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1. ABSZTRAKT 

A magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó team-ek munkájának feltárása és fejlesztése 

évtizedek óta jelentős irányzata az alkalmazott pszichológia tudományterületének, ezen belül 

azonban a tűzoltói team-ek vizsgálata relatívan kevesebb figyelmet kapott. Doktori kutatásom 

elsődleges célja ennek a hiánynak a betöltése volt: feltárni és megérteni a tűzoltói team-ek 

működésének dinamikáját, a különböző komplexitású helyzetekhez történő sikeres adaptáció 

feltételeit a team kommunikáción keresztül. A kutatás egy magyarországi erőmű területén 

dolgozó létesítményi tűzoltóság bevonásával készült. Két, különböző komplexitású szimulált 

helyzetben vizsgáltam a tűzoltói team-ek kommunikációját a team által használt ún. centrális 

csatornán (rádióforgalmazás), valamint laterális csatornán (személyes kommunikáció). 

Eredményeim szerint a két kommunikációs csatorna más-más funkciót tölt be: míg a centrális 

csatorna elsődleges funkciója a tagok közötti kapcsolattartás biztosítása, addig a laterális 

csatornán a tagok szorosan a feladat végrehajtásához kapcsolódó információkat osztják meg 

egymással. Kutatásom további eredménye, hogy egy nemvárt eseményekkel teli komplex 

helyzetben a hatékony tűzoltói team-ek laterális kommunikációja megnövekszik, amely fontos 

empirikus eredmény a feladatkomplexitás és az implicit koordináció kapcsolatának megértése 

szempontjából. További fontos eredmény, hogy a team kommunikációban megjelenő 

„Anticipáció” és a „Bizonytalanság”, mint kommunikációs kategória/megnyilvánulás, fontos 

megkülönböztetői a jól és gyengén teljesítő team-eknek: míg az előbbi a jól teljesítő team-ekre 

jellemző, addig az utóbbi a gyengén teljesítő team-ek által jellegzetesen használt 

kommunikációs kategória. Végül az eredmények rámutatnak arra, hogy a gyengén teljesítő 

team-ek kommunikációs szempontból kevésbé hatékonyan használják ki a két csatornát.. A 

leggyengébb teljesítményű team nem használja ki a stratégia felépítésére, eligazításra (briefing) 

a feladat azon szakaszait, amikor a team nagy része fizikailag együtt van, és még nem kezdődött 

meg a feladatvégrehajtás. Erre olyan szakaszt használnak, amikor a feladatvégzésre kellene 

koncentrálni, ezáltal megakasztva a workflow-t, összességében pedig a team koordinációt.  

Doktori kutatásom eredményei fontos hozzáadott értékkel bírhatnak a tűzoltói teammunka és 

kommunikáció általános fejlesztését, ezáltal a team teljesítményének és hatékonyságának 

növelését illetően. 
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2. BEVEZETÉS 

A magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ek munkájának feltárására, a team tagok 

közötti együttműködés megértésének fontosságára számos olyan baleset és katasztrófa mutatott 

rá, amelyek emberi mulasztásra, azon belül is a gyenge együttműködésre vezethetők vissza (pl. 

csernobili atomerőműbaleset; „Herald of Free Enterprise” komphajó felborulása Zeebrugge-

nél; Three Mile Islandi-i Atomerőműbaleset; Titanic óceánjáró elsüllyedése (Izsó, 1998) vagy 

az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb, 2010-ben bekövetkezett olajipari balesete, 

mely során  a Deepwater Horizon-on történt robbanás  következtében tizenegy ember meghalt, 

és ötmillió hordónyi olaj ömlött a Mexikói-öbölbe (Salas et al., 2019)). Az ilyen team-ek az 

esetleges hibázások minimalizálása érdekében erősen sztenderdizált folyamatok mentén végzik 

a munkájukat, s feladataik végrehajtását számos, előzetesen megalkotott szigorú 

szabályrendszer és protokoll határozza meg. A sztenderdizáltsággal kapcsolatban azonban az 

utóbbi években egyre több kritika merült fel, mely szerint egy előre lefektetett, rigid 

szabályrendszer mentén történő feladatmegoldás aligha lehet sikeres egy dinamikusan változó, 

komplex, nemvárt eseményekkel teli környezetben (Liao, Hildebrandt, 2013; Uitdewilligen et 

al., 2018). Ennek eredményeként e területen végzett kutatások jelentős része arra keresi a 

választ, hogy vajon milyen team szintű jellegzetességek biztosíthatják, hogy a team-ek az ilyen 

helyzetekben rugalmasan tudják adaptálni stratégiájukat a helyzet által megkívánt 

követelményekhez. A team adaptációval foglalkozó szakirodalom a három legfontosabb team 

szintű jellegzetességnek a közösen birtokolt team tudást, a team koordinációt, valamint a team 

kommunikációt tekinti; a legutóbbit olyan team sajátosságként kezelik a kutatások, amelyen 

keresztül az előbbi tényezők, valamint általánosságban a team működés dinamikája részletesen 

feltárható és megérthető (Maynard et al., 2015). A nagyfokú tudományos érdeklődés jelentős 

része mindazonáltal az orvosi team-ek, a repülőgép pilótafülke személyzet és az atomerőműi 

blokkvezénylő vizsgálatára irányul, és relatíve kevés figyelem jut a tűzoltói team-ek 

munkájának megértésére. Doktori kutatásom legfontosabb célja ennek megfelelően, hogy 

kifejezetten a tűzoltói team kommunikáció feltárásával árnyaljam a magas kockázatú 

munkakörökkel kapcsolatos eddigi tudományos kutatások eredményeit. 

Értekezésemben a tűzoltói team kommunikációt egy hipotézis és négy általánosabb kérdéskör 

mentén vizsgálom. Hipotézisemben feltételezem, hogy egy egyszerű, rutin feladathelyzethez 

képest egy nem-rutin, komplex feladathelyzetben a tűzoltói team-ek esetében a személyes és 

rádión keresztüli kommunikációs csatornán is megnövekszik a team-en belüli kommunikáció 
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mennyisége. Hipotézisemhez kapcsolódó négy további, általánosabb kutatási kérdésem a 

következő: 

• Hogyan változik meg általánosságban a tűzoltói team-ek kommunikációja, amikor egy 

egyszerű, szabály-alapú feladatmegoldás után egy komplex, nem-rutin helyzet 

megoldása lesz a feladatuk? 

• Vannak-e olyan tipikus kommunikációs jellegzetességek, amelyek a leggyengébben és 

a legjobban teljesítő team-eket jellemzik egyszerű és komplex helyzetben? 

• Milyen kommunikációs jellegzetességeket mutatnak a leggyengébben és legjobban 

teljesítő team-ek az egyszerű és komplex feladatmegoldás egyes fázisaiban? Vannak-e 

a feladatvégrehajtás sikeressége szempontjából kritikus fontosságú fázisok? 

• Hogyan változik a kapcsolat- és feladatorientált kommunikáció az egyszerű és komplex 

helyzetet összehasonlítva? 

A kutatási kérdéseimet egy magyarországi erőmű területén szolgálatot teljesítő létesítményi 

tűzoltóság bevonásával vizsgáltam empirikusan. Kutatócsoportunk a kutatásban résztvevő 6 

team mindegyikét egy egyszerű és egy komplex szimulált helyzet megoldása során videóra 

rögzítette, majd a videókból készített kommunikációs leiratok szövegét a kutatáshoz 

specifikusan kialakított kommunikációs kategóriarendszer mentén elemezte. Az egyes team-ek 

teljesítményét egy szenior tűzoltókból álló szakértői team értékelte a tűzoltói szakma 

sztenderdjeinek megfelelően. Kvalitatív kutatásként a szövegelemzéssel nyert adatokból, 

valamint ezek teljesítménnyel való összefüggéséből vontam le következtetéseket a tűzoltói 

team-ek működésére vonatkozóan. 

A disszertáció felépítése: 

• Dolgozatom harmadik fejezetében áttekintem a magas kockázatú team-ekkel 

kapcsolatos szakirodalmakat, ezen belül részletesen ismertetem a team adaptáció, 

valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó team tudás, team koordináció és team 

kommunikáció jelenségét.  

• A szakirodalmi áttekintés után, a negyedik fejezetben megfogalmazom kutatásom 

problémafelvetését és az általam kitűzött legfontosabb kutatási célokat.  

• Dolgozatom ötödik fejezetében részletesen bemutatom a kutatócsoport által kialakított 

kutatási elrendezést, a vizsgálati mintát, valamint a videóleiratok elemzésének logikáját 

és a kialakított kommunikációs kategóriákat.  
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• A hatodik fejezetben a hipotézist, valamint a kutatási kérdéseket egyenként bemutatva 

ismertetem az elemzésem legfontosabb eredményeit, végül a hetedik fejezetben az 

eredmények összegzésén és értelmezésén túl összevetem saját kutatásom eredményeit 

a szakirodalommal, valamint következtetéseket fogalmazok meg az eredmények 

gyakorlati fontosságát illetően.
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3. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.1. A teammunka megjelenése a munka világában 

Az ezredforduló környékén bekövetkező intenzív társadalmi és gazdasági átalakulások a munka 

világában is jelentős fordulatokat eredményeztek. Kissé ellentmondásos módon, a szervezetek 

stabilitásának és hosszú távú, kiegyensúlyozott növekedésének alapja manapság a rugalmasság 

és a gyors reakciókészség, vagyis az a képesség, hogy a folyamatosan változó környezethez (a 

versenytársaknál) rövid(ebb) időn belül és hatékonyan képesek legyenek adaptálódni. A 

gyorsan változó gazdasági környezet ugyanis gyakran eredményez komplex, sokszor 

bejósolhatatlan helyzeteket (Gevers et al., 2015), amelyek megoldása jóval túlmutat az egyéni 

feladatmegoldás korlátjain, hiszen az emberi agy véges kognitív kapacitása sok esetben 

képtelen egy ilyen komplex helyzet megoldásához szükséges összes információt, tudást, 

készséget egymaga felvonultatni, különösen akkor, amikor a gyorsaság kulcsfontosságú 

tényező (Cooke et al., 2013). A gazdasági változások gyorsulása mellett a komplex technológiai 

rendszerek bevezetése s az ezekhez szükséges tudás elsajátítása olyan új kihívásként jelent meg 

a munka világában, amely egyértelművé tette, hogy a korábban -főként motorikus készségekre 

épülő, gyakran repetitív- egyéni munkafolyamatokat egyre inkább felváltják az összetett, magas 

szintű kognitív készségeket igénylő feladatok, amelyek hamar meghaladják az egyéni 

teljesítőképesség határait (Cooke et al., 2000). Mindezen problémák megoldásaként a 

munkavégzés fókusza az egyéni szintről hamarosan a csoportos munkavégzés szintjére 

helyeződött át, a teammunka sikerességét biztosító feltételek megismerése pedig rövid időn 

belül a gazdaság- és társadalomtudományi kutatások kiemelt irányává nőtte ki magát.  

A teammunka az egyéni szintű munkavégzéshez képest magában hordozza a dinamikus 

környezeti feltételekhez való gyors és rugalmas alkalmazkodás képességét (Swain, Mills, 2003; 

Waller, 1999), ezáltal idő-és költséghatékony munkafolyamatokat eredményez, amely végső 

soron a szervezet versenyképességének alapja (LePine, 2003). Az említett gazdasági előnyökön 

túl a teammunkára való áttérésnek számos további oka van. A szervezetek által alkalmazott 

teammunka különösen fontos olyan helyzetekben, amikor a feladatkomplexitás következtében 

egy-egy döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek, vagy amikor más emberek 

biztonsága, vagy akár élete forog kockán (Salas et al., 2008; Salas, Fiore, 2004). A team-ek az 

ilyen helyzetekben is alkalmasabbak a komplex feladatok megoldására, mivel a tagok képesek 

megosztani a munkaterhelést, kontrollálni más tagok viselkedését, és szakértelmükkel 
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hatékonyan hozzájárulni az egyes részfeladatok megoldásához (Mathieu et al., 2000; 

Hámornik, Juhász, 2010).  

Teammunkáról akkor beszélhetünk, ha a team tagjai szoros együttműködésben dolgoznak és 

ezt az együttműködést a team koordináció segítségével képesek fenntartani annak érdekében, 

hogy a kitűzött célt elérjék. Ebben az értelemben a teammunka több mint a team tagok egyéni 

munkavégzésének összessége; a teammunka sokkal inkább a team tagjainak egészét jellemző 

kollektív aktivitás eredménye (Salas, Fiore, 2004), ezáltal a sikeres együttműködés 

megértéséhez az eddig individuális szintű módszertanokat is szükségszerűen fel kell, hogy 

váltsák azok az eszközök és megoldások, amelyek a csoportszintű folyamatok megismerésére 

alkalmasak. Tekintettel arra, hogy a team-ek a legtöbb esetben olyan bonyolult problémák 

megoldása érdekében működnek együtt, amelyek komplex döntéseket, tervezést, folyamatok 

kialakítását és monitorozását teszik szükségessé, a teammunkával kapcsolatos kutatások 

jelentős hányada a team szintű kognitív folyamatok feltárásában látja a sikeres teammunka 

megértésének kulcsát (Cooke et al., 2000).  

Ahogyan már említésre került, a teammunka több mint a team tagok egyéni munkavégzésének 

összessége, sokkal inkább valamilyen kollektív, közös aktivitás eredménye. Ennek megfelelően 

a team tagjai között szükségszerűen kell, hogy legyen valamilyen szintű kölcsönös függés a 

feladat kivitelezéséhez. Tesluk és munkatársai (1997) a team szintű együttműködésnek három 

fajtáját írják le, melyek a kölcsönös függés mértékében különböznek egymástól. A szerzők 

„egyesített kölcsönös függés”-nek („pooled interdependence”) nevezik azt a helyzetet, amikor 

a csoport tagjai között csupán minimális a kölcsönös függés, így egy-egy csoporttag 

munkavégzésére a többieknek leginkább csak közvetett ráhatása van. Az elmélet szerint a 

kölcsönös függés következő lépcsőfoka az ún. „szekvenciális kölcsönös függés” („sequential 

interdependence”), amely esetben a munkafolyamat egyirányú, és az egymást követő 

részfeladatok megoldása mindig az előző részfeladatok sikerességétől függ, vagyis ebben az 

esetben a tagok együttműködése a sikeres feladatvégzés érdekében szorosabb kell, hogy legyen. 

A kölcsönös függés harmadik szintje az ún. „reciprokális kölcsönös függés” („reciprocal 

interdependence”), amely kifejezetten szoros együttműködést tételez fel a tagok között, és ahol 

a sikeres munkavégzés feltétele a tagok közötti folyamatos információcsere, a feladat sikeres 

elvégzése pedig egy iteratív munkafolyamat eredménye.  

Salas és munkatársainak (1992) a témában leggyakrabban idézett definíciója szerint team-

eknek nevezzük „két vagy több egyén jól körülhatárolható csoportját, akik dinamikusan, 
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egymással kölcsönös függésben és adaptívan működnek együtt egy közös és jelentős cél elérése 

érdekében” (p. 126-127). A meghatározás három legfontosabb alappillére a team tagjainak 

száma, az együttműködés mértéke és a céllal való azonosulás. A team tagok száma, vagyis, 

hogy minimum két egyén esetén beszélhetünk team-ről, azért fontos pontja a definíciónak, mert 

ebben az értelmezésben a diádok is team-nek tekinthetők. A teammunka további fontos 

előfeltétele a tagok közötti szoros kölcsönös függés (Tesluk és munkatársainak osztályozása 

alapján „reciprokális interdependencia”). Ez a teammunka azon sajátossága, hogy az egyes 

részfeladatok egymásra épülő folyamatot alkotnak, másszóval a sikeres feladatmegoldás csakis 

az összes részfeladat sikeres megoldásával (vagyis az összes team tag aktív részvételével) 

valósulhat meg, így egy-egy team tag nem lehet sikeres a többiek közvetlen vagy közvetett 

együttműködése nélkül (Salas, Fiore, 2014). A harmadik alappillér értelmében a team tagjai 

olyan cél érdekében működnek együtt, amely mindegyik tag számára azonos, megosztott, közös 

cél, és amellyel -ideális esetben- minden tag egyforma mértékben képes azonosulni.  

A „team”-eket nem csupán megfogalmazásukban fontos elkülönítenünk a csoportoktól 

(angolul: group), a két terminus ugyanis jelentős funkció-béli különbségeket hordoz magában, 

amelyek alapján a megkülönböztetés indokolttá válik. Míg ugyanis a csoportok munkáját 

legtöbbször elmosódott feladatkontextus, kevéssé specifikált szerepek, valamint az 

együttműködésnek kevéssé kidolgozott módjai jellemzik (Salas et. al, 1992), addig a team-ek 

esetében a feladatok strukturáltak, a team tagok szerepei és felelősségi körei jól elkülöníthetők, 

és a tagok közötti együttműködés és koordináció módjai explicit módon kidolgozottak 

(Cannon-Bowers et al., 1992). Mivel a kutatásom mintájául választott tűzoltók a fenti 

megkülönböztetés alapján team-ekként kategorizálhatók, ezért disszertációmban az 

együttműködésnek erre a formájára fókuszálva következetesen a „team” kifejezést használom 

a továbbiakban.  

3.1.1. Teammunka magas kockázatú munkakörnyezetben 

Ahogyan az előző alfejezetben említésre került, a teammunka nem csupán komplex 

technológiai rendszerek kezelésekor optimális munkaszervezési forma a szervezetek részéről. 

Teammunka lehet ugyanis a hatékony megoldás olyan esetekben is, amikor a feladatmegoldás 

sikerességén természeti és anyagi javak, valamint emberi életek múlhatnak (Salas et al., 2008; 

Salas, Fiore, 2004; Schmutz et al., 2015). A szakirodalom „magas kockázatú munkakörnyezet”-

nek (High Risk Environment; „HRE”) nevezi az olyan munkakörnyezetet, amelyben az 

átlagosnál nagyobb valószínűséggel adódhatnak olyan helyzetek, amelyek a team tagjainak 

és/vagy más egyéneknek az egészségét és életét, valamint a környezetet és fontos anyagi javakat 
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veszélyeztetnek (Dietrich, Childress, 2004). Ez a fajta munkakörnyezet egyúttal sok esetben 

extrém fizikai kihívást és szélsőséges környezeti feltételeket is jelent (Harrison, Connors, 

1984). 

Nem meglepő módon az ilyen munkakörnyezetben zajló teammunka teljesen más feltételeket, 

koncentráltabb kognitív és fizikai munkát, valamint a tagoknak egy magasabb szintű 

koordinációját és szigorúbb együttműködését követelik meg, mint más területeken zajló 

teammunkák, hiszen ebben az esetben egyetlen apró hiba is végzetes következményekkel 

járhat. A team-ekre jellemző kölcsönös függés a magas kockázatú munkakörnyezet esetén 

szintén jóval szorosabb. Tesluk és munkatársai ezen magas szintű kölcsönös függés 

jellemzésére egy negyedik kategóriát vezettek be, és intenzív munkaszituációnak („intensive 

work situation”) nevezték el ezt az interdependenciát, amely szerint a team tagok közötti 

együttműködés nagyon szoros, a munkafolyamatok egyszerre több irányúak, rugalmasak és 

rendkívül intenzívek, mivel a team-nek rövid időintervallumon belül újra és újra más 

problémákat kell diagnosztizálnia és megoldania. A magas kockázatú munkakörökkel 

foglalkozó szakirodalom Sundstrom (1990) taxonómiája nyomán gyakran akcióteam-ekként 

(„action teams”) említi az ilyen környezetben dolgozó team-eket, utalva arra, hogy más team-

ekhez képest ezekben a speciális helyzetekben (a) a team tagjai szakértelmük alapján élesen 

elkülönülnek más team-ek tagjaitól; (b) a team-ek szervezetbeli intergáltsága magas, vagyis a 

team-nek más szervezeti egységekkel szoros összhangban kell dolgoznia; (c) egy-egy 

munkaciklus viszonylag rövid; (d) ennek megfelelően a teljesítmény is rövidebb epizódok 

alapján definiálható, s legtöbbször ugyanazt a feladatot kell elvégezni, de folyamatosan változó 

munkakörülmények között. Ilyen akcióteam-eknek tekinthetők többek között az erőművekben 

dolgozó operátor team-ek (pl. Waller et al., 2004; Soós, Juhász, 2010), a sürgősségi orvosi 

team-ek (pl. Schmutz et al., 2015), a pilóták és légiforgalmi irányítók (pl. Grote et al., 2010), 

katonai alakulatok (pl. Swain, Mills, 2003) és a tűzoltók team-ek is (pl. Jouanne et al., 2017). 

Az ilyen team-ek tagjai magasan képzett egyénekből állnak, és egy-egy team-en belül minden 

tag nagyon pontosan körülírható szerep-és felelősségi körrel rendelkezik (Takács, Juhász, 

2018). Amennyiben krízishelyzetbe kerülnek, az ilyen team-eknek számos, különböző 

forrásból érkező, új vagy akár ismeretlen információt együttesen értelmezve kell magas 

időnyomás és feladatterhelés mellett döntéseket hozniuk (Waller, 2004). A teammunkát 

emellett sok esetben párhuzamos feladatok egyidőben történő megoldása, valamint az azok 

közötti dinamikus oda-vissza váltás jellemzi (Driskell et al., 2017).  
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A magas kockázatú teammunka jellegzetességeinek könnyebb átláthatósága érdekében Dietrich 

és Childress (2004) a magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ek közül az orvosi team-

ek, a repülőgép pilótafülke személyzetének, valamint az atomerőműi operátorok relatív 

összehasonlító jellemzését végezte el a következő változók mentén: a) a team mérete; b) a 

hibázás lehetséges kimenetelei; c) a team tagok életének veszélyeztetettsége d) a team-en belüli 

hierarchizáltság mértéke; e) a kommunikációhoz használt csatornák f) a sztenderdizáltság 

mértéke; g) figyelmi fókusz megosztottsága (lásd 1. táblázat). Ezek alapján: 

Az orvosi team-ek esetében a többiekhez képest közepes méretű team-ről beszélhetünk. A 

hibázás lehetséges legrosszabb következménye relatíve alacsony kockázatú (emberi kár), a 

team tagok élete vagy egészsége viszonylag kis valószínűséggel kerülhet veszélybe, a team-en 

belüli interakció személyesen (face-to-face) zajlik, a sztenderdizáltság mértéke pedig 

viszonylag alacsony, ahogyan a kommunikáció szabályozottságának mértéke is. A team tagjai 

közös figyelmi fókusszal rendelkeznek, vagyis minden tag figyelmének fókuszában ugyanaz a 

folyamat (maga a páciens) áll.  

A repülőgép pilótafülke személyzetének esetében viszonylag kisméretű team-ről beszélhetünk. 

A hibázás lehetséges legrosszabb következménye relatíve közepes kockázatú (emberi és 

technikai károk), a team erősen hierarchizált, a kommunikáció személyesen (face-to-face) 

zajlik, a sztenderdizáltság mértéke pedig magas, ahogyan a kommunikáció szabályozottságának 

mértéke is. A team tagjai megosztott figyelmi fókusszal rendelkeznek, mivel minden team tag 

más technikai paraméter monitorozásáért felelős.  

Az atomerőműi operátorok közepes méretű team-ben dolgoznak. A hibázás lehetséges 

legrosszabb kimenetele magas kockázatú, hiszen a team tagjainak élete mellett más emberek 

egészsége, élete, valamint technikai károk és a környezet súlyos károsodása is lehetséges 

következményként említhető. A team kevésbé hierarchizált, a sztenderdizáltság mértéke magas, 

a kommunikáció személyesen (face-to-face) zajlik, és közepesen szabályozott. A team ebben 

az esetben is megosztott figyelmi fókusszal rendelkezik, mivel minden team tag más technikai 

paraméter monitorozásáért felelős.  
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 Orvosi team-ek 
Repülőgép pilótafülke 

személyzete 

Atomerőműi 

operátorok 

A team mérete közepes kicsi közepes 

A hibázás lehetséges 

kimenetelei 

Alacsony kockázat: 1 

emberi élet 

Közepes kockázat: 

Százas nagyságrendű 

emberi élet, közepes 

anyagi és környezeti 

károk 

Magas kockázat: 

Katasztrófa (emberi + 

technikai+ környezeti) 

A team tagok életének 

veszélyeztetettsége 
Alacsony  Magas Magas 

A team-en belüli 

hierarchizáltság 

mértéke 

Magas Magas Alacsony 

Kommunikációhoz 

használt csatornák 

Személyes és kevésbé 

szabályozott 

kommunikáció 

Személyes és erősen 

szabályozott 

kommunikáció 

Személyes és közepesen 

szabályozott 

kommunikáció 

Sztenderdizáltság 

mértéke 
Alacsony Magas Közepes 

Figyelmi fókusz 

megosztottsága 
Közös figyelmi fókusz  

Megosztott figyelmi 

fókusz 

Megosztott figyelmi 

fókusz 

1. táblázat: Az orvosi team-ek, pilótafülke személyzetének és atomerőműi operátorok 

összehasonlító jellemzése (Dietrich, Childress, 2004) 

Az olyan magas kölcsönös függés mentén együttműködő team-ek esetében, mint a magas 

kockázatú munkakörnyezetben dolgozó team-ek, különösen nagy kihívást jelenthet a stabil, 

kiegyensúlyozott, sztenderd teljesítmény fenntartása abban az esetben, amikor a team tagjai 

földrajzilag elszórtan végzik a munkájukat. A teammunka – és az ehhez szükséges eszközök- 

ilyen jellegű klasszifikációját a szakirodalom gyakran a tér és az idő lehetséges kapcsolatai 

mentén írja le, vagyis, hogy földrajzilag azonos vagy eltérő helyszín, illetve azonos vagy eltérő 

idő jellemzi-e ugyanazt a feladatciklust (pl. Bafoutsou, Mentzas, 2002). A két tényező 

kapcsolata alapján négy lehetséges helyzet jellemezheti a team-ek feladatmegoldását: a) azonos 

helyen és azonos időben; b) eltérő helyen, de azonos időben; c) azonos helyen, de eltérő időben; 

d) eltérő helyen és eltérő időben dolgoznak ugyanazon a feladaton. Mivel a magas kockázatú 
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team-ek munkájának fontos jellemzője a magas időnyomás, ezért az eltérő időben történő 

feladatmegoldás az ő esetükben nem fordul elő.  

 

1. ábra: Magas kockázatú teammunka a tér-idő kvadráns mentén 

Az azonos, avagy eltérő helyszínen történő feladatmegoldást a magas kockázatú teammunka 

jellemzésekor érdemes lehet egy kontinuum mentén elhelyezni, annak megfelelően, hogy a 

team tagjai hány helyszínen végzik egyszerre a munkájukat. Az azonos időben történő 

munkavégzés történhet egyetlen egy helyen, mint például egy sürgősségi orvosi team esetében, 

ahol a team összes tagja egy légtérben tartózkodik. Ilyen esetben a team tagok a személyes 

kommunikációt használják a feladatvégzés szempontjából fontos információk megosztására. 

Előfordulhat azonban, hogy a team tagjai egyszerre több helyszínen dolgoznak ugyanannak a 

feladatnak a megoldásán, ilyen team-ek többek között a későbbiekben részletesen bemutatott 

tűzoltói team-ek, valamint a katonai team-ek is. Az egyidejű helyszínek számának 

növekedésével a személyes kommunikáció mellett egyre inkább megjelennek a kommunikáció 

fenntartását segítő technológiák (pl. rádióforgalmazás), amelyek szélsőséges esetben (amikor a 

team összes tagja eltérő helyszínen dolgozik) teljesen átvehetik a személyes kommunikáció 

szerepét.  

Azon team-ek esetében, amelyek földrajzilag elszórtan dolgoznak ugyanazon feladat 

megoldásán, nagyobb kihívást jelent a folyamatos és zavartalan információáramlás, a team 

tagjai között megosztott tudás és a feladattal, valamint a szerepekkel kapcsolatos team szintű 

kogníció, végső soron pedig a team koordináció fenntartása (Espinoza et al., 2004). Az imént 

felsorolt problémákra jelenthet megoldást a magas kockázatú teammunka legfontosabb 
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jellemzője, a magas szintű sztenderdizáltság, amelyet disszertációm következő fejezetében 

részletesen ismertetek.  

3.2. Sztenderdizáltság: a magas kockázatú teammunka jellemzője 

Az idő előrehaladtával egy team tagjainak munkája egyre inkább szinkronba kerül egymással. 

A legapróbb munkafolyamatok, ahogyan maguk a tagok is összecsiszolódnak, így ez a fajta 

közös tapasztalat megkönnyíti, felgyorsítja a team munkáját. Stachowski és munkatársai 

kollektív rutin-nak nevezik a team tagok viselkedésének egymásra épülő mintázatát, amelyben 

egy-egy tag viselkedése (vagy egy külső környezeti inger) valamilyen válaszmintázatra készteti 

a team egy másik tagját, így egyfajta viselkedésláncolat alakul ki, amelyben az egyes 

válaszmintázatok a véletlennél nagyobb valószínűséggel fordulnak elő egyszerre (Stachowski 

et al., 2009). A magas kockázatú munkakörökben ennek az összecsiszolódásnak, az egyes 

részfeladatok tökéletes összhangjának, ahogyan a feladatvégrehajtás helyes szekvenciájának is 

komoly jelentősége van, az előző fejezetben ismertetett lehetséges következmények miatt. 

Annak érdekében, hogy ezek a -szélsőséges esetben végzetes- következmények elkerülhetők 

legyenek, a magas kockázatú teammunkát, így a team-en belüli kollektív rutint is az átlagosnál 

magasabb fokú sztenderdizáltság jellemzi. Sztenderdizációnak nevezzük az egyes feladatok 

végrehajtásával kapcsolatos specifikáció részletességének mértékét (van de Ven et al., 1976), 

amely által a biztonságos munkavégzés biztosítható. A sztenderdizált folyamatok fontossága 

abban rejlik, hogy általuk kiegyensúlyozott teljesítmény mellett minimálisra csökkenthető az 

emberi hibázások valószínűsége, amely komplex rendszerek és veszélyes munkakörülmények 

esetében nagyon fontos (Liao, Hildebrandt, 2013). A magas kockázatú munkakörnyezetben 

bekövetkező váratlan, nem-rutin események ugyanis jelentős stresszel és időnyomással járnak, 

amelyek különböző kognitív folyamatokon keresztül nagyban torzíthatják az egyének döntési 

mechanizmusait (Ozel, 2001). Annak érdekében, hogy az emberi hibázások aránya 

minimalizálható legyen, a team-eknek szigorú szabályokat, előírásokat, protokollokat kell 

követniük, amelyek a normál működés, és a nem-rutin helyzet során is egyfajta algoritmikus, 

„ha X, akkor Y” alapú, explicit szabályrendszert foglalnak magukban. A procedúrák, 

szabályok, előírások mentén kialakított sztenderd munkafolyamatok így egyúttal a koordináció 

személytelen formájának is tekinthetők, s mint ilyen, kiegészítik, bizonyos helyzetekben pedig 

ki is váltják a személyes vezetés szükségességét (March, 2000; Grote, Zala-Mező, 2004).  

A magas kockázatú teammunka típusai minimálisan ugyan, de különbözhetnek a 

munkafolyamatok sztenderdizáltságának mértékében. Grote és Zala-Mező (2014) az orvosi 

team-ek munkáját hasonlítja össze a pilóták teammunkájával, ahol az orvosi teammunka a 
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sztenderdizáltság kontinuumának egyik, míg a piloták teammunkája a másik végpontján 

helyezkedik el. Míg a kevésbé sztenderdizált (orvosi) teammunka esetében a bizonytalan 

helyzetek egyben a kreativitásra, az innovációra és növekedésre is teret biztosítanak, az erősen 

sztenderdizált magas kockázatú munkakörnyezetben a bizonytalanság komoly veszélyforrás. 

Ennek megfelelően az erős sztenderdizáció legfontosabb célja, hogy a feladatvégzés során 

előforduló bizonytalanságokat minimalizálja („minimizing uncertainties”), annak érdekében, 

hogy a munkavégzés előrejelezhető és kontrollálható legyen. A szigorúan sztenderdizált 

munkakörnyezet esetében nem csak a rutin feladatmegoldás van szigorú szabályokhoz kötve; 

amennyiben a munkafolyamat során bekövetkezik valamilyen váratlan, nem-rutin esemény, a 

team tagjai számára szigorú szabályzatok („emergency operation procedures” vagy „EOP-s”) 

állnak rendelkezésre, hogy azok pontos, lépésről lépésre való lekövetésével visszatereljék a 

feladatmegoldást a normális működés medrébe (Liao, Hildebrandt, 2013). Az ilyen magasan 

sztenderdizált munkafolyamatok kis szabadságfokot biztosítanak az egyéni döntéseknek, és 

sokkal inkább a folyamatok automatizálására helyezik a hangsúlyt (Grote, Zala-Mező, 2004).  

Bár céljuk a biztonságos, kiszámítható működés megalapozása, a sztenderdizált folyamatokat 

egyre több kritika éri, mint olyan rendszereket, melyek a humán tervezési és döntéshozatali 

folyamatokat teljes mértékben háttérbe szorítják. Az ilyen, protokollokon és 

szabályrendszereken alapuló munkavégzés ugyanis merev, lassú, beszűkült viselkedéses 

válaszokat eredményezhet, amelyek egy dinamikusan változó környezethez szükséges 

flexibilitást, végső soron pedig a nem-rutin helyzethez való sikeres adaptáció feltételeit nem 

képesek megteremteni (Uitdewilligen et al, 2018). A legfőbb kritikai észrevétel szerint ugyanis 

nem reális az a törekvés, hogy egy komplex, magas kockázatú munkakörnyezetben előforduló 

összes lehetséges váratlan eseményt elővételezni lehessen, és a vészhelyzetben résztvevő team-

ek tagjai a vészhelyzetben használandó szabályrendszerekre hagyatkozva kevésbé 

bocsátkozzanak aktív gondolkodásba, mivel ezáltal esetleg elmulaszthatnak észrevenni olyan 

jelentős környezeti ingereket és rendszerinformációkat, amelyek a feladatmegoldás során 

teljesen más döntési mechanizmusokat igényelnének (Grote, Zala-Mező, 2004; Waller, 1999). 

A magas kockázatú munkakörnyezetben előforduló váratlan, nem-rutin események ugyanis 

meglehetősen dinamikus, gyorsan eszkalálódó események. Ahogyan Liao és Hildebrant (2013) 

fogalmaznak, kissé ellentmondásos a tény, miszerint az ilyen környezetben dolgozó team-ek a 

dinamikus, nem-rutin eseményekkel teli környezet változásait statikus szabályrendszerek 

segítségével próbálják lekövetni és kontrollálni. Ennek megfelelően a statikus szabályrendszer 

és a dinamikus környezet közti ellentmondások feloldásához szükséges a team tagjainak aktív 
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szerepvállalása, vagyis a humán faktor, az emberi kognitív folyamatok beiktatása. Ennek 

segítségével biztosíthatók ugyanis a dinamikus helyzetekre adott gyors és rugalmas 

válaszreakciók, másnéven a team adaptációja.  

3.3. Magas kockázatú teammunka a feladatkomplexitás tükrében 

A magas kockázatú munkakörnyezetben történő, alapvetően algoritmikus munkavégzést 

megtörhetik olyan váratlan, nem-rutin események, amelyekre a team-eknek gyorsan és 

hatékonyan kell adekvát választ adniuk, visszaterelve ezzel a munkafolyamatot a biztonságos, 

kiszámítható, alacsony kockázatú munkafolyamat felé. Az ilyen környezetben végzett 

teammunka rutin és nem-rutin események kombinációjából épül fel. Ennek értelmében a 

munkafolyamatok komplexitása akár egy feladatcikluson belül is váltakozhat.  

A feladat komplexitásának mértéke számos objektív tényező együttes figyelembevételével 

határozható meg. Növeli például a feladatkomplexitást, ha többféle mód vezet ugyanarra a 

megoldásra, vagy egy feladatnak egynél több helyes megoldása is van, és ezek a megoldások 

akár ellent is mondanak egymásnak, valamint növeli a komplexitást, ha maga a feladat nem 

egyértelmű, nehezen átlátható és nehezen értelmezhető (Campbell, 1988). Robert Wood 

sokszor idézett elméleti megközelítése szerint a feladatkomplexitás mértékét alapvetően a 

feladat három aspektusa határozza meg. Az első az úgynevezett „komponens komplexitás”, 

vagyis annak a mutatója, hogy egy adott feladat elvégzése hány részfeladat összességéből épül 

fel. A második tényező az úgynevezett „koordinatív komplexitás”, amely a részfeladatok és az 

ehhez kapcsolódó információs egységek sorrendiségét, ennek a sorrendnek a bonyolultságát 

foglalja magában, míg a harmadik, „dinamikus komplexitás” elnevezésű komponens az előző 

két komponensben történő változások gyakoriságát veszi alapul.  

Noha Judith Orasanu (1993) következőkben bemutatott elméleti modellje elsősorban a magas 

kockázatú munkakörökben előforduló döntési mechanizmusok osztályozására szolgál, mégis 

fontosnak tartom bemutatni, hiszen az egyes kategóriák döntési mechanizmusait a mögöttük 

húzódó, különböző bonyolultságú feladathelyzetek generálják, így disszertációmban a 

feladatkomplexitás magas kockázatú munkakörökben való értelmezését az említett szerző 

taxonómiája mentén értelmezem.  
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2. ábra: Orasanu modellje a feladatkomplexitásról és a kapcsolódó kognitív munkáról (1993) 

 

Az elméleti modell (2. ábra) szerint a magas kockázatú teammunka váratlan eseményeire adott 

válaszreakciók különbözhetnek abban, hogy azokra milyen mértékben állnak rendelkezésre 

elérhető, készen használható válaszpanelek. A legegyszerűbb, rutin feladatok esetében (ld. az 

ábra 1-es számmal jelölt mezője) a környezetből érkező információk alapján egyértelműen 

azonosítható a probléma, ahogyan egyértelmű az is, hogy milyen megoldási sémát kell 

alkalmazni a feladat megoldásához. A második esetben a környezetből érkező információk már 

kevésbé egyértelműek, és elképzelhető, hogy egynél több válaszopció mindegyikét alkalmazni 

kell a feladat megoldása érdekében, de ebben az esetben is egyértelmű a szabályrendszer és 

világos a protokoll, amely mentén visszavezethető a feladat a rutin munkavégzés medrébe. A 

harmadik, negyedik, ötödik és hatodik esetek a kész válaszpanelek alkalmazásánál összetettebb 

kognitív folyamatokat igényelnek a team-ek részéről, mivel itt a meglévő tudásukat aktívan 

használniuk kell, hogy a nemvárt eseményre kidolgozzák a megoldást. A harmadik esetben 

viszonylag egyértelmű környezeti információk mentén kell a team-nek több lehetséges 

szabályrendszer közül azt az egyet kiválasztania, amelyet a helyzet megoldásában 

leghatékonyabbnak vél, vagy akár a feladat megoldását részeire bontva, az egyes 

feladatrészekhez különböző szabályrendszereket kell rendelnie, s ezeket helyesen priorizálnia. 

A negyedik eset a harmadiknál annyiban összetettebb, hogy a környezetből érkező információk 

zavarosak, nem egyértelműek, így a lehetségesen szóba jöhető válaszopcióknak már a 
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leszűkítése is bonyolulttá válik. Mégis, mindkét esetben használhatók az előre kidolgozott 

protokollok. Az ötödik és hatodik esetek reprezentálják a feladatkomplexitás legmagasabb 

szintjeit, mivel ezekben az esetekben (akár egyértelmű, akár zavaros külső környezeti ingerek 

alapján kell döntéseket hozni) nem állnak rendelkezésre kész szabályrendszerek és előírások. 

A team-eknek ilyenkor maguknak kell megoldást találniuk a problémákra, előzetes tudásukra, 

tapasztalatukra alapozva, valamint a külső környezeti ingerek helyes interpretációjának 

eredményeként.  

Ahogyan Orasanu taxonómiája is hangsúlyozza, a feladatkomplexitás különböző szintjei eltérő 

kognitív folyamatokat feltételeznek annak tükrében, hogy az előzetes szabályrendszereket 

mennyire egyszerűen lehet (és egyáltalán lehet-e) az adott nem várt esemény megoldásához 

alkalmazni. Az ilyenkor alkalmazott feladatmegoldási folyamatokat a magas kockázatú 

munkakörökkel foglalkozó szakirodalom gyakran Rasmussen (1983) elméletének segítségével 

magyarázza. Rasmussen szabályozási modellje a kognitív folyamatoknak három, 

hierarchikusan egymásra épülő szintjét különbözteti meg. Az első szint, a szenzomotoros 

készégeken alapuló („skill based”) szint képviseli azoknak a jól begyakorolt, automatizált 

eljárásoknak az összességét, amelyek nem érik el a tudatos aktivitás szintjét, s gyakran egy 

nagyobb, integrált dinamikus egységként értelmezhetők. A feladatvégrehajtásnak ez a szintje a 

munka világában nagyon ritkán fordul csupán elő, a magas kockázatú munkakörök 

feladatvégrehajtásának jellemzéséhez pedig aligha alkalmas. Rasmussen elméletének 

következő két szintje azonban hatékonyan tükrözi a magas kockázatú teammunka során adódó, 

eltérő komplexitású (alacsony bizonytalansággal bíró rutin és magas bizonytalansággal 

jellemezhető nem várt) eseményeket (Schmutz et al., 2015). A második szint a szabályokon 

alapuló („rule based”) feladatvégrehajtás szintje, ahol a problémamegoldás előre meghatározott 

algoritmusok és korábban megtanult szabályok mentén történik. Ezen a szinten egyértelmű 

specifikus jelek („signs”) alapján történik a probléma beazonosítása, amely aktiválja a 

megoldáshoz szükséges egyértelmű szabályokat és gyakorlatokat, vagyis többnyire magától 

értetődő, hogy a megoldáshoz milyen lépéseket, milyen sorrendben kell követni. A team 

tagjaival kapcsolatos legfontosabb elvárás ebben az esetben az algoritmuson alapuló, korábban 

megtanult eljárások korrekt kivitelezése, vagyis a fő fókusz a helyes és gyors feladat-

végrehajtáson van, és a feladat végrehajtójának alacsony szintű döntési szabadsága van. A 

modell harmadik, egyben legmagasabb kognitív terhelést jelentő szintje a tudás-alapú 

(„knowledge based”) feladatvégrehajtás szintje. Tudás-alapú feladat-végrehajtáskor nem 

létezik egyetlen egyértelmű szignál, ami egyértelmű válaszsorozatot indítana el, sokkal inkább 
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a különböző rendszerparamétereket a meglévő tudással kombinálva születik egy lehetséges 

diagnózis. A szabály-alapú feladatokkal szemben itt akár több lehetséges megoldás is 

elképzelhető, és kevésbé egyértelműek a rendszerinformációk, amelyek így meghaladhatják a 

team tagok meglévő tapasztalatokra épülő hozzáértését. Ennek eredményeként a feladatot 

végrehajtónak ebben az esetben nagyobb döntési szabadsága van, hiszen nem adottak olyan 

szabályrendszerek, protokollok, amelyeket a feladat végrehajtása során követni lehetne 

(Rasmussen, 1983; Schmutz et al., 2015).  

Szabály-alapú („Rule based”) Tudás-alapú („Knowledge based”) 

Közepes kognitív terhelés Magas kognitív terhelés 

Egyértelmű környezeti és 

rendszerinformációk állnak rendelkezésre 

Zavaros környezeti és rendszerinformációk 

állnak rendelkezésre 

Feladatvégrehajtás előre meghatározott, 

specifikus szabályok és protokoll mentén 

Feladatvégrehajtás a környezeti jelzések és 

rendszerinformációk gyűjtése, 

interpretációja és a meglévő tudással történő 

kombinációja mentén 

Alacsony döntési szabadság a feladat 

végrehajtójának 

Nagyobb döntési szabadság a feladat 

végrehajtójának 

Fókusz a szabályok gyors és hatékony 

alkalmazásán 

Fókusz a környezeti jelzések helyes 

értelmezésén és helyes diagnózis felállításán 

Egy helyes megoldás Több lehetséges helyes megoldás 

2. táblázat: A szabály-alapú és tudás-alapú feladat-végrehajtási szint összehasonlítása 

(Rasmussen, 1983) 

Ahogyan Rasmussen hangsúlyozza, a szintek közötti határ nem éles, és meglehetősen sok múlik 

a feladatot végrehajtó egyén előzetes tudásán, jártasságán, szakmai tapasztalatain, vagyis, hogy 

milyen mértékben tudja előzetes tudását vagy egy múltban történt eseményből levont 

konzekvenciákat a jelen esemény megoldásához hasznosítani. Indokolt azonban feltételezni, 

hogy a szabály- és tudás-alapú feladat-végrehajtás közötti határt nem csupán a feladatot 

végrehajtó egyén tudása és tapasztalatai határozzák meg, hanem az előző fejezetben bemutatott 

sztenderdizáltság mértéke is. Egy magasan sztenderdizált feladat esetében ugyanis – ahol a cél 

a feladattal kapcsolatos hibázás lehetőségének minimalizálása- többféle, kiterjedtebb és 

részletesebben kidolgozott szabályrendszerek állnak rendelkezésre, vagyis kiterjedtebb lehet 

azoknak a lehetséges problémáknak, nem várt eseményeknek a köre, amelyek esetében a 

szabály alapú feladat-végrehajtás sikerrel alkalmazható. 
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Rasmussen elméletét Orasanu és munkatársainak klasszifikációjára vetítve feltételezhető, hogy 

az első, második, harmadik és negyedik feladatkomplexitás-típusok esetében szabály-alapú 

feladatvégrehajtás történik, hiszen, bár lehetnek kissé elmosódottak a környezeti jelzések vagy 

rendszerinformációk, mégis rendelkezésre állnak explicit szabályrendszerek, amelyek a sikeres 

feladatvégzést lehetővé teszik. Az ötödik és hatodik feladatkomplexitás-típusok esetében 

azonban feltehetőleg tudás-alapú feladatvégrehajtás történik, hiszen, ahogyan mindkét modell 

hangsúlyozza, ezekben az esetekben nem állnak rendelkezésre előre megírt forgatókönyvek; a 

sikeres feladatmegoldás kulcsa a helyes interpretáción és a meglévő tudás és tapasztalatok 

helyes alkalmazásán, helyzetre való adaptációján múlik.  

Disszertációm eddigi fejezeteiben ismertettem a teammunka térnyerésének legfontosabb okait, 

illetve azokat az előnyöket, amelyeket a teammunka az egyéni munkavégzéshez képest 

biztosítani tud. Kutatásom fókuszát szűkítve bemutattam a specifikusan magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó team-ek legfontosabb jellemzőit, különös tekintettel az átlagosnál 

magasabb fokú sztenderdizáltságra, amely az ilyen team-ek munkafolyamatait jellemzi, majd 

részletesen kitértem arra az ellentmondásra, amely a magas kockázatú team-ektől elvárt 

nagyfokú rugalmasság és a sztenderd szabályok mentén történő munkavégzés között húzódik. 

Végül, Judith Orasanu és Jens Rasmussen elméleteit ötvözve felvázoltam a feladatkomplexitás 

hat típusát, amelyek a megoldásukhoz szükséges mögöttes kognitív folyamatok mentén térnek 

el egymástól.  

A magas kockázatú teammunka esetében gyakran történhetnek olyan, magasabb komplexitású 

nem várt események, amelyek megszakítják az addigi munkamenetet, és más szabályok 

alkalmazását követelik meg, vagy szabályok hiányában olyan új megoldási stratégia 

megalkotását, amely az előzetes tudást, tapasztalatokat hatékonyan képes ötvözni a nem várt 

esemény által támasztott elvárásokkal. Az így alkalmazott problémamegoldási folyamat 

mentén – legyen az szabály- vagy tudás-alapú- visszaterelhető a munkafolyamat egy belátható, 

kontrollálható, s ami a legfontosabb, biztonságos mederbe. A magas kockázatú teammunkának 

ez a fajta rugalmas, a helyzeti elvárások mentén történő alkalmazkodása vezet az egyik 

legjelentősebb kutatási irány, a team adaptáció témaköréhez, amelyet értekezésem következő 

fejezetében részletesen ismertetek.  

3.4. Team adaptáció a magas kockázatú munkakörnyezetben 

A teammunka egyik legjelentősebb előnye az egyéni munkavégzéshez képest abban a 

rugalmasságban és gyorsaságban rejlik, amellyel a team-ek egy dinamikusan változó környezet 
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feltételeire képesek reagálni és munkájukat annak megfelelően változtatni. Ennek a fajta gyors 

és rugalmas reakciókészségnek a magas kockázatú teammunka esetében kiemelt jelentősége 

van, hiszen egy-egy munkamenet hatékony és időben történő módosításán szélsőséges esetben 

emberi életek is múlhatnak. Nem meglepő módon, a téma egyik legfontosabb kutatási iránya 

ennek eredményeként annak a feltárása lett, hogy miként képesek az ilyen team-ek magas fokú 

sztenderdizáltság mellett is rugalmasan adaptálódni a gyorsan változó helyzeti 

követelményekhez, vagyis milyen egyéni- team- és szervezeti szintű tényezők mentén 

biztosítható a rugalmasság és a sztenderdizáltság követelményeit egyszerre szem előtt tartó, 

sikeres team adaptáció. A magas kockázatú környezetben történő team adaptációval foglalkozó 

kutatások legátfogóbb szintézisét Travis Maynard és munkatársai (2015) készítették el, így 

disszertációmban az ő munkájuk logikáját követve mutatom be a team adaptáció lehetséges 

értelmezéseit.  

Mivel a team adaptációnak a mai napig nincs egyetlen egységes definíciója, Travis és 

munkatársai (2015) a magas kockázatú környezetben történő team adaptáció témájában eddig 

végzett kutatásokat, valamint magának a jelenségnek a lehetséges értelmezéseit egy Input-

Mediator-Outcome (Ilgen et al., 2005) keretrendszer segítségével foglalták össze, annak 

megfelelően, hogy a fókusz a team alkalmazkodóképességén (Input), az alkalmazkodás 

eredményén (Outcome) vagy magán az alkalmazkodási folyamaton (Mediátor) van. A 

legáltalánosabb értelemben az Input foglalja magában a team azon anyagi és emberi 

erőforrásait, amellyel egy probléma megoldásába belevág. Mediátorként értelmezhető minden 

folyamat (vagyis team tagok közötti dinamikus interakció), amely a feladat megoldását célozza, 

valamint a team tagokra a folyamat közben jellemző kognitív, motivációs és érzelmi állapotok 

összessége is (Marks et al., 2001). Végül, Outputként értelmezhető a csoport munkájának 

minden, a feladattal kapcsolatos következménye.  

3.4.1. Team adaptáció, mint Input 

Amennyiben a jelenséget, mint Inputot értelmezzük, úgy a team adaptáció nem más, mint a 

team azon képessége, hogy egy nem várt eseményre, vagy valamilyen környezeti ingerre 

válaszul elvégezze a helyzetnek megfelelő változtatásokat. Ahogy Burtscher és munkatársai 

(2011) fogalmaznak, az adaptáció a team arra vonatkozó képessége, hogy koordinációs 

tevékenységét megváltoztassa a változó környezeti követelményeknek megfelelően, mint 

például egy nemvárt esemény bekövetkezése a munkafolyamatban. Gorman és kollégáinak 

(2010) definíciója az adaptáció új helyzetekben való fontosságát hangsúlyozza. Az ő 

megfogalmazásukban az adaptáció a team képessége arra, hogy tevékenységét koordinálja, nem 



20 
 

csak rutin, de új helyzetekben is, amelyre a team előzetesen nem volt felkészítve. Ismét egy 

másik definíció szerint az adaptáció a team azon képessége, hogy a környezetből gyűjtött 

információkat felhasználja a stratégiában, tevékenységekben, szerepkörökben és 

erőforrásokban eszközölt változtatásokhoz (Randall et al., 2011). A team adaptációt Inputként 

tehát  adaptabilitásnak, alkalmazkodóképességnek nevezzük (Maynard et al., 2015), vagyis ez 

egy olyan meglévő eszköz és erőforráskészlet, amely előre vetíti a jövőben történő sikeres 

alkalmazkodást. Az alkalmazkodóképesség a team és a team tagok különböző anyagi 

erőforrásainak és pszichológiai jellemzőinek összességéből épül fel, amelyek lehetnek egyéni, 

team-, vagy szervezeti szintű erőforrások.  

Számos kutatás foglalkozott azokkal az egyéni szintű erőforrásokkal, vagyis a team tagjainak 

azon jellemzőivel, amelyek mentén a team alkalmazkodóképessége előrejelezhető. Ilyen egyéni 

szintű prediktorok lehetnek többek között a team tagok kognitív képességei és 

személyiségjellemzői (pl. LePine, 2003), egyéni alkalmazkodóképessége (pl. Han, Williams, 

2008), az egyes team tagok team-en belül betöltött szerepei (pl. Burtscher et al., 2011), vagy 

tanulás- és teljesítmény-orientáltságuk mértéke (LePine, 2005; Porter et al., 2010). Az egyéni 

szinten túllépve, az Inputként értelmezett team adaptáció team-szintű prediktorai alapvetően 

két csoportra oszthatók, annak megfelelően, hogy a team-mel vagy magával a feladattal 

kapcsolatosak. Team-hez köthető team-szintű prediktorok lehetnek például olyan 

csoportdinamikai jelenségek, mint a konfliktus, a kommunikáció, az információáramlás, a 

teamen belüli bizalom, a csoportlégkör, a tagok közötti kölcsönös függés mértéke, vagy az az 

idő, amióta a team tagjai team-ként dolgoznak együtt. Feladathoz köthető team szintű 

prediktorok lehetnek többek között a team-en belüli döntési folyamatok sajátosságai 

(Hollenbeck et al., 2011), a jutalmazási rendszer (Johnson et al., 2006), valamint a team szakmai 

tudásának a szintje és árnyaltsága, amely segítségével a nemvárt eseményeket kezelni képes. 

Végül, a szervezeti szintű pediktorok esetében sajnos közel sem áll rendelkezésre annyi kutatási 

eredmény, mint az egyéni vagy szervezeti szintű prediktorok esetében. Feltételezhető azonban, 

hogy a szervezetre jellemző biztonsági kultúra, a nemvárt események kezelésére a szervezet 

által előírt szabályrendszerek mennyisége és minősége, a szervezet hierarchizáltsága, a kultúra 

által diktált vezetési stílus, valamint a szervezeti tudásmenedzsment (pl. mennyire hajlandó és 

képes a szervezet a nemvárt eseményekből tanulni), mind komoly befolyással bírnak a team 

adaptabilitására nézve (Takács, Juhász, 2018). Összességében feltételezhető, hogy az Input-

ként értelmezett egyéni, team- és szervezeti szintű prediktorok együttese fogja meghatározni a 

múltban megszerzett tudás- és értékrendszerek, valamint tapasztalatok azon csoportját, amelyet 
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a team egy nemvárt esemény bekövetkezésekor a helyzet megoldásának érdekében 

potenciálisan mozgósítani tud. 

3.4.2. Team adaptáció, mint Mediátor 

Cannon-Bowers és munkatársainak (1995) megfogalmazása alapján a team adaptáció, mint 

Mediátor, az a folyamat, amely során a team képes a külső környezetből összegyűjtött 

információkat arra használni, hogy stratégiáját az egyes tagok tevékenységének, viselkedésének 

változtatásával, és a team-en belüli erőforrások újraelosztásával módosítsa. Egy másik 

megfogalmazás szerint az adaptáció a környezeti változásokra reakcióként adott alapvető 

változtatás, amely a team stratégiáját érinti (Nelson et al., 2010). Egy harmadik 

megfogalmazásban az adaptáció a már meglévő struktúrák, kapacitások és viselkedéses vagy 

kognitív tevékenységek módosítása, vagy teljesen újak kialakítása (Burke et al., 2006). 

Amennyiben a team adaptációt, mint Mediátort értelmezzük, úgy az egyet jelent mindazokkal 

a releváns team folyamatokban eszközölt változtatásokkal, amelyeket a team egy külső 

környezeti ingerre válaszul visz véghez. Ebben az értelmezésben ez a külső környezeti inger 

tulajdonképpen egy „trigger”, amely valamilyen eseménysorozatot, vagyis az alkalmazkodás 

folyamatát fogja elindítani.  

Triggernek nevezzük a teammunkában azoknak a váratlanul fellépő hibáknak, problémáknak 

az összességét, amelyek megoldásához a team-nek nem feltétlenül áll rendelkezésére korábbi 

tudás, tapasztalat vagy szabályrendszer, és amelyek azonnali, feladattal vagy team-mel 

kapcsolatos változtatásokat követelnek meg a sztenderd teljesítmény fenntartása érdekében 

(Takács, Juhász, 2018). A magas kockázatú teammunkával kapcsolatos eddigi kutatásokkal 

összhangban Maynard és munkatársai (2015) szerint az adaptáció folyamata nagyban függ 

attól, hogy a szóban forgó trigger milyen mértékű változtatásokat követel meg a 

feladatmegoldásban. A triggernek ezt a tulajdonságát a trigger „súlyosságának” (trigger 

severity) nevezik el, amely súlyosságot meghatározza például a szóban forgó probléma 

fontossága, a szükséges változtatások mértéke, vagy annak a mértéke, amennyire a szóban 

forgó helyzet eltér a normális, rutin működéstől.  

A trigger által kiváltott alkalmazkodási folyamat jellegzetességeit a trigger súlyossága 

határozza meg. Ennek magyarázatára Maynard és munkatársai olyan konceptuális modellt 

hoztak létre, amely Marks és kollégáinak (2001) team-folyamat típusai mentén kategorizálja az 

alkalmazkodást. Ez utóbbi elmélet értelmében egy team alapvetően három különböző típusú 

folyamatban vehet részt. Amennyiben a folyamatok feladattal kapcsolatos aktivitást foglalnak 
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magukban, úgy „akció-folyamat”-ról beszélhetünk („action process”). Az akció-folyamatok 

tipikusan olyan tevékenységeket foglalnak magukban, mint például közvetlenül magának a 

feladatnak a végrehajtása, monitorozása, a rendszer működésének nyomon követése. A 

második folyamat típus a „személyközi folyamat” („interpersonal process”) elnevezést kapta, 

és a kifejezetten a team-re, valamint a team tagokra irányuló folyamatokat foglalja magában. 

Jellegzetes személyközi folyamat-tevékenységek például a tagok közti konfliktusok elsimítása, 

bizalomépítés, a tagok motiválása, stb.. Végül, amennyiben a folyamatok tervezést, 

újratervezést, az addigi aktivitás átértékelését követelik meg, akkor „tranzíciós folyamat”-ról 

(„transition process”) beszélünk, amely tipikusan olyan tevékenységeket foglal magában, mint 

a küldetés (maga a feladat) elemzése, kialakítása és megtervezése, célmeghatározás, stratégia-

alkotás, folyamattervezés. A három folyamattípushoz tartozó tevékenységek részletes leírását 

a 3. táblázat mutatja be.  

 
Tipikus 

tevékenységek 
Definíció Példa korábbi kutatásokra 

T
R

A
N

Z
ÍC

IÓ
S

-F
O

L
Y

A
M

A
T

O
K

 

Küldetéselemzés, -

kialakítás és -

tervezés 

A team küldetésének 

értelmezése és értékelése. A fő 

feladatok és a környezeti 

feltételek azonosítása, a team 

elérhető erőforrásainak 

meghatározása 

Fleishman, Zaccaro (1992) 

Célspecifikáció 
A célok és alcélok 

megfogalmazása és priorizálása 
Dickinson, McIntyre (1997) 

Stratégia formálás  

Alternatív megoldási 

lehetőségek kidolgozása a cél 

eléréséhez 

Cannon-Bowers et al. 

(1995) 

A
K

C
IÓ

-F
O

L
Y

A
M

A
T

O
K

 

Folyamat 

monitorozása 

A feladat és a folyamat 

alakulásának nyomon követése, 

a rendszerinformációk 

értelmezése a célok tükrében 

Jentsch et al. (1999) 

Rendszer 

monitorozása 

A team erőforrásainak (pl. team 

tagok, felszerelés, egyéb 

folyamatok) és a környezeti 

feltételeknek a monitorozása 

Fleishman Zaccaro (1992) 
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Team monitorozása 

A team tagok támogatása a 

feladatvégrehajtás közben, 

verbális visszajelzés, konkrét 

cselekvések révén 

Dickinson, McIntyre (1997) 

Koordináció 

Az egymástól függő 

tevékenységek időiségének és 

sorrendiségének koordinálása  

Branninck et al. (1992) 

S
Z

E
M

É
L

Y
K

Ö
Z

I 
F

O
L

Y
A

M
A

T
O

K
 Konfliktus-

menedzsment 

A teamen belüli feladathoz 

kapcsolódó és személyes 

konfliktusok megelőzése és 

kezelése 

Cannon-Bowers et al. 

(1995) 

Motiváció, 

önbizalom-építés 

A kollektív hatékonyságérzet, 

motiváció és feladattal 

kapcsolatos kohézió kiépítése és 

fenntartása 

Fleishman, Zaccaro, (1992) 

Érzelmek 

szabályozása 

A tagok érzelmeinek 

szabályozása a feladatvégzés 

során (pl. frusztráció, 

izgatottság) 

Cannon-Bowers, et al, 

(1995) 

3. táblázat: Marks és munkatársainak folyamattípusai és tipikus tevékenységek a 

folyamattípusokon belül (Marks et al., 2001) 

Maynard és munkatársainak elmélete szerint a team adaptáció, mint folyamat e három alapvető 

folyamattípus valamelyikébe sorolható, és a feladat jellegzetességeinek megfelelően váltakozik 

a három forma között. Amennyiben a trigger valamilyen, a feladathoz köthető alkalmazkodást 

követel meg, úgy az alkalmazkodás maga akció-folyamatként fogható fel, és a feladaton belül 

keletkezett problémák megoldására irányul. Amennyiben a trigger a team-en belüli problémára 

utal, akkor az adaptáció személyközi folyamatként értelmezhető, és a team-en belüli 

problémák, konfliktusok megoldására irányul. Ebben a két esetben a trigger kevésbé súlyos, 

vagyis kisebb mértékű adaptációt követel meg a team tagjaitól. A trigger súlyosabbá válásával 

azonban a team-nek egy ponton át kell értékelnie, és szükség esetén újra kell terveznie akár a 

teljes stratégiáját, annak érdekében, hogy a feladatvégzést visszavezesse a sztenderd, hatékony 

működés medrébe. Ebben az esetben a team adaptációja tranzíciós folyamatként értelmezhető, 

amely folyamat sikeres abszolválása, vagyis a sikeres újratervezés után a feladatmegoldás ismét 

akció- vagy személyközi-folyamatként folytatódhat. 
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3. ábra: Az adaptáció, mint folyamat sematikus ábrája (Maynard et al., 2015) 

Az elmélet alapján a tranzíció folyamata hierarchikusan fölötte áll az akció- és a személyközi 

alkalmazkodás folyamatának, s mint ilyen feltételezhetően bonyolultabb, de legalábbis más 

fajta kognitív aktivitást igényel a team tagjainak részéről. Maynard és munkatársai (2015) a 

team adaptáció, mint folyamat három legfontosabb mediátorának a team kogníciót, a team 

koordinációt, és a team kommunikációt tekintik. Mivel értekezésemben a team adaptációra 

magam is elősorban, mint folyamatra tekintek, az imént felsorolt három mediátort a későbbi 

fejezetekben részletesen is ismertetni fogom. 

3.4.2.1. Rasmussen elmélete a team adaptáció, mint Mediátor tükrében 

Maynard elképzelésében a team adaptáció (mint Mediátor) során a trigger, vagyis egy, a 

feladatvégzéshez szorosan kapcsolódó külső környezeti inger súlyossága („trigger severity”) 

fogja megszabni az adaptáció lépéseit, s az egyes lépésekhez kapcsolódó főbb tevékenységeket. 

Amennyiben a trigger kevésbé súlyos problémát, vagyis a normálistól való kisebb mértékű 

eltérést indikál, úgy az adaptáció folyamata a probléma gyökerének megfelelően a team-mel 

vagy a feladattal kapcsolatos anomáliák kiküszöbölésére irányul, de mindez a team már 

meglévő stratégiájába integrálható, vagyis a team tagjainak nem szükséges az előzetesen 

kialakított megoldási terven változtatnia. Amennyiben azonban a trigger valamilyen súlyosabb 

problémára utal, a team adaptációban először egy tranzíciós folyamatra kerül sor, amelyben a 

team tagjai a probléma fényében értékelik és újratervezik az előzetesen felépített stratégiát, 

hogy azután a folyamatot visszavezethessék a normális (rutin) működés medrébe. Ez azt jelenti, 
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hogy a tranzíciós folyamat során a team az előre kialakított stratégiát nem tudja használni, 

ehelyett újat kell felépítenie. Mindezek alapján feltételezhető, hogy minél súlyosabb a trigger, 

a team számára annál kevésbé állnak rendelkezésre előzetesen kialakított protokollok és 

szabályrendszerek, amelyek a feladatmegoldás lépéseit tartalmazzák. Összehasonlítva ezt a 

megközelítést Rasmussen előzetesen bemutatott elméletével, egy kevésbé súlyos trigger 

esetében vélhetően szabály-alapú problémamegoldás történik, hiszen a környezeti jelzések 

alapján egyértelműen beazonosítható, hogy a probléma a teammunka mely területére irányul, 

és relatíve alacsony kognitív terhelés mellett, világos protokollok mentén orvosolható a fellépő 

komplikáció. Ahogyan azonban a trigger súlyosbodik, a team-nek el kell engednie az előzetesen 

alkalmazott szabályrendszereket, és új stratégiát kell kitalálnia. A tranzíció folyamata egy 

súlyos trigger esetében jelenthet olyan problémamegoldást is, amelyhez nem állnak 

rendelkezésre kész protokollok, ilyenkor a team tagjai a már meglévő tudásukat kell, hogy 

ötvözzék a releváns környezeti információkkal a megoldás érdekében. A trigger 

súlyosbodásával fellépő tranzíciós folyamat mindezek alapján inkább tudás-alapú 

problémamegoldási folyamatot feltételez (Takács, Juhász, 2018).  

3.4.3. Team adaptáció, mint Outcome 

Végül, amennyiben a team adaptációra Outcome-ként tekintünk, úgy az nem más, mint az 

alkalmazkodás folyamatának kimenetele, végeredménye. LePine és munkatársainak (2000) 

megfogalmazásában az adaptáció a feladatkontextusban bekövetkező olyan változás, amely 

újszerű struktúrák kialakulását eredményezi. Egy másik értelmezés szerint az adaptáció a team 

viselkedése és a helyzet által állított új követelmények közötti összhang mértéke (Porter et al., 

2010). Shoss és munkatársai (2012) az adaptív teljesítmény kifejezéssel illetik a feladattal 

kapcsolatos teljesítmény azon aspektusát, mely szerint a változó munkakörülmények 

eredményeként új, magasabb szintű kompetenciák jönnek létre. A team adaptáció Output-ként 

értelmezve minden esetben valamilyen kimeneti változó megjelenéséhez kapcsolható. A 

legáltalánosabb szinten ilyen kimeneti változó, vagyis ilyen végeredmény lehet a team által 

nyújtott sztenderd teljesítmény, valamint az emellé társuló kollektív hatékonyság érzése, vagyis 

a team tagok azon percepciója, hogy hatékonyan képesek együttműködni team-ként (Peterson 

et al., 2000). Korábbi kutatások hasonlóan pozitív kapcsolatot vélnek felfedezni a sikeres 

adaptáció és a team szintű döntési hatékonyság (LePine, 2005; Randall et al., 2011), valamint 

negatív összefüggést az adaptáció és a hibázási arány között (Waller, 1999).  

Összességében a team adaptációval kapcsolatos kutatások három, különböző adaptáció-

értelmezés mentén különülnek el egymástól, amely kategóriák szorosan összefüggnek, és 
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kiegészítik, befolyásolják egymást. Feltételezhető ugyanis, hogy azok a team-ek, akik 

összességében jó alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, sikeresebben is hajtják végre az 

adaptáció folyamatát, ezáltal magasabb teljesítményt érnek el, és így magasabb kollektív 

hatékonyságérzettel fognak rendelkezni, ez a fajta pozitív kimenetel pedig további pozitív 

hatással lesz a team alkalmazkodóképességére. A három értelmezési típust ennek az oda-vissza 

kapcsolatnak megfelelően nehéz egymástól függetlenül kezelni, mivel azonban az adaptáció 

három aspektusának együttes használata túlmutat a disszertációm célkitűzésein, ezért a team 

adaptációt a továbbiakban, mint mediátort értelmezem, s a következő fejezetekben az imént 

felsorolt három legfontosabb kapcsolódó fogalmat bontom ki részletesen: a team kogníciót, a 

team koordinációt és a team kommunikációt.  

3.5. Team tudás, mint a team kogníció egy fajtája 

A magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó team-eket a szakirodalom gyakran szakértői 

vagy akcióteam-ekként („action teams”) emlegeti, amely team-ek egyik legmarkánsabb 

jellemzője, hogy különböző szakértőkből állnak, akik egy közös cél érdekében végeznek 

valamilyen komplex tevékenységet (Salas et al., 2006). Az ilyen komplex tevékenységek 

esetében nem csupán az jelent kihívást, hogy a team tagjai bizonyos esetekben (pl. orvosi team-

ek) különböző szakterületek képviselőiként dolgoznak össze. Ahogyan ugyanis Dietrich és 

Childress (2004) összehasonlító jellemzésükben (lásd 1. táblázat) is hangsúlyozzák, a magas 

kockázatú teamek tagjainak figyelmi fókusza sok esetben megosztott, ami azt jelenti, hogy a 

különböző tagok különböző tevékenységeket végeznek, és különböző rendszerparamétereket 

követnek nyomon. Ezeket a különböző tevékenységeket a team-nek össze kell hangolnia, 

valamint a különböző rendszerparamétereket össze kell fésülnie és együttesen kell értelmeznie 

a hatékony működés érdekében. A sztenderd teljesítmény fenntartásának szempontjából 

jelentős kérdés, hogy a különböző szakterületekből álló és/vagy megosztott figyelmi fókusszal 

rendelkező team tagjainak kognitív tevékenységét miként lehet egy közös platformra hozni, 

más szóval, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az egyes kognitív folyamatok egymással 

összehangoltan, egymás kiegészítéseként szolgálják a közös cél elérését. A szakirodalom ezt a 

közös bázist gyakran a „to be on the same page”(Mohammed et al., 2015) kifejezéssel illeti, 

utalva annak a fontosságára, hogy a team tagjai a feladat különböző aspektusaival kapcsolatban 

azonos módon vélekedjenek.  

Ennek a közös kognitív bázisnak a jellemzésére az utóbbi években számos, egymáshoz hasonló 

elméleti megközelítés vállalkozott, amelyek a jelenségnek más-más aspektusait emelik ki. 

Többek között ilyen elméleti megközelítés a Stasser és Titus (1985) által „Információ-
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megosztás”-nak („Information sharing”) keresztelt irányzat, amely a team tagok által egymás 

között megosztott információk vizsgálatát helyezi a középpontba, mivel –ahogyan az elmélet 

hangsúlyozza- a csoportinterakciók gyakran torzítanak a tagok által ténylegesen megosztott, 

explicit információk mentén. Egy másik elméleti modell az elsőként Wegner (1987) által 

elnevezett „Tranzaktív memória” („Transactive memory”) modell, amelyet a szerző kezdetben 

párkapcsolatok jellemzésére hozott létre, majd az elképzelés a kilencvenes évek végén a team-

ekkel kapcsolatos kutatások területére is sikeresen lett adaptálva (Moreland, 1999). A modell 

szerint az emberi memória társas jelenségként értelmezhető, mivel az egymással szoros 

kapcsolatban lévő egyének gyakran, mint egyfajta „külső meghajtót” használják egymás 

memóriáját, ezzel kiegészítve saját, véges emlékezeti kapacitásukat és csökkentve a rájuk 

nehezedő kognitív terhelést. Ebben az értelemben a Tranzaktív memória egyéni emlékezeti 

rendszerek összessége, ahol az egyének pontos képpel rendelkeznek egymás tudásáról. Egy 

harmadik megközelítés, a „Kognitív konszenzus” („Cognitive consensus”) fókuszában annak 

a hangsúlyozása áll, hogy a különböző szakterületek képviselői milyen kognitív folyamatokon 

keresztül jutnak egy közös döntési preferenciára. Ebben az értelemben a kognitív konszenzus a 

team feladatainak kollektív értelmezése; lencse, amelyen keresztül a team a történéseket 

értelmezi (Mohammed, Ringseis, 2001).  

Az említett elméleti konstruktumokkal párhuzamosan a magas kockázatú teammunka 

jellemzésére mégis a team által közösen birtokolt tudást hangsúlyozó megközelítés nyert teret, 

(Mohammed et al., 2001), így disszertációmban ezt az irányzatot követve a team tudás („team 

knowledge”) jellemzőit ismertetem részletesen. A magas kockázatú teammunka során birtokolt 

team tudás jellemzésére a szakirodalomban több, egymással párhuzamos fogalom nyert teret, 

annak megfelelően, hogy azok a team által közösen birtokolt tudásnak mely aspektusát 

hangsúlyozzák, így fontosnak tartom e fogalmak tisztázását, s a köztük lévő különbségek 

kiemelését. 

Míg bizonyos kutatások a team kogníció („team cognition”) (pl. Kiekel et al., 2002) fogalmát 

használják, más szerzők a megosztott kogníció („shared cognition”) (Flin, Maran, 2004) 

elnevezést alkalmazzák ugyanannak a jelenségnek a leírására. Ugyancsak mások a megosztott 

mentális modellt („shared mental model”) (Peterson et al., 2000), a team mentális modellt 

(„team mental model”) (Mohammed, Dumville, 2001) vagy a team szituációs modellt („team 

situational model”) (Cooke et al., 2001) említik, mint jelentésükben rokon fogalmakat. Cooke 

és munkatársai (2000) az ellentmondásos megnevezések egységesítéséhez a „team tudás” 

(„team knowledge”) kifejezés használata mellett érvelnek. Szerintük ugyanis a „team” szó 
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használatával tudatosan leszűkíthető a fogalomkör a team-ek által birtokolt tudás leírására, 

kizárva ezzel az általánosabb csoportokat („groups”) a vizsgálódás fókuszából. A megosztott 

(„shared”) kifejezés a szerzők szerint a témakörben használt többféle jelentés miatt zavaró és 

kerülendő fogalom. Osztottként értelmezhető ugyanis a közösen birtokolt tudás ugyanúgy, 

ahogyan a team tagjai között felosztott tudás is. Végül, a szerzők a tudás („knowledge”) 

kifejezés használata mellett érvelnek, az általánosabb kogníció („cognition”) kifejezéssel 

szemben, amely, ahogy írják, tágabb fogalom, s mint ilyen, más kognitív jelenségeket is 

magában foglal, mint például a team szintű döntéshozást vagy a helyzettudatosságot. Cooke és 

munkatársainak (2000) olvasatában a team tudás tehát a team kogníció egy specifikus 

alkategóriája, amelynek két különböző formája van: a Team Mentális Modell, valamint a Team 

Szituációs modell (lásd 4. ábra). A team tudás így nem más, mint a team-mel és feladattal 

kapcsolatos tudásformák összessége, kiegészülve az aktuális helyzet kollektív értelmezésével. 

Követve az említett szerzők logikáját, értekezésemben a „team tudás” fogalmat használnom, s 

a következőkben ismertetem a team tudással kapcsolatos legfontosabb sajátosságokat, valamint 

a team tudás két típusát.  

 

4. ábra: Team tudás, mint a team kogníció egy fajtája. A team tudás két formája (Cooke et al. 

2000) 

3.5.1. A team tudás jellemzői 

Cooke és munkatársai (2000) a team tudásnak négy különböző, de egymással szorosan 

összefüggő jellemzőjét írják le. Ezek a jellemzők a A) heterogenitás; B) statikusság vs. 

dinamizmus; C) hasonlóság; D) pontosság. 
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A) Heterogenitás  

A team tudás kutatásával kapcsolatos megközelítések egyetértenek abban a tekintetben, hogy a 

team hatékonyság kulcsának tekintett megosztott tudás önmagában nem képes magyarázni a 

sikeres teammunkára jellemző gördülékenységet és összhangot. A team tagjainak a megosztott 

(vagyis közösen birtokolt) tudás mellett ugyanis rendelkezniük kell egyedileg birtokolt, de 

egymást kiegészítő ún. komplementer tudással is, amely a team-en betöltött szerepkörükhöz 

specifikusan kapcsolható tudást jelent (Klimoski, Mohammed, 2004; Cooke et al., 2000). 

Ennek megfelelően azok az esetek, amelyekben a team tagjainak tudása teljes mértékben eltér 

vagy teljes mértékben átfed, nem életszerűek (Rentsch, Hall, 1994). Míg az előbbi esetben a 

közös tudás teljes hiánya funkcionális nehézségeket szülne a team-en belül, az utóbbi esetben 

egyrészt fennállna a csoportgondolkodás veszélye, másrészt pedig egy olyan team létrehozása, 

ahol mindenki teljes mértékben ugyanazt a tudást birtokolja, teljes redundanciát jelentene, s így 

a team fenntartása nem lenne gazdaságos (Cannon-Bowers et al., 1993).  

B) Statikusság vs. Dinamizmus  

A team tudás másik fontos jellegzetessége, hogy mennyire statikus, vagyis hosszú távon 

változatlan, vagy mennyire dinamikus, vagyis milyen gyorsan változik, formálódik a környezeti 

változások hatására. Mivel a team szintű tudást gyakran dinamikusan változó környezetben 

alkalmazzák, ezért szükségszerűen létezik a team által birtokolt tudásnak egy olyan része, 

amely a dinamikus környezeti változásoknak megfelelően formálódik, átalakul. Ennek az 

átalakulásnak a sebessége („rate of change”) a környezeti feltételeknek megfelelően lehet 

gyors vagy lassú is. Cooke és kollégái (2000) ebben a felosztásban a későbbiekben bemutatott 

Team Mentális Modellt statikus, míg a Team Szituációs Modellt dinamikus tudásként 

értelmezik. Ahogyan az említett szerzők hangsúlyozzák, az egyedileg birtokolt (vagyis 

individuális szintű) tudás sokkal lassabban változik, mint a team szintű tudás, amely a változó 

környezeti feltételek miatt folyamatos átalakulásnak van kitéve. E megállapítás mentén továbbá 

feltételezhetőnek tartom, hogy a team tagok számának növekedésével a közösen birtokolt tudás 

is egyre gyorsabban fog változni, hiszen amennyiben elfogadjuk azt, hogy a team szintű tudás 

az egyedileg birtokolt tudásformák valamilyen kombinációjából építkezik, akkor az egyik elem, 

vagyis team tag tudásának megváltozása szükségszerűen előrevetíti a team szintű tudás 

valamilyen mértékű formálódását is. Ennek eredményeként, minél több team tag, vagyis egyéni 

tudáselem alkotja a team szintű tudást, annál nagyobb esély van arra, hogy ezek valamelyike a 

környezeti ingereknek megfelelően változni fog. Véleményem szerint különösen igaz lehet ez 
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a bevezetőben már említett „megosztott figyelmi fókusz” esetében, vagyis azoknál a team-

eknél, ahol az egyes tagok különböző környezeti paraméterek monitorozásáért felelnek.  

C) Hasonlóság 

Hasonlóság alatt értjük annak a mértékét, amennyire a team tagjainak tudása átfedi egymást, 

vagyis annak a mértékét, hogy egy helyzettel és annak megoldásával kapcsolatos tudásuk, 

vélekedésük mennyire egyforma (Edwards et al., 2006). A hasonlóság megfogalmazására a 

szakirodalom egyaránt használja a similarity, a convergence, az overlapping és a sharedness 

fogalmakat, amelyek jelentésüket tekintve rokon fogalmaknak tekinthetők. A hasonlóság, mint 

a tudás egyik jellegzetessége szorosan összefügg a heterogenitással, s optimális esetben a team 

tagjainak tudása egyszerre hasonló és heterogén, vagyis létezik egy közös, mindenki által 

megosztott tudás, valamint létezik a team tagjai által egyedileg birtokolt tudás is (Cooke et al., 

2000; Hoeft et al., 2005). 

D) Pontosság 

A team tudással foglalkozó kutatások egyetértenek abban, hogy kizárólag a tudás 

megosztottsága mentén nehezen lehetne előre jelezni a team teljesítményét. Előfordulhat 

ugyanis, hogy egy team megosztott tudással rendelkezik ugyan, de ez a tudás helytelen, vagyis 

nem pontos. A megosztottság mellett tehát szükségszerű, hogy a team tagok által birtokolt tudás 

pontos is legyen. Ennek megfelelően pontosság alatt értjük a team tagok tudásának szakmai 

szempontból értékelt helyességét, amely legtöbbször valamilyen referencia-tudáshoz (pl. 

valamilyen szakértő személy tudásához) hasonlítva értékelhető (Rico et al., 2008).  

Az 5. ábra a team tudás pontossága és hasonlósága közötti kapcsolat sematikus ábrázolását 

mutatja be egy hipotetikus, öt kérdéses feleletválasztós tesztre adott válaszok segítségével, ahol 

a sárga szín a team egyik, a kék szín a team másik tagjának válaszait jelképezi, míg a zölddel 

színezett cellák a tényleges helyes válaszokat. A példatesztben a kérdések 3/5-e (60%-a) lett 

helyesen megválaszolva legalább az egyik team tag által (2., 3., és 5. kérdések), vagyis ez a 

team által összesen birtokolt tudást jelképezi. A kérdések 1/5-e (20%-a) mindkét team tag által 

helyesen lett megválaszolva (2. kérdés), így ez a team által birtokolt megosztott és pontos tudás. 

A 3. kérdést csak a sárga személy válaszolta meg jól, míg az 5. kérdést csak a kék személy. A 

tudás 2/5-e (40%-a) tehát egyedileg birtokolt (pontos, de nem átfedő) tudás. Végül, az 1. kérdést 

egyik team tag sem tudta helyesen megválaszolni: ez az 1/5 (20%) tehát a feladattal kapcsolatos 

tudásnak azon része, amellyel a team nem rendelkezik.  
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5. ábra: A pontosság és hasonlóság kapcsolatának sematikus ábrázolása (Cooke et al., 2001) 

Az imént bemutatott jellegzetességeket (heterogenitás, statikusság vs. dinamizmus, hasonlóság, 

pontosság) tekintve megállapítható, hogy a team tudás több mint a team tagok által egyénileg 

birtokolt tudás összessége, s a team tagjai közti interakciók mentén szükségszerűen formálódik, 

fejlődik (Klimoski, Mohammed, 1994).  

3.5.2. A Team Mentális Modell 

Cooke és munkatársainak (2001) elmélete alapján a team tudás egyik formája az úgynevezett 

Team Mentális Modell („Team Mental Model”; „TMM”), amelynek megértése az egyéni 

szintű mentális modellből indul ki. A pszichológiában nem újkeletű az az elképzelés, miszerint 

az emberi agy képes a környezetének bizonyos szintű leképezésére, s ezeknek a leképzett 

mentális konstruktumoknak az elraktározására. Ezeknek a leképződéseknek a jelentősége a 

környezetből származó ingerek szűrésében, értelmezésében és kategorizálásában nyújtott 

segítségben rejlik. Ezáltal ugyanis ezek a mentális struktúrák jelentősen csökkentik az egyénre 

háruló kognitív terhelést, és csökkentik a környezettel kapcsolatos bizonytalanságot azáltal, 

hogy kapaszkodót nyújtanak a jövőbeli történések előre jelzésében (Klimoski, Mohammed, 

1994). Mentális modelleknek nevezzük az egyének tárgyakkal, tevékenységekkel, helyzettel 

vagy más emberekkel kapcsolatos internalizált reprezentációit, amelyek megfigyelés, tanulás 

és tapasztalatok útján jönnek létre (Wilson, 2000). Ezek az egyéni szintű mentális modellek egy 

team-en belül különböző interakciós folyamatokon (pl. kommunikáció, koordináció, 

problémamegoldás) keresztül formálódnak, majd team szintre emelkednek. A mentális modell 

team szinten történő értelmezése hasonló logika alapján történik, ebben az esetben azonban a 

mentális modell nem csupán a külvilág eseményeiről, de magáról a team-ről és a közös 

feladatról is fontos információkat hordoz. Cannon-Bowers és munkatársai (1999) a team 

mentális modell alatt egy olyan kollektív, a csoportról és a feladatról alkotott tudást értenek, 

amelyet a csoport formális tanulás útján, tapasztalatokon, illetve csoport interakciókon 
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keresztül hoz létre, és amely meglehetősen hosszú távú tudást jelent. A team mentális modell 

koncepcióját Cannon-Bowers és Salas (1999) a hatékony team-ek esetében gyakran 

megfigyelhető gördülékeny, implicit koordináció és a komplex, bizonytalan helyzetekben való 

hatékony működés magyarázatára hozta létre (Mohammed – Dumwille, 2001). A team mentális 

modell fontossága abban rejlik, hogy segítségével a csoporttagok közös elvárásokat 

fogalmazhatnak meg, koordinált cselekvésre, gyorsabb információfeldolgozásra képesek, és 

cselevéseiket a feladat elvárásaihoz igazíthatják (Edwards et al., 2006). A team mentális modell 

tartalmát tekintve kétféle kategorizáció mentén is jellemezhető (Cooke et al., 2000). 

Az egyik kategorizáció mentén a team mentális modellekben rejlő tudás lehet: 

• deklaratív (tudni, mit): ebbe a kategóriába tartozhat a feladattal kapcsolatos tényszerű 

tudás, elméletek, adatok, paraméterek, számok, explicit szabályrendszerek, valamint az 

ezek közötti ok-okozati kapcsolatok. 

• procedurális (tudni, hogyan): ebbe a kategóriába tartoznak a feladatvégrehajtással 

kapcsolatos lépések, procedúrák, valamint ezek sorrendje és a teljesítményhez 

szükséges, cselekvésekkel kapcsolatos tudás. 

• stratégiai (tudni, milyen feltételek mellett): ebbe a kategóriába tartoznak a cél 

eléréséhez szükséges akciótervek, a környezeti feltételekről, kontextusról alkotott tudás, 

amelyben a feladatot végre kell hajtani, alternatív megoldási tervek, amennyiben az 

alkalmazott stratégia nem sikeres.  

A másik, a teammunkával kapcsolatos kutatások által gyakrabban használt kategorizáció a team 

mentális modell tartalmát aszerint különíti el, hogy a modell fókuszában mi áll (lásd 4. táblázat). 

Ennek megfelelően a team mentális modell lehet: 

• a feladattal kapcsolatos (task-related): a team mentális modellnek ez az alkategóriája 

a feladattal kapcsolatos szabályokat, a feladat végrehajtásához szükséges szakmai 

tudást, a szükséges eszközök, felszerelések és erőforrások ismeretét, a feladat egyes 

lépéseinek megértését és az erre épülő stratégia átlátását foglalja magában, vagyis 

mindazt, ami specifikusan a feladat végrehajtásához szükséges tudás. 

• a team-mel kapcsolatos tudás (team-related): a team mentális modellnek ez az 

alkategóriája a szigorú értelemben vett teammunkához szükséges tudást tartalmazza, 

így például a team tagok szerep- és felelősségi körével, az egyes team tagok tudásával, 

képességeivel, készségeivel és munkastílusával kapcsolatos tudást, vagyis mindazt, ami 

a team tagok közötti gördülékeny összmunkát lehetővé teszi.  
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Technológia/eszközök • Eszközök, felszerelések 

működése 

• Működési szabályzatok, 

utasítások 

• A rendszer korlátai 

• Lehetséges hibaforrások 

Feltehetően a 

legstabilabb, 

legstatikusabb 

tudástípus, amely a 

legkisebb mértékben 

megosztott a team 

tagjai között 

Feladat • Feladat folyamata 

• Lépések folyamata 

• Lehetséges 

forgatókönyvek 

• Feladatstratégia 

• Környezeti akadályok 

• Részfeladatok közötti 

kapcsolatok 

Előre nem látható, 

dinamikusan változó 

környezeti feltételek 

mellett felértékelődik 
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Team interakció • Szerep- / felelősségi körök 

• Információforrások 

• Interakciós mintázatok 

• Kommunikációs 

csatornák 

• Információáramlás 

• Szerepek közötti 

kapcsolatok 

Egymás 

viselkedésével 

kapcsolatos elvárások 

kiindulópontja. Az 

adaptabilitás alapja a 

team interakciós 

mintázatok megértése 

Team • Team tagok tudása 

• Team tagok képességei, 

készségei 

• Team tagok attitűdje 

• Team tagok preferenciái 

• Team tagok várható 

viselkedése 

Segít összehangolni, 

egymáshoz igazítani 

a team tagok 

viselkedését. 

4. táblázat: A feladatra és a team-re vonatkozó team mentális modell tartalmi elemei 

(Mathieu et al., 2000) 

A Team Mentális Modell témaköre a teammunkával kapcsolatos kutatások egyik 

leggyümölcsözőbb irányzatává vált, amely irányzat a team által közösen birtokolt mentális 

modell és a team teljesítménye közötti szoros kapcsolat feltételezésén alapszik. Számos kutatás 

érvel amellett, hogy a team mentális modell magas teljesítményt jelezhet előre, mivel ezáltal 

csökkenthető a tagok közti explicit kommunikációra és koordinációra fordított idő és energia, 

hiszen a team tagjai képesek más tagok információs vagy eszközszükségletét anticipálni. A 

team mentális modell ebben az értelemben egy közös értelmezései keretet teremt meg, amely 

alkalmas az egyéni szintű teljesítmények összehangolására (DeChurch, Mesmer-Magnus, 

2010). Továbbá, a közösen birtokolt, team szintű mentális modell birtokában a team tagjai a 
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környezetben bekövetkező változásokat is hasonlóképpen interpretálják (Cannon-Bowers et al., 

1993). Az eddig napvilágot látott kutatási eredmények alapján a team-mel kapcsolatos team 

mentális modell és -bár kevesebb számú kutatás foglalkozik vele, de- a feladattal kapcsolatos 

team mentális modell hasonlósága (similarity) is pozitív összefüggésben áll különböző team 

folyamatokkal, ezáltal facilitálva a team teljesítményét. Marks és munkatársainak eredménye 

szerint például (2002) a team-mel kapcsolatos mentális modell hasonlósága pozitívan jelzi előre 

a team koordinációt és a team tagok egymást támogató viselkedését. Mathieu és munkatársai 

(2000) a feladattal kapcsolatos team mentális modell és a team teljesítmény között találtak 

közvetett pozitív összefüggést, ahol a két változó közötti kapcsolatot a különböző team 

folyamatok (pl, stratégiaalkotás, kommunikáció) mediálták. A team szintű mentális modell 

pontosságára vonatkozó eredmények azonban nem ennyire egyértelműek. Míg ugyanis az 

eddigi kutatások sikerrel találtak pozitív összefüggést a team-re vonatkozó team mentális 

modell pontossága és különböző team folyamatok (pl kommunikáció) között (pl. Marks et al., 

2000), addig önmagában a feladatra vonatkozó team mentális modell pontossága és a team 

teljesítmény között nem sikerült a kapcsolatot bizonyítani (Rico et al., 2008). Az eddigi kutatási 

eredmények alapján tehát úgy tűnik, hogy bár a két tényező (pontosság és hasonlóság) együttese 

a fontos a team teljesítménye szempontjából, a team mentális modell pontossága mégis 

másodlagos szerepet játszik, és a hasonlóság tekinthető a team teljesítmény erősebb 

prediktorának. 

3.5.3. A Team Szituációs Modell 

Cooke és munkatársainak értelmezésében a team tudás másik típusa az úgynevezett Team 

Szituációs Modell („Team Situational Model”; „TSM”). Mint ahogyan a Team Mentális 

Modell esetében, itt is az individuális szintről, az egyéni szituációs modellek felől kell 

indulnunk a konstruktum megértéséhez. A teammunkával kapcsolatos vizsgálódások körében 

egyre inkább teret nyert az elképzelés, amely szerint a statikus tudásrendszerek mellett létezik 

egy dinamikusabb tudástípus is, amely kifejezetten a környezetben bekövetkező változásokra 

érzékeny, s azokat próbálja a feladattal kapcsolatos stratégiaalkotásba integrálni. Mica Endsley 

(1988) ennek a fajta környezetre való érzékenységnek a magyarázatára vezeti be a 

helyzettudatosság, vagy situational awareness fogalmát, amelyet a környezeti feltételek idői és 

téri dimenzióban való érzékeléseként, értelmezéseként, valamint a jövőre való kivetítéseként 

definiál. A helyzettudatosság révén környezeti ingerek és változások folyamatos nyomon 

követéséből származó információk az egyéni szintű mentális modellek által tárolt tudással 
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kerülnek összehasonlításra (ez a szerző által „situation assessment”-ként elnevezett folyamat), 

amelynek eredményeként létrejön az egyéni szintű szituációs modell.  

Az individuális szintű szituációs modell tehát az egyéni helyzettudatosságból jön létre, és úgy 

értelmezhető, mint egy pillanatfelvétel, amelyet az egyén az idő egy kiragadott pillanatában a 

környezetből bejövő információkról készít (Endsley, 1995). Végül, a team tagjainak ezen 

egyéni szintű szituációs modelljeiből a team mentális modellel és különböző team szintű 

folyamatokkal (pl. kommunikáció, koordináció, vezetés, tervezés) integrálódva jön létre a 

Team Szituációs Modell (Cooke et al., 2001).  

A létrejövő team szintű szituációs modell így a team egészének kollektív, szituációval 

kapcsolatos pillanatnyi percepciójának, interpretációjának jellemzésére alkalmas tudás típus. 

Ellentétben a Team Mentális Modellel, amely tanulás, tapasztalatok útján jön létre, a Team 

Szituációs Modell abban az adott helyzetben fejlődik, formálódik, amelyben a team éppen 

feladatot hajt végre, ezáltal dinamikus tudásformának tekinthető, hiszen erőteljesen kötődik a 

kontextushoz, és amint változnak a környezetből érkező információk, változik maga a modell 

is. Ahogyan Cooke és munkatársai (2000) hangsúlyozzák, a tudásnak ezen formája 

minőségében is eltér a team mentális modelltől. A team szituációs modell ugyanis a team 

mentális modellen alapszik, de túl is megy azon, hiszen a meglévő tudást integrálja a 

szituációból gyűjtött információkkal, ezáltal képes a feladatvégrehajtás menetét a környezetből 

jövő válaszok mentén értékelni, és a szükséges módosítások irányába terelni a teammunka 

folyamatát. 

A két tudás típus összehasonlításából megállapítható, hogy a Team Mentális Modell és a Team 

Szituációs Modell tehát egymás mellett, egymást kiegészítve kell, hogy megalapozzák a sikeres 

teammunkát. Míg az egyik tudásforma a hosszú távú tanulás és tapasztalat útján azt a stabil 

tudásalapot biztosítja, amely a probléma megoldásához szükséges, a másik tudástípus azt a fajta 

dinamizmust képviseli, amely nélkül egy gyorsan változó, komplex környezetben végzett 

teammunka nem lehetne sikeres.  

Team Mentális Modell Team Szituációs Modell 

Kollektív, team-ről és feladatról  

alkotott tudás 

Kollektív, pillanatnyi szituációról  

alkotott tudás 

Előzetes tanulás, tapasztalat, team interakció 

révén jön létre 

Abban az adott helyzetben jön létre, 

amelyben a team a feladatot végzi 
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Statikus tudásforma, amely hosszú távon 

változatlan marad 

Dinamikus, rövid távú tudásforma, amely a 

környezeti feltételekkel együtt változik 

Alapja a tanulási epizódokban és előzetes 

tapasztalatokban rejlő tudás 

Alapja a team mentális modell, amely a 

környezetből érkező információkkal kerül 

összevetésre 

Feladata a teammunka során stabil 

kiszámítható tudásbázis biztosítása 

Feladata a környezet monitorozása, és 

ezáltal előrejelzés 

5. táblázat: A Team Mentális Modell és a Team Szituációs Modell összehasonlítása 

3.5.4. Team adaptáció a team tudás két típusának tükrében 

Ahogyan Maynard és kollégái (2015) összegző tanulmányukban hangsúlyozzák, a team 

kogníció a team adaptáció egyik kulcsfontosságú mediátora, a két konstruktum közötti 

kapcsolatot azonban nem specifikálják. Mivel disszertációmban a team kogníció különböző 

formái közül a team tudást, valamint annak két formáját mutattam be részletesen, így ezeknek 

a team adaptációval, mint folyamattal való lehetséges kapcsolatára térek ki a következőkben. 

Az előző fejezetben bemutatott elméleti megközelítés szerint a team adaptáció, mint mediátor 

alapvetően három adaptációs folyamat együtteséből épül fel, s ezt a folyamatot a trigger 

súlyossága, vagyis a folyamat normálistól való eltérésének mértéke befolyásolja. Amennyiben 

a trigger, vagyis a külső környezet jelzései egy kevésbé súlyos problémára utalnak, úgy az 

adaptáció akció- vagy személyközi folyamatként fog lezajlani, annak megfelelően, hogy a 

probléma a teammunka feladattal vagy team-mel kapcsolatos aspektusát fogja érinteni. Ebben 

az esetben az előre felépített stratégián nem szükséges módosítani, s a folyamat előre 

meghatározott szabályrendszereken keresztül visszavezethető a normális működés felé. 

Amennyiben azonban a trigger súlyosabb problémára, vagyis a normális állapottól való 

komolyabb eltérésre utal, az adaptáció tranzíciós folyamatként indul, s csak utána folytatódhat 

akció- vagy személyközi folyamatként annak megfelelően, hogy a probléma mely területen 

jelentkezik. Ebben az esetben a team-nek a környezetből érkező információk mentén újra kell 

alkotnia a feladat megoldásához szükséges stratégiát, amelyhez nagyon komplex esetben nem 

áll rendelkezésre előzetes szabályrendszer vagy protokoll, csupán a team szakmai tudása és 

előzetes tapasztalatai.  

Maynard és kollégáinak koncepcióját a team tudással összekapcsolva, a leírtak alapján 

feltételezhető, hogy a team adaptáció, mint mediátor folyamata mögött a trigger súlyosságától 

függően a team tudás különböző formái állnak. Ahogyan előzőleg bemutattam, a Team 
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Mentális Modell egy viszonylag hosszú távú, statikus tudásformának tekinthető, amely a 

feladattal kapcsolatos legfontosabb szakmai tudást és a team-mel kapcsolatos tudást foglalja 

magában. Mivel hosszú távú, statikus tudásról van szó, ezért a Team Mentális Modell 

elengedhetetlen olyan erősen sztenderdizált feladatokhoz, amelyek megoldása az explicit 

szabályrendszerek és szakmai tudás, valamint az egyes team tagok szerep- és felelősségi 

köreinek ismerete nélkül nem lenne lehetséges. Amikor azonban a feladatmegoldás során 

súlyosabb probléma vagy zavar lép fel, a folyamat csak úgy vezethető vissza a biztonságos, 

protokolláris működés irányába, ha a team képes a környezetből származó ingereket sikeresen 

összegyűjteni, értelmezni, valamint összekapcsolni a már meglévő tudással. Ezek alapján tehát 

feltételezhető, hogy egy súlyosabb, stratégiai újratervezést igénylő folyamat esetében a team 

mentális modell szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres feladatvégrehajtásnak, mivel 

ebben a helyzetben egy olyan dinamikusabb tudásformára van szükség, amely a pillanatnyi 

rendszerinformációkat is képes nyomon követni. Mindebből következően, egy súlyosabb 

trigger, vagyis egy komplex helyzet esetében szükséges tudásforma a Team Szituációs Modell 

lesz, mivel ez a típusú tudás dinamikusan változik a környezeti feltételeknek megfelelően, és 

képes a már meglévő tudást a pillanatnyi környezeti információkkal összehangolni. 

3.6. A team adaptáció, mint folyamat javasolt folyamatábrája 

Disszertációm eddig bemutatott fejezeteiben a magas kockázatú munkakörökben dolgozó, 

sztenderdizált munkafolyamatokat végző team-ek munkáját ismertettem. Elsőként, Rasmussen 

(1983) elméletének nyomán a problémamegoldás két szintjét, a szabály- és tudás-alapú 

problémamegoldás jellegzetességeit mutattam be. Mindezek után a team adaptációval, 

kiemelten pedig a team adaptáció mediátorként, folyamatként való értelmezésével 

foglalkoztam, összevetve az adaptációs folyamat három formáját (akció-, személyközi és 

tranzíciós) Rasmussen elméletével, majd pedig a team tudás két típusával. A következőkben az 

imént felsorolt elméleteket összhangba hozva a team adaptáció mögött álló feltételezett 

kognitív folyamatokat egy egységes keretrendszer segítségével ismertetem, a trigger 

súlyosságának, vagyis a normális működéstől való eltérés mértékének függvényében (lásd 

Takács, Juhász, 2018). 

A magas kockázatú munkakörökben végzett teammunka egyik legfontosabb jellegzetessége, 

hogy előre meghatározott szabályrendszerek, protokollok köré szerveződik, amelyek 

algoritmikus („ha X, akkor Y”) logikai felépítéssel irányítják a team tagjainak munkáját a rutin 

és a nem-rutin feladatvégzés során is. A magas fokú szabályozottságnak köszönhetően 

viszonylag ritkán ugyan, de előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek megoldására a team 
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tagjainak nem áll rendelkezésére előzetesen felépített szabályrendszer. Ilyenkor a team 

kollektív munkája a szabály alapú feladatvégzésről átvált egy olyan problémamegoldásra, 

amelyben a team tagok sokkal aktívabb szerepvállalására van szükség, ezáltal az ilyen 

helyzetek komplex gondolkodást, egyúttal komolyabb kognitív terhelést jelentenek.  

A trigger egy folytonos változónak tekinthető, amely így egy kontinuum segítségével 

ábrázolható. A kontinuum egyik végpontján helyezkednek el a legkevésbé komplex (vagyis 

legkisebb súlyosságú triggerrel rendelkező) helyzetek, amelyek szabály-alapú 

problémamegoldást követelnek meg, mivel ezekben a helyzetekben a folyamat a már meglévő 

szabályrendszerre támaszkodva visszavezethető a rutinszerű működés felé. Mivel itt a 

környezetből érkező információk alapján egyértelműen azonosítható a probléma forrása, a team 

tagjaira kisebb kognitív terhelés nehezedik. Maynard és kollégáinak osztályozása alapján a 

team adaptáció folyamata ekkor vagy akció- vagy pedig személyközi folyamatként fogható fel, 

annak megfelelően, hogy a fellépő probléma a team-re vagy a feladat-ra irányul. Ezekben az 

esetekben, habár a team tagjainak tevékenységét a meglévő szabályzatok szorosan 

kontrollálják, a megoldáshoz mégis nagyon komoly és stabil szakmai tudásra, a szabályok, 

eszközök pontos ismeretére, valamint arra van szükség, hogy a team tagjai tisztában legyenek 

a team-en belül betöltött szerepükkel és feladatukkal. Feltételezhető tehát, hogy a team 

adaptációhoz ebben a helyzetben szükséges team tudás a team mentális modell lesz, amelyen 

belül a teammel vagy pedig a feladattal kapcsolatos modellnek lesz nagyobb jelentősége annak 

függvényében, hogy az adaptáció a team-mel kapcsolatos (személyközi folyamat) vagy pedig 

a feladattal kapcsolatos (akció-folyamat). A kontinuum másik végén helyezkednek el a 

legkomplexebb (vagyis legsúlyosabb triggerrel rendelkező) helyzetek, amelyek egyben a 

legkomolyabb kognitív terhelést is jelentik a tagok, illetve a team számára. A kontinuum ezen 

végpontján feltételezhetően tudás-alapú problémamegoldás történik, mivel a környezetből 

érkező információk nem egyértelműek, zavarosak, a team pedig nem tud a már meglévő 

szabályrendszerekre alapozni a feladat megoldása során, így új megoldási formákat kell találnia 

és tesztelnie a hatékonyság érdekében. Az adaptáció ezen a végponton tehát tranzícióként 

fogható fel, mivel a team-nek az addigi stratégiáját, a feladat megoldásának lépéseit újra kell 

definiálnia a helyzeti követelményeknek megfelelően. Az ilyen súlyos, komplex, dinamikus 

helyzetekben a team sikerességének kulcsa a környezetből érkező ingerek szoros nyomon 

követése, értelmezése, s a stratégia annak megfelelő irányba történő módosítása. Mindezek 

alapján feltételezhető, hogy egy olyan hosszú távú, stabil, de egyben statikus team tudás, mint 

a team mentális modell szükséges, de nem elégséges kognitív feltétele a sikeres adaptációnak, 
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és sokkal inkább a team szituációs modell lesz az a fajta tudás, amely ebben a helyzetben 

megalapozza a team teljesítményét. A team szituációs modell ugyanis a meglévő team mentális 

modell elemeit képes összevetni a környezetből származó jelzésekkel, vagyis képes lekövetni 

a team működését a dinamikusan változó környezeti feltételek tükrében. Az, hogy a team 

adaptáció folyamata milyen ponton fordul át akció- vagy személyközi folyamatból tranzíciós 

folyamatba, ezzel együtt a szabály-alapú probléma-megoldásból tudás-alapú 

problémamegoldásba, ebben a megközelítésben a team tagok tudásától, tapasztaltságától, 

másrészt a teammunka sztenderdizáltságának mértékétől függ. Feltételezhető ugyanis, hogy 

egy nagyobb szakmai tudással rendelkező, tapasztaltabb team jobban el mer térni a 

feladatmegoldás megszokott menetétől, s jobban mer alternatív megoldási módokat beemelni 

az adaptáció folyamatába. Mindezt azonban csak abban az esetben teheti meg, ha a 

munkakörnyezet sztenderdizáltsága megengedi. Egy magasan sztenderdizált 

munkakörnyezetben (pl. repülőgép pilótafülke személyzete) ugyanis súlyosabb problémákra is 

rendelkezésre állnak kész szabályzatok, amelyek a team munkáját támogatják, míg egy kevésbé 

sztenderdizált teammunka (pl. orvosi team-ek) nagyobb döntési szabadságot biztosít a team 

tagjainak, vagyis ez utóbbi esetben a probléma megoldás folyamata szabályzatok hiányában 

hamarabb átfordulhat tudás-alapú problémamegoldásba.  

 

6. ábra: Összegző ábra a team adaptáció szintjeiről és a hozzá kapcsolódó 

problémamegoldási és team tudás típusokról 
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3.7. Team koordináció 

Maynard és munkatársai (2015) a team adaptáció, mint folyamat második kulcsfontosságú 

tényezőjeként a team koordinációt jelölték meg. A szakirodalom úgy tartja, hogy a koordináció 

jelentősége azon team-ek esetében a legnagyobb, ahol a team tagjai között magas fokú 

kölcsönös függés figyelhető meg, vagyis, ahol az egyes részfeladatok sikeressége az előző 

feladatok sikeres végrehajtásán múlik (Espinoza et al., 2004). Mivel a magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó team-ek esetében nagyon magas a team tagok közötti kölcsönös 

függés, a koordináció folyamatának vizsgálata régóta központi témája az e területen végzett 

kutatásoknak, hiszen a koordinálatlanságból fakadó hibázásoknak súlyos következményei 

lehetnek. Mindemellett a dinamikus munkakörnyezet az átlagosnál jóval nagyobb mértékű 

koordinációt követel meg a team-ektől, így nem meglepő módon, számos kutatás fókuszában 

ennek az összehangoltságnak a megértése, és a koordináció fenntartását előirányzó 

tényezőknek a feltárása áll. Egy, a kölcsönös függést hangsúlyozó definíció szerint a team 

koordináció az egyes részfeladatok és erőforrások közötti kölcsönös függés hatékony 

menedzselését jelenti (Malone, Crowston, 1990). Egy másik definíció szerint a team 

koordináció az egymástól függő munkafolyamatok összehangolását jelenti egy felettes cél 

elérése érdekében (Kieser, Kubicek, 1992), Cannon-Bowers és kollégáinak (1995) 

meghatározásában a team koordináció egy, a team erőforrásaira, tevékenységeire, válaszaira 

irányuló folyamat, amely biztosítja, hogy a feladatok egymással összhangban, integráltan 

legyenek elvégezve. Dickinson és McIntyre (1997) értelmezésében a team tagok a koordináció 

folyamata során saját tevékenységüket a többi team tag tevékenységéhez igazítják. A 

koordináció így a team tagjainak viselkedéses összhangját jelenti, amely összhang a 

gördülékeny, stabil munkavégzés egyik legfontosabb alapfeltétele. A magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó team-eknek ezt a koordinációt sok esetben dinamikusan változó, 

komplex környezetben kell megvalósítaniuk, ahol a koordináció fenntartása akár helyzetről 

helyzetre is más folyamatokat követelhet meg. A legalapvetőbb felosztás szerint a team 

koordinációnak két típusát különböztetjük meg (Grote et al., 2010): 

• személyes (personal) koordináció-nak nevezzük a team tagjai között személyes 

kommunikáció révén fenntartott koordinációt, amely vertikális irányban a team formális 

és informális vezetői, valamint a team tagjai között, horizontális irányban pedig a team 

tagok egymás közötti interakcióin keresztül valósul meg.  
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• személytelen (impersonal) koordináció alatt értjük mindazon szervezeti szintű 

szabályok, protokollok, sztenderdizált folyamatok összességét, amelyek a team 

munkavégzését előirányozzák.  

Bár a koordinációnak eme két típusa egymást kiegészítve biztosítja a team tagok munkájának 

összhangját, az egyes szervezetekben dolgozó team-ek funkciójukat tekintve különböznek 

abban, hogy a személyes, illetve személytelen koordináció mennyire van jelen a 

munkavégzésükben. Mivel a magas kockázatú munkakörnyezetben végzett teammunka egyik 

legfontosabb jellemzője a sztenderdizáltság, ezért az ilyen team-ek esetében a személytelen 

koordinációnak is fontos szerepe van. Ezek a szabályzatok, sztenderdizált folyamatok ugyanis 

nagyon pontosan megszabják az egyes team tagok szerep- és feladatkörét, ahogyan azt is, hogy 

az egyes részfeladatok hogyan kapcsolódnak össze. Mivel azonban dinamikusan változó, 

komplex környezetről van szó, ezért –bár a személytelen koordináció elengedhetetlen feltétele 

a teammunkának- a személyes koordináció egyaránt kritikus tényező. A koordináció két 

alapvető típusa közül a személyes koordinációt a szakirodalom tovább csoportosítja, és 

megkülönbözteti egymástól az úgynevezett explicit és implicit koordinációs formákat. 

3.7.1. A személyes koordináció két típusa 

3.7.1.1. Explicit koordináció 

A team folyamatokkal kapcsolatos kutatások régóta foglalkoznak azokkal a koordinációs 

mechanizmusokkal, amelyek a team összhangját megteremtik. Ezek közül a mechanizmusok 

közül elsőként a tradicionális értelemben vett koordináció került a vizsgálódások fókuszába, 

amelyet a szakirodalom explicit koordinációnak keresztelt, mint olyan koordinációs formát, 

amelyet a team tagjai explicit módon, vagyis tudatosan használnak a feladatmegoldás során 

(Espinoza et al., 2004). Ebben az esetben a team saját erőforrásaiból tudatosan fordít a 

koordinációra figyelmet (Grote et al., 2010). Az explicit koordináció így tehát a team 

kommunikáción keresztül valósul meg (Swain, Mills, 2003). A team kommunikáción keresztüli 

koordináció történhet szóban, írásban, formális és informális keretek között is (Espinoza, 2004). 

A team folyamatok szabályozásának eme explicit típusára általában azokban az esetekben van 

szükség, amikor a team tagjai között valamilyen megegyezés kell, hogy szülessen a 

feladatmegoldás egyes részleteiről, így legtöbbször ismeretlen feladatok vagy ismeretlen 

helyzet esetén nő meg a fontossága, vagy olyan esetekben, amikor új tagokkal bővül a team 

(Grote, Zala-Mező, 2004). Az explicit koordinációt a szakirodalom legtöbbször úgy jellemzi, 

hogy ez a tagok közötti információáramlásnak egy tudatos, explicit formája, ahol az 
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információmegosztás valamely team tag explicit kérésére válaszul történik (Butchibau et al., 

2016).  

3.7.1.2. Implicit koordináció 

Az implicit koordináció koncepciója eredetileg az akcióteam-ek azon képességének 

magyarázatára jött létre, mely szerint a team-en belüli kommunikáció csökkentésével intenzív 

feladatterhelés mellett is optimális teljesítményt tudnak fenntartani. Ennek megfelelően az 

implicit koordináció a team tagok azon képességét jelenti, hogy egymással összhangban 

cselekedjenek, felismerjék a feladat által támasztott követelményeket, és ennek megfelelően 

módosítsák viselkedésüket, mindezt nyílt kommunikáció szükségessége nélkül (Rico et al., 

2008). Az implicit koordináció tehát a team tagok koordinációra való tudatos törekvése nélkül 

valósul meg (Espinoza et al., 2004). Az implicit koordináció folyamata ugyanis a team 

kognícióban gyökerezik, amely tanulás és tapasztalás útján jön létre, és amelynek 

eredményeként a team tagoknak pontos tudása van a feladatról, valamint a team-en belüli tagok 

szerepéről. Ezen a közös, team szintű kogníción keresztül a team tagok ugyanis képesek 

megérteni a feladat folyamatát, a feladattal kapcsolatos következő lépéseket, a többi team tag 

szerepét, így ezáltal azt is képesek anticipálni, hogy a team többi tagjának milyen információra 

van szüksége a feladat végrehajtásához (Espinoza et al., 2004). Ennek megfelelően az implicit 

koordináció legfontosabb jellemzője, hogy a team tagjai spontán, vagyis az információ 

megosztására való explicit felhívás vagy kérés nélkül osztják meg társaikkal az általuk birtokolt 

tudást, mivel a közösen birtokolt, team szintű tudás révén képesek felismerni, hogy az egyes 

team tagoknak milyen információkra van szüksége (Swain, Mills, 2003; Butchibau et al., 2016), 

ezáltal pedig jelentős erőforrásokat takarítanak meg. A koordinációnak ez a fajta „gazdaságos” 

formája egy nem várt, komplex esemény bekövetkezésekor kulcsfontosságú tényező lehet, 

mivel az egyébként is magas stresszel és kognitív munkával járó feladatmegoldás során a team 

csökkenteni tudja a kommunikációs terhelését, ezáltal erőforrásokat takarít meg a komplex 

helyzet megoldásához. Ennek eredményeként az implicit koordináció jelensége a 

szakirodalomban szükségszerűen összekapcsolódott a feladatvégrehajtás során használt 

kommunikáció mennyiségének csökkenésével (Hoeft et al., 2005). Ahogyan Rico és 

munkatársai (2008) tanulmányukban összegzik, az implicit koordináció legfontosabb 

megnyilvánulásai: 1) a feladathoz kapcsolódó információ, tudás és környezeti paraméterek 

spontán, explicit információkérés nélküli megosztása; 2) a feladattal járó terhelés proaktív 

megosztása a team tagjai között; 3) a többi team tag tevékenységének és teljesítményének 

nyomon követése; 4) a saját viselkedésnek a többi team tag elővételezett viselkedéséhez való 
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igazítása. Ennek megfelelően az implicit koordináció két kulcstényezője az anticipáció, vagyis 

a feladattal és a team tagjaival kapcsolatos jövőbeli tevékenységek és állapotok elővételezésére 

való képesség, valamint a dinamikus alkalmazkodás, vagyis a team tagok viselkedésének 

egymáshoz képesti összehangolása. 

Az implicit koordináció esetében megfigyelhető spontán, kérés nélküli információmegosztás 

részletesebb megértéséhez a jelenséghez kapcsolódó kutatások bevezették az anticipációs ráta 

kifejezést, mint a kommunikációs hatékonyság mérőszámát. Az anticipációs ráta két 

gyakorisági mutató közötti arányt ír le, amely segítségével az információ közlésével 

kapcsolatos kommunikáció mennyisége vethető össze az információkérésre irányuló 

kommunikáció mennyiségével. Amennyiben ez az arányszám nagyobb, mint 1, az azt jelenti, 

hogy a team esetében több volt az anticipált információmegosztás, mint az explicit kérésre 

közölt információk mennyisége, vagyis a team tagok sikeresen elővételezték a társaik számára 

szükséges információkat. Amennyiben ez az arányszám kisebb, mint 1, az azt jelenti, hogy a 

team tagjai kevésbé voltak sikeresek egymás információs szükségleteinek az elővételezésében 

(Salas et al., 2004; Hoeft et al., 2005; Butchibau et al., 2016). Az anticipációs ráta 1-nél 

magasabb értéke jellemzően összefügg a team magas szintű teljesítményével. Entin és Serfaty 

(1999) kutatásukban például alátámasztást nyertek annak a feltételezésüknek, miszerint a 

jobban teljesítő team-ek nagyobb anticipációs rátával rendelkeznek. Kleinman és Serfaty 

(1989) eredménye szintén megerősíti az anticipációs ráta és a teljesítmény közötti összefüggést: 

kutatásuk eredményeként a jól teljesítő team-ek esetében drasztikusan csökkentek az 

információkérésre vonatkozó kommunikációs megnyilvánulások. Hasonlóan, Stout és 

munkatársai (1999) kutatásukban azt találták, hogy a jobban teljesítő team-ek több önkéntes 

információt szolgáltattak a munkafolyamat során, különösen magas terhelés alatt. Másfelől, 

Schmutz és munkatársai (2015) sürgősségi orvosi team-ek koordinációját vizsgáló 

kutatásukban nem tudtak kapcsolatot kimutatni a kérés nélkül adott információ („provided 

information without request”, PIWR) és a teljesítmény között. Ahogyan a szerzők 

hangsúlyozzák, ez a fajta elővételezés nem biztos, hogy minden feladattípus esetében hatékony 

eleme a koordinációnak. Wiener (1993) érvelése szerint a hatékony team koordináció 

megértése érdekében a kommunikáció mennyiségére, valamint a kommunikáció tartalmára 

együttesen érdemes koncentrálnia az ezzel foglalkozó kutatásoknak. 

3.7.2. Adaptáció a koordináció tükrében 

A magas kockázatú teammunka sztenderdizáltságánál fogva számos személytelen koordinációs 

eszközre épül, amelyek a rutinszerű működés és nem várt események esetében is fogódzót 
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biztosítanak a feladatvégrehajtáshoz. Komplexebb, magasabb terheléssel járó feladatok 

esetében azonban, ahol a rutinszerű működés nem fenntartható, a személytelen koordináció 

mellett megnő a személyes koordinációs típusok fontossága (Espinoza et al., 2004). 

Mindemellett a hatékony team-ek nagy valószínűséggel az explicit és implicit koordinációs 

mechanizmusok valamilyen ötvözetét használják a feladatvégrehajtás során (Rico et al., 2008). 

A dinamikusan változó, komplex környezetben dolgozó team-ek esetében a koordinációs 

mechanizmusok helyes megválasztása kritikus tényezője lehet a sikeres munkának. Az ilyen 

környezeti feltételekre érzékeny koordinációt a szakirodalom adaptív koordinációnak nevezi 

(Entin, Serfaty, 1999). Az adaptív koordináció tehát nem más, mint a team azon képessége, 

hogy megváltoztassa saját koordinációs stratégiáját a helyzeti követelmények változásának 

megfelelően (Grote et al., 2010). Az egyik ilyen, empirikusan leggyakrabban vizsgált helyzeti 

követelmény, amely az adaptív koordinációt befolyásolja, nem más, mint a feladat 

komplexitása, vagyis a feladattal járó terhelés. A témával kapcsolatos kutatások mindazonáltal 

nem mutatnak egységes képet a koordináció adaptív természetét illetően, vagyis, hogy egy 

magas terheléssel járó helyzetben az explicit vagy az implicit koordinációra történő váltás lesz-

e a team hatékonyság kulcsa. Stachowski és kollégái (2009) atomerőműi blokkoperátorok 

szimulátoron történő vizsgálata során kimutatták, hogy a jobban teljesítő team-ek esetében 

kevesebb, rövidebb, és kevésbé komplex kommunikációs megnyilvánulás volt megfigyelhető, 

ezzel alátámasztva a hipotézist, mely szerint a hatékony team-ek magas terhelés alatt explicit 

koordinációról implicit koordinációra váltanak, vagyis a koordinációnak egy olyan 

gazdaságosabb formáját választják, amely a kommunikáció mennyiségének csökkentésével 

együtt a team-re nehezedő kognitív terhelést is csökkenti. Butchibabu és munkatársai (2016) 

egyetemi hallgatói és munkavállalói mintán, összesen 13 team esetében vizsgálták a 

feladatkomplexiással összefüggő kommunikációs mintázatokat. Eredményeik szerint a feladat 

komplexitásának növelésével a legjobban teljesítő team-ek fokozatosan egyre több kérés 

nélküli információt közöltek csapattársaikkal, amely alapján a szerzők arra a következtetésre 

jutottak, hogy a növekvő feladatterhelés mellett a team hatékonyság kulcsa az implicit 

koordinációra történő váltás. A kutatásnak ugyanakkor másik fontos eredménye, hogy a 

terhelés növekedésével párhuzamosan minden team esetében megfigyelhető volt a 

kommunikáció gyakoriságának növekedése, amely eredmény ellentmond annak az elméleti 

feltételezésnek, mely szerint az implicit koordináció magas terhelés alatt gazdaságos, erőforrás 

takarékos koordinációs formaként csökkent kommunikációs gyakorisággal jár együtt. Entin és 

munkatársai (1993) kutatásukban szintén az implicit koordináció növekedését figyelték meg az 

időnyomás növekedésével párhuzamosan. Waller és munkatársai (1999) pilótafülke személyzet 
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szimulátoros vizsgálata során azt az eredményt kapták, hogy a jobban teljesítő team-ek azok 

voltak, akik egy váratlan, nem-rutin esemény bekövetkeztekor szignifikánsan több információt 

próbáltak gyűjteni, vagyis esetükben több explicit kommunikációs megnyilvánulás volt 

megfigyelhető. Grote és kollégái (2010) szintén repülőgép pilótafülke személyzet szimulátoros 

vizsgálatának eredménye szerint az implicit koordináció általánosságban valóban megnőtt 

magas terhelés alatt, mindazonáltal a jól teljesítő team-ek több explicit koordinációt 

alkalmaztak.  

Összességében tehát nem egyértelmű, hogy az adaptív koordináció a magas kockázatú 

munkakörökben dolgozó team-ek esetében milyen folyamatot takar pontosan. Ahogyan 

Espinoza és munkatársai (2004) összegző tanulmányukban hangsúlyozzák, az explicit vagy 

implicit koordináció hatékonysága melletti érveléskor a következő kontextuális tényezőket is 

érdemes figyelembe venni:  

a) a feladat: ahogyan a szerzők kiemelik, a feladat típusa fontos hatással lehet arra, hogy milyen 

típusú koordináció lehet célravezető egy magas terhelésű helyzetben, valamint arra is, hogy az 

egyes kutatások miért mondhatnak ellent egymásnak. MacMillan és munkatársai (2004) például 

kutatásaikban alátámasztották az erőforrások elosztása és a team tagok közötti kölcsönös függés 

koordinációra gyakorolt hatását. Azokban a kísérleti helyzetekben, amikor a team erőforrásai 

optimálisan voltak elosztva és a team tagok közötti kölcsönös függés alacsony volt, az implicit 

koordináció mutatott pozitív összefüggést a team hatékonysággal. Bár az összegző tanulmány 

nem tér ki rá, disszertációm szempontjából jelentős kontextuális tényezőnek vélem a feladat 

komplexitásának mértékét, vagyis, hogy az empirikusan vizsgált feladatban a nem-rutin helyzet 

megköveteli-e a teamtől az addigi stratégia újraalkotását. Feltételezhető ugyanis, hogy a feladat 

komplexitásának azon szintjén, amely tranzíciós adaptációs folyamatot követel meg, a team 

tagjainak szükségszerűen többet kell kommunikálniuk egymással azért, hogy a stratégiát és az 

egyes folyamatokat újból megtervezzék, vagyis ilyenkor előtérbe kerül az explicit koordináció 

fontossága. Fontosnak tartom ugyanakkor megjegyezni, hogy az előbbiekben bemutatott 

empirikus kutatási beszámolók egyike sem tér ki a kutatási helyzetben alkalmazott feladat eme 

jellegzetességére. Véleményem szerint a feladat komplexitásának ilyen jellegű kategorizációja 

fontos hozzáadott értékkel bírna az empirikusan tapasztalt ellentmondások feloldásában. 

b) a team: Az Espinoza és munkatársai (2004) által említett második fontos tényező maga a 

team és annak jellemzői. Ilyen jellemző lehet többek között, hogy a team milyen közös múlttal 

rendelkezik, mióta működik együtt a jelenlegi formájában. Ahogyan a szerzők hangsúlyozzák, 
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a közös múlt és az együtt töltött idő pozitív hatással lehet a team kognícióra, a közösen birtokolt 

tudásra és az ezzel kapcsolatos team percepciókra is, amely érvelést Hoeft (2006) doktori 

értekezésének eredményei is alátámasztják. Összesen 60, egyetemi hallgatóból álló diád 

vizsgálatával az említett szerző azt kapta eredményül, hogy szignifikánsan többet 

kommunikáltak a feladatmegoldás közben azok a diádok, amelyek esetében a ténylegesen 

birtokolt tudás és az ezzel kapcsolatos percepciók eltértek egymástól. A koordinációt jelentősen 

befolyásoló további tényező lehet a team mérete. Ahogyan Espinoza és munkatársai (2004) 

hangsúlyozzák, a team méretének növekedésével a koordináció egyre bonyolultabbá válhat, így 

a nagyobb méretű team-ek gyakrabban alkalmazzák a koordináció valamilyen személytelen 

formáját (pl. előírások, szabályzatok), míg a kisebb méretű team-ek esetében a személyes 

koordináció lehet a célravezető. 

c) technológia: a harmadik fontos moderátor tényező, amely a koordináció formáját 

befolyásolhatja, a kommunikációs technológiai eszközök, amelyeket a team a feladatmegoldás 

során alkalmaz. Ahogyan a szerzők kiemelik, a különböző információs technológiai eszközök 

jelentősen befolyásolják a tagok közötti kölcsönös függést, az információ áramlását és a tagok 

közötti workflow-t. Disszertációm szempontjából ezt a moderátor tényezőt különösen 

fontosnak vélem hangsúlyozni, ugyanis, ahogyan a későbbiekben részletesen is bemutatom, a 

tűzoltói team-ek feladatmegoldásában a személyes kommunikáció mellett jelentős szerepet 

játszik a rádió-adóvevőn keresztül történő kommunikáció is. A rádió-adóvevőn történő 

forgalmazás természeténél fogva kizárja bizonyos non-verbális kommunikációs 

megnyilvánulások lehetőségét (pl. szemkontaktus, bólintás), amelyek segítségével az explicit 

koordináció szükségessége csökkenthető lenne, így feltételezem, hogy egy magasabb 

terheléssel járó feladathelyzetben a rádiós kommunikáció mennyiségének növekedése lesz 

célravezető a hatékonyság szempontjából.  

d) szervezet: Espinoza és munkatársai (2004) további fontos moderátor tényezőként említik a 

szervezetet, amelyben a teammunka megvalósul. A szerzők szerint az olyan szervezeti 

tényezők, mint a kultúra, a szervezeti felépítés, a szervezeti eljárások, szabályzatok 

általánosságban befolyásolják a team tagjai közötti koordináció természetét. 

e) szinkronicitás: ahogyan doktori értekezésem korábbi fejezetében ismertettem, a team-ek 

különbözhetnek a tekintetben, hogy munkájukat a tagok térben és időben szinkron vagy 

aszinkron módon végzik. A térben és/vagy időben aszinkron team-eknek kevesebb lehetőségük 

van egymással interakcióba lépni, a team tagok között kommunikáció jóval kevésbé spontán, 
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valamint a kommunikációs csatornák is jóval szegényesebbek (pl. email, telefon). Ahogyan 

Espinoza és munkatársai hangsúlyozzák, a legtöbb, team kognícióval és koordinációval 

foglalkozó kutatás azonos térben és időben működő team-eket vizsgált, részben az említett 

konstruktumok ilyen munkakörökben betöltött jelentőségére való tekintettel. Ugyanakkor a 

szerzők is elismerik, hogy a földrajzilag aszinkron működő team-ekkel kapcsolatos empirikus 

eredmények relatíve hiányosak, amelyet doktori kutatásom szempontjából kulcsfontosságú 

kutatási hiányosságnak („research gap”) vélek. Ahogyan értekezésem előző fejezeteiben már 

említésre került, a magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó team-ekkel kapcsolatos 

kutatások legnagyobb hányada az atomerőműi blokkoperátorok, a pilótafülke személyzet és a 

sürgősségi orvosi team-ek együttműködésének feltárására helyezi a hangsúlyt, amely team-ek 

mindegyike azonos helyen és időben végzi a feladatát. Ezzel szemben az olyan, földrajzilag 

elszórtan feladatot végző team tagok koordinációjáról, mint a tűzoltói team-ek, relatíve kevés 

empirikus eredmény áll rendelkezésre. A tűzoltói team-ek a földrajzilag elszórt munkavégzés 

mellett számos olyan sajátossággal bírnak, amelyek munkájukat az előző team típusokhoz 

képest egyedivé teszik, és amelyek jelentős befolyással bírhatnak az alkalmazott és hatékony 

koordinációs típus jellegére is. A tűzoltói team-ekkel kapcsolatos jellegzetességeket 

értekezésem későbbi fejezetében részletesen is ismertetem.  

3.8. Team kommunikáció 

A Maynard és munkatársai (2015) által kidolgozott elméletben a team adaptáció, mint folyamat 

harmadik kulcsfontosságú befolyásoló tényezője a koordináció fejezetben már érintett team 

kommunikáció, ezért e jelenség mélyebb megértése elengedhetetlen a team adaptáció 

témakörének feldolgozása szempontjából. A hatékony működés érdekében a team-nek egyfajta 

információ-feldolgozó egységként kell funkcionálnia azért, hogy folyamatosan tájékozódni 

tudjon a feladatvégzés kontextusában bekövetkezett változásokról, s ezeket a változásokat 

felhasználva módosítsa cselekvését. A gördülékeny összhang érdekében a team tagjainak 

ezeket az információkat meg kell osztaniuk egymással, ezáltal módosítva a team által birtokolt 

közös tudás tartalmát. A teamen belüli team kogníció tehát szükségszerűen megköveteli a 

kommunikációt a team tagjai között (McMillan et al., 2004). Ahogyan Xiao és munkatársai 

(2003) hangsúlyozzák, a kommunikációban rejlő legapróbb mozzanatok megértése nagyban 

hozzájárulhat a team folyamatok optimalizálásához, összességében pedig a team 

teljesítményének növeléséhez. A hatékony team működésben játszott fontos szerepe mellett 

azonban a team kommunikáció egyben az egyik legalapvetőbb hibaforrás is, amely az optimális 

működést alááshatja (Krifka, 2004). A NASA kutatói egy nyolc évnyi időintervallumon belül 
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bekövetkezett sugárhajtású repülőbalesetek okait elemezve rávilágítottak, hogy a legtöbb 

esetben nem technikai probléma, hanem a gyenge team kommunikáció vezetett a végzetes 

események bekövetkezéséhez (Cooper et al., 1980). Krifka és munkatársai (2004) szerint a 

repülés történetében a nyolcvanas évek és az ezredforduló között bekövetkezett repülőgép 

szerencsétlenségek közel 80 (!) százalékának a hátterében a gyenge team kommunikáció 

húzódik meg. Az ilyen kutatási eredmények világítottak rá, hogy a hatékony kommunikáció, a 

teljesítménnyel, ezáltal pedig a balesetek elkerülésével való igen szoros összefüggése révén a 

magas kockázatú munkakörökkel kapcsolatos programok, tréningek és szabályzatok egyik 

központi elemévé kell, hogy váljon. Ennek eredményeként jött létre többek között a pilóták 

képzésének alapjául szolgáló ún. CRM („Crew Resource Management”) tréning, amely más 

kulcsfontosságú humán faktorok (pl. vezetés, döntéshozás, stressz menedzsment) mellett a 

hatékony kommunikációval kapcsolatosan is pontos előírásokat tartalmaz (Häusler et al., 2004). 

Az orvostudományon belül hasonló kezdeményezés a CRM analógiájára kidolgozott ACRM 

(„Anaesthesia Crew Resource Management”), amely kifejezetten az aneszteziológusok 

krízismenedzsmentjének támogatásához készült segédanyag (Gaba et al., 1992). Hasonló céllal 

rögzíti az atomerőműben dolgozó operátorok közötti team kommunikációval kapcsolatos 

elvárásokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által kibocsátott kézikönyv 

(„Operations Manual for Incident and Emergency Communication”), amely a tartalom mellett 

a kommunikáció módjára is tesz javaslatokat: többek között például a team tagjainak 

kommunikációja legyen hangos és jól artikulált, hogy a team minden tagja megérthesse. Az 

információ közlője mindemellett győződjön meg arról, hogy az általa közölt tartalmat 

megértette a kommunikáció címzettje, például a kétutas és a háromutas (vagyis visszacsatolt) 

kommunikációs segítségével (Krifka, 2004).  

A team teljesítménye szempontjából betöltött gyakorlati fontossága mellett a kommunikáció a 

team-mel kapcsolatos kutatások egyik központi témájává is vált, a kommunikáción keresztül 

ugyanis fontos mögöttes team folyamatok érthetők meg (Sexton, Helmreich, 2000), valamint a 

kommunikációs megnyilvánulások elemzésének segítségével visszakövetkeztethetők a 

teammunkán belüli hibázások forrásai is (Dietrich et al., 2004). 

3.8.1. A kommunikáció alapvető jellemzői 

a, Reciprocitás, kognitív költség, impakt 

Rainer Dietrich (2004) a kommunikációnak három fő, a hatékonyság szempontjából fontos 

jellegzetességét különbözteti meg. Az első, egyben magától értetődő, azonban sokszor negligált 
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jellegzetesség a reciprocitás: a kommunikáció egy közös tevékenység, amely ilyen módon 

minden, abban résztvevőtől megkíván bizonyos szintű mentális erőbefektetést. A második, 

ehhez szorosan kapcsolódó jellegzetesség a kommunikáció kognitív költsége: vagyis, hogy a 

kommunikáció fenntartása kognitív energiát kíván meg a résztvevőktől. Végül a harmadik, 

Dietrich által hangsúlyozott jellegzetesség az impakt: a kommunikáció szükségszerűen 

megváltoztatja a résztvevők eredeti gondolatmenetét és addigi tudását. Ezek a jellegzetességek 

minden kommunikációs aktus természetes velejárói, az ezekre való tudatos odafigyelés 

azonban sokszor választóvonal lehet hatékony és gyenge team teljesítmény között. 

b, A kommunikáció célja: a „common ground” fenntartása 

Ahogyan korábban is említésre került, a kommunikáció legfontosabb célja a team-en belül a 

közös tudás, vagyis a „common ground” kialakítása, fenntartása, szükség esetén módosítása. 

Ennek a közös tudásnak frissítése új információ-elemek bevezetésével lehetséges oly módon, 

hogy az minden team tag számára egyértelmű, vagyis a továbbiakban ez a módosított, frissített 

információtartalom szolgál a team közös bázisaként, amely nem csupán tényszerű tudást, 

adatokat, de a team által megosztott közös célokat, szerepeket is tartalmaz (bővebben lásd a 

team tudással kapcsolatos fejezetben). A nyelv és a kommunikáció e közös tudás fenntartásának 

a legfontosabb eszköze, azonban számtalan hiba lehetséges forrása is egyben. Előfordulhat 

többek között, hogy a közös tudásbázist nem frissítik a team tagjai, mert nem érzik 

szükségesnek, vagy valamilyen fontos információ nem kerül megosztásra, mert az azt birtokló 

team tag nem biztos az információ helyességében. Ez a fajta bizonytalanság és az ebből fakadó 

információvisszatartás nagyobb valószínűséggel fordulhat elő az olyan erősen hierarchizált 

team-ek esetében, mint a magas kockázatú környezetben dolgozó team-ek, ahol a tagok 

tapasztalatuk és életkoruk alapján alá-fölérendelt pozícióban lehetnek. Egy ilyen erősen 

hierarchizált team-en belül a fiatalabb, kevésbé tapasztalt tagoknak sok esetben kihívást 

jelenthet ellenvéleményt, javaslatot megfogalmazni és érvényesíteni. Az információ 

visszatartásának további fontos prediktora lehet a tagok közötti személyes ismeretség, ezáltal 

pedig az összeszokott és jól működő team-ek esetében tapasztalt pszichológiai biztonság 

hiánya. Amennyiben a team tagjai tartanak attól, hogy -esetlegesen helytelen- véleményük 

kinyilvánítása negatív fényt vethet rájuk a team-en belül, kisebb valószínűséggel osztják meg 

gondolataikat, tudásukat a többiekkel, ezáltal azonban a team fontos tudástól és perspektíváktól 

eshet el. A közös tudásbázis fenntartására irányuló próbálkozás kudarcot vallhat továbbá akkor 

is, ha a megosztásra irányuló szándékot nem kíséri világos, egyértelmű kommunikáció, ezáltal 

az információ félrevezető lehet a többi team tag számára. Végül, a megosztott információ 
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helyessége mellett is előfordulhat, hogy a team tagok nem szentelnek elég figyelmet az 

elhangzott információnak, és nem építik be a közös tudásrendszerbe. Akárhol is szakad meg az 

információmegosztás folyamata, az eredmény egy töredezett, pontatlan és csak részleteiben 

megosztott team tudás lehet (Krifka, 2004). 

c, Koherencia 

A team által birtokolt közös tudás fenntartása a kommunikáció segítségével lehetséges. Ezen 

belül is létezik a kommunikációnak egy jellegzetessége, amely az információáramlás 

zavartalanságát, folytonosságát foglalja magában, ez pedig a koherencia. A legalapvetőbb 

értelmezésben a koherencia egymás kommunikációs megnyilvánulásainak kooperatív 

összekapcsolása a beszélgetés témájának fenntartása („quaestio-maintenance”) vagy új 

gondolatok bevezetése („quaestio-shift”) révén. Grommes és Dietrich (2002) pilóták és 

orvosok kommunikációját hasonlította össze a koherens információáramlás szempontjából, 

azzal a céllal, hogy a pilóták kommunikációelemzésében tapasztaltakat orvosi team-ek 

fejlesztéséhez használják fel. Eredményeik legfontosabb mondanivalója, hogy a hatékony 

kommunikáció alapjának tekintett koherencia valamilyen, a team tagok által megosztott, közös 

tudást feltételez. Vagyis, a kommunikációs megnyilvánulások összefűzésének módja 

(„quaestio maintenance/shift”) meghatározza a kommunikáció dinamikáját, a team által 

birtokolt közös tudás, vagyis a „common ground” pedig meghatározza a sikeres 

kommunikációhoz szükséges erőfeszítés mennyiségét. A szerzők a Birgenair Flight példáján 

keresztül mutatják be, hogy a kommunikáció koherenciájának hiánya szélsőséges esetben 

milyen végzetes következményekhez vezethet. A Birgenair Flight 301-es, Puerto Plataból 

Frankfurtba tartó járata 1996. február 6-án zuhant az Atlanti-óceánba, mindössze öt perccel a 

felszállás után. A meghibásodott kijelzőkészülékek állása félrevezette a pilótákat a repülőgép 

aktuális sebességét illetően. A személyzet nem tudott egyezségre jutni a paramétereket illetően, 

miközben a gép meredek ereszkedésbe kezdett, végül átfordult a bal szárnya körül, és nagy 

sebességgel csapódott a vízbe. A következő párbeszéd a kapitány és a másodpilóta közötti 

párbeszéd utolsó pillanatait tartalmazza (Grommes, Dietrich, 2002):  

- „Másodpilóta: Okay, five thousand feet.  

- Kapitány: Thrust levers, thrust, thrust, thrust. 

- Másodpilóta: Retard. 

- Kapitány: Thrust, don’t pull back, don’t pull back, don’t pull back, don’t pull back!  

- Másodpilóta: Okay, open, open. 
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- Kapitány: Don’t pull back, please, don’t pull back. 

- Másodpilóta: Open, sir, open. 

- Másodpilóta: Sir, pull up. 

- Kapitány: What’s happening?” 

Ahogyan a szerzők hangsúlyozzák, az utolsó pillanatok párbeszéde a pilótafülke személyzet 

kommunikációs koherenciájának egyértelmű hiányára utal. A másodpilóta ellentmondásos 

állításokkal reagál a kapitány utasítására. A kapitány, aki végül felismeri a problémát, ugyanazt 

az utasítást ismételgeti a másodpilóta számára („thrust levers” vagyis növelni a tolóerőt), 

miszerint növelniük kell a sebességet, amelyre a másodpilóta eleinte ellentétesen reagál 

(„retard” vagyis csökkenés, visszatartás), mivel cselekvését a helyzet egy korábbi állapotára 

alapozza, s csak késve reagál a kapitány utasításának megfelelően („okay, open, open”). Ezek 

után a gép felhúzására tett javaslatára („sir, pull up”) a kapitány nem reagál, ehelyett egy 

teljesen új kérdést vezet be a párbeszédbe („what’s happening?”) (Grommes, Dietrich, 2002). 

Soós és Juhász (2010) atomerőműi operátor team-ekkel végzett kutatásukban az 

„Információgyűjtés”, az „Információadás” és a „Megerősítés” kommunikációs kategóriák 

mellett a team-ek kommunikációja során megfigyelhető koherencia mértékét vizsgálták és 

vetették össze a team teljesítménnyel. Eredményeik szerint a kiválóan teljesítő team-ek 

szignifikánsan kevesebb kifejtendő kérdést és részletes megerősítést alkalmaztak, alátámasztva 

a feltételezést, mely szerint a kiválóan teljesítő team-ek rendelkeznek olyan közös, megosztott 

tudásbázissal, amelyre alapozva a magas terhelés alatt a kommunikáció jelentősen csökenthető, 

egyszerűsíthető és rövidíthető. Kutatásuk mindemellett alátámasztotta, hogy a kommunikáció 

koherenciája a team kogníció fenntartásának, módosításának és finomhangolásának egyik 

kulcsfontosságú eszköze.  

Míg a kommunikáció imént bemutatott jellemzői bármilyen kommunikációs aktus természetes 

velejárói, addig a magas kockázatú munkakörnyezetben zajló team-ek kommunikációja további 

fontos jellegzetességeket foglal magában, amelyek nélkül az ilyen team-en belüli interakciók s 

a mögöttes team folyamatok nem érthetők meg teljes egészében. A következőkben ezeket a 

speciális sajátosságokat mutatom be részletesen. 

3.8.2. A magas kockázatú teammunka nyelvi sajátosságai 

1. Nyelvi akadályok 
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A magas kockázatú munkakörök esetében gyakori jelenség, hogy a team-ek nem a saját 

anyanyelvükön kommunikálnak, mivel a team tagjai más-más nemzetiségűek, vagy maga a 

munkakör követeli meg egy egységes világnyelv használatát, amely legtöbb esetben az angol 

nyelv, így például a pilótafülke személyzet, a légiforgalmi irányítók számára az angol a 

mindennapos munkanyelv, és a technikai kifejezések, valamint ezek rövidítése is az angolra 

vezethető vissza. Dietrich (2004) szerint a nyelvi készségek magas szintű gyakorlása, valamint 

maga a tény, hogy a team tagjai nem a saját anyanyelvükön „gondolkodnak” és 

kommunikálnak, szükségszerűen önmagában hordozza a folyékony és rutinszerű 

kommunikáció akadályoztatásának veszélyét. Az angol nyelvben előforduló dialektusok (brit, 

amerikai, új-zélandi, ausztrál angol) ráadásul tovább nehezítik a team tagjai számára egymás 

megértését. Ahogyan Krifka és munkatársai (2004) érvelnek, az angol, mint egyezményes 

nemzetközi nyelv használatával kapcsolatos egyik legfontosabb aggály a kétértelműség. 

Cushing (1994) tanulmányában számos olyan (főként repüléssel kapcsolatos) esetet mutat be, 

ahol az angol nyelv szerkezeti sajátosságai hibázáshoz vezettek a teammunka során. A szerző 

szerint a repüléstörténet legnagyobb katasztrófájaként számontartott tenerifei baleset hátterében 

is -többek között- a nyelvhasználathoz kapcsolódó kétértelműség húzódik meg. A balesetben 

két Boeing 747-es gép, a holland KLM és az amerikai PanAm légitársaságok gépe ütközött 

össze a kifutópályán, ahol holland kapitány irányítótoronnyal való kommunikációja okozott 

félreértést. Míg ugyanis a kapitány a „We are now at takeoff” kijelentéssel közölte a toronnyal, 

hogy megkezdte a felszállás folyamatát, addig a torony ezt félreértve úgy értelmezte, hogy a 

kapitány a kifutópálya felszállás megkezdéséül szolgáló pontján tartózkodik, vagyis még nem 

kezdte meg a felszállást (ezt támasztja alá a központ által adott válasz is: „OK…stand by for 

takeoff”, vagyis várjon a felszállásra). Cushing szerint további ilyen félreérthető kifejezés az 

angol „hold” ige, amely a repülésben az adott tevékenység felfüggesztésére irányuló utasítás, 

míg a köznapi angol nyelvben egy adott tevékenység folytatására irányuló felszólításként 

értelmezhető. A szemantikai kétértelműség mellett az angol nyelv fonetikai sajátosságai is 

félreértések alapjául szolgálhatnak, ilyen például egy, a Cushing által bemutatott 

esettanulmányban szereplő „climb two five zero”, amelyet a pilóta „climb to five zero”-nak 

hallott, és olyan repülési magasságba navigálta a gépet, amely kis híján katasztrófába torkollott. 

Összességében elmondható, hogy a szakterminológiával kapcsolatos legfontosabb elvárás, 

hogy egyszerre legyen kifejező és megkülönböztető ereje (Krifka, 2004). 

2. Sztenderdizáció 
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A magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ek egyik legfontosabb jellemzője a 

sztenderdizáltság, amely nem csak a munkavégzése mikéntjére, de a team-en belüli 

kommunikációra is kiterjed. Az egyes magas kockázatú team típusok különbözhetnek ennek a 

sztenderdizáltságnak a mértékében (a pilótafülke személyzet esetében magas, a nukleáris 

erőművekben dolgozó operátor team-ek esetében közepes, míg az orvosi team-ek esetében 

alacsonyabb fokú nyelvi sztenderdizáltságról beszélhetünk). Ahogyan Dietrich (2004) 

hangsúlyozza, a sztenderdizáció mértéke két tényezőtől függ: a kommunikációs csatorna 

természetétől, valamint a feladat automatizáltságának mértékétől. Ennek értelmében, minél 

sérülékenyebb a kommunikációs csatorna, annál sztenderdizáltabb a kommunikáció, illetve 

minél inkább automatizált a feladat, annál sztenderdizáltabb a kapcsolódó kommunikáció.  

3. A kommunikációs csatornák jellemzői 

A kommunikáció egy másik fontos jellemzője, amely megszabja a team tagok közötti 

interakciós stratégiát, a kommunikációra használt csatornák jellegzetességeit érinti. A magas 

kockázatú munkakörökben leggyakrabban előforduló kommunikációs csatornák (Dietrich 

2004): 

• Vizuális/akusztikus csatorna a személyes (egymással szemben = face-to-face, vagy 

egymás mellett = side-by-side elhelyezkedő tagok közötti) kommunikáció fenntartására 

• Szóbeli, de valamilyen médiumon keresztül közvetített kommunikáció (rádió vagy 

telefon) 

• Írásos kommunikáció, amely szigorúan szekvenciális természetű (e-mail, chat) 

Az, hogy a team tagjai a fenti csatornák melyikét választják, nagyban függ a kommunikációs 

csatorna sajátosságaitól, amelyen keresztül az üzenetet közvetíteni szeretnék, valamint a 

kommunikációs csatorna is szükségszerűen meg fogja határozni a kommunikáció tartalmát. Az 

orvosi team-ek esetében, ahol a team tagjai egymással szemben helyezkednek el, és figyelmi 

fókuszuk közös, gyakran használnak mutató névmásokat, mint például „itt” „ide” „ez”, míg 

ezek használata az egymás mellett ülő team tagok esetében nem hatékony kommunikációs 

forma. Továbbá, míg a személyes, szemtől szembe (face-to-face) típusú elhelyezkedés 

segítségével a team-ek könnyebben hagyatkozhatnak nonverbális csatorna eszközeire 

(mozdulatok, gesztusok, arckifejezések), addig a nonverbális kommunikációs eszközök teljes 

mértékben használhatatlanok a rádión, telefonon közvetített kommunikáció során, valamint 

bármelyik írásos kommunikáció esetében. Hasonlóképpen, a kommunikáció szimultaneitása, 

amely a személyes, rádió vagy telefonos kapcsolattartás esetében lehetővé teszi az azonnali, 
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jelen idejű visszajelzést, hiányzik az írásos kommunikáció esetében. Az orvosi team-ek 

tipikusan szemtől szemben (face-to-face) helyezkednek el, míg a pilótafülke személyzete, 

valamint az atomerőműi operátor team-ek tipikusan egymás mellett (side-by-side) vagy egymás 

mögött helyezkednek el. A team tagjainak térbeli elhelyezkedése rendszerint a 

munkaterületüknek, vagyis az általuk monitorozott és kontrollált műszerek elhelyezkedésének 

megfelelően történik (Dietrich, 2004), ez azonban jelentős befolyással bír a korábbi 

fejezetekben már ismertetett „közös figyelmi fókusz”-ra, vagyis, hogy az egyes team tagok a 

környezetük mely jelzéseit észlelik, érzékelik, és ezáltal, milyen tudást hoznak be a közös, team 

szintű kognitív folyamatokba. 

4. Társas kapcsolatok 

A kommunikációs csatornák sajátosságai mellett a kommunikáció jellegzetességeit a team-en 

belüli társas aspektusok is meghatározzák, különös tekintettel a team-en belüli hierarchiára, 

valamint a team tagok ismeretségére. A magas kockázatú team-eken belül jellemzően 

megtalálható a szakmai tapasztalatok és életkor mentén felépülő hierarchia, amely 

szükségszerűen befolyásolja a kommunikációt (Krifka, 2004). Linde (1988) tanulmányában a 

pilótafülke személyzetében megfigyelhető státuszkülönbségek hatásait vizsgálta. Kutatási 

eredményei szerint a hierarchiában alacsonyabb helyet elfoglaló team tagok kommunikációja 

puhább, visszafogottabb, bátortalanabb volt. Linde eredményei rendkívüli fontossággal bírnak, 

hiszen ezáltal feltételezhető, hogy a hierarchiában alacsonyabban helyet foglaló team tagok 

kevésbé merik véleményüket kinyilvánítani vagy az általuk birtokolt információt vagy tudást a 

teammunkába beforgatni, mivel tarthatnak az esetleges negatív következményektől. Ennek 

következményeként a team fontos információktól esik el, amely szélsőséges esetben komoly 

következményekhez vezethet, mint amilyen a United Airlines 173-as járatának katasztrófája 

volt. A gép hajtóművei az után pár perccel álltak le, hogy a (team-en belüli hierarchia 

alacsonyabb szintjén lévő) fedélzeti mérnök közölte a team többi tagjával, hogy „nincs túl sok 

üzemanyaguk” („not very much fuel”). A team-en belüli hierarchia melletti másik fontos 

szempont, amely a team kommunikációt befolyásolhatja, a team tagok közötti ismeretség 

mértéke. A magas kockázatú munkakörben dolgozó team-ek esetében gyakran előfordul, hogy 

a team tagjai kevésbé vagy akár egyáltalán nem ismerik egymást. A pilótafüle személyzetének 

esetében a team-ek munkájuknak közel egyharmad részében személyes ismeretség nélkül 

dolgoznak együtt, különösen igaz ez nagyobb légitársaságok esetében. Az orvosi team-ek tagjai 

legtöbbször személyesen is ismerik egymást, azonban egy nagyobb kórházban, vagy 

különlegesebb, több szakorvost igénylő páciensek esetében ez nem feltétlenül igaz. Habár az 
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atomerőművekben dolgozó operátorok esetében a leghosszabb a team-en belüli ismeretség, de 

mivel műszakokban dolgoznak, a team-ek összetétele gyakran változik.  

Összességében megállapítható, hogy a magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó team-ek 

munkájának sikeressége nem a team sokéves együttműködésén és összeszokottságán múlik. 

Többek között ez is az oka annak a magas fokú sztenderdizáltságnak, amely az ilyen team-ek 

kommunikációját jellemzi. Általánosságban elmondható, hogy minél kevésbé enged teret a 

munkakör a személyes ismeretségnek (lásd pilótafülke személyzet), annál sztenderdizáltabb a 

team-en belüli kommunikáció (Krifka, 2004; Dietrich, 2004).  

5. Megosztott tudás 

Ahogyan korábban említésre került, a team-en belüli kommunikáció a team által közösen 

birtokolt és megosztott team tudás fenntartásának és formálásának legfőbb eszköze. 

Mindazonáltal a két jelenség közötti kapcsolat kétirányú: nem csupán a kommunikáció van 

hatással a team által birtokolt tudásra, de a team által birtokolt tudás is meghatározza a 

kommunikáció tartalmát, mennyiségét és minőségét. Ahogyan Dietrich (2004) hangsúlyozza, 

egy kommunikációs tevékenység hatékonyságát az határozza meg, hogy az üzenet feladója 

miként érzékeli a közte és a team többi tagja között megosztott tudás mértékét. Ellwart és 

munkatársai (2015) szerint a megfelelően kidolgozott és megosztott Team Mentális Modell 

hatékony kommunikációt eredményez, valamint csökkenti a team-en belüli információs 

túlterhelődést. A team kogníció és a team kommunikáció témájának szoros összefüggésére 

Cooke és munkatársai (2013) bevezették az interaktív team kogníció („interactive team 

cognition”) megközelítést, amelyben amellett érvelnek, hogy a team kogníció tulajdonképpen 

maga a team-en belül megfigyelhető interakciók összessége, olyan tevékenység, amely a 

teammunka adott kontextusában, az interakciók révén jön létre. Cooke és munkatársainak 

megközelítése alapján tehát a team kommunikáció megfigyelésével a team kogníció feltárható 

és megérthető.  

3.8.3. Adaptáció a team kommunikáció tükrében 

A magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ekre jellemző, hogy az átlagosnál nagyobb 

valószínűséggel találhatják magukat váratlan, nem-rutin helyzetekben, amelyek szélsőséges 

esetben komoly, akár végzetes kimenetellel zárulhatnak. A team-eknek ezért gyakran magas 

időnyomás alatt és bizonytalan körülmények közepette kell sztenderd teljesítményt nyújtaniuk, 

ennek megfelelően a team kommunikációnak az ilyen nem-rutin helyzetekben is hatékonynak 

kell lennie, (Grommes, Dietrich, 2002). Mindazonáltal a team kommunikáció az ilyen 



56 
 

helyzetekre jellemző magas kognitív terhelés miatt sérülékennyé válhat (Krifka et al., 2004), 

így a team-nek szükségszerűen adaptálnia kell kommunikációs mintázatait annak érdekében, 

hogy azok a magas terhelés mellett is hatékonyan tudják szolgálni a feladatmegoldást. A nem-

rutin helyzetben alkalmazott kommunikáció fontosságára világít rá többek között Marks és 

munkatársainak (2000) kutatása is, amelynek eredményei szerint a kommunikáció erősebb 

prediktora a team teljesítménynek nem-rutin helyzetben, mint rutin helyzetben. Dietrich és 

munkatársai 2004-ben egy GIHRE („Group Interaction in High Risk Environment”) 

elnevezésű projekt keretein belül a magas kockázatú team-ek kommunikációjának feltárását és 

elemzését tűzte ki célul. Az GIHRE projekten belül létrejött „Language Processing” elnevezésű 

kutatócsoport (Dietrich, Grommes, Neuper, 2004) a magas terhelés alatt megfigyelhető team 

kommunikáció elemzésének három, interdiszciplináris megközelítését javasolja: a 

szociálpszichológiai megközelítést, a pszicholingvisztikai megközelítést, valamint a kognitív 

pszichológiai megközelítést. 

3.8.3.1. Szociálpszichológiai megközelítés 

Szociálpszichológiai megközelítésben a kutatócsoport azt vizsgálta, hogy milyen tipikus, a 

nyelvben tetten érhető viselkedések jelennek meg a team-en belül magas terhelés alatt. Ilyen 

tipikus viselkedés például, amikor a team tagjai magas időnyomás alatt gyorsabban beszélnek, 

illetve kommunikációs megnyilvánulásaik rövidebbé, szerkezetileg egyszerűbbekké válnak. 14 

repülőgépes szimuláció hangrögzítővel felvett hanganyagát elemezve a kutatócsoport összesen 

kilenc olyan nyelvi kategóriát talált, amelyek a magas terhelésre „érzékenyek” (Dietrich, 

Grommes, Neuper, 2004):  

• Információmegosztás: a team-en belüli információ áramlására vonatkozik, vagyis arra, 

ahogyan a team tagjai kommunikálják megfigyeléseiket, aktuális és jövőbeli 

tevékenységüket. 

• Erőforrás elosztás: azokra a nyelvi eszközökre vonatkozik, amelyek segítségével a team 

a munkáját megszervezi. 

• Információs érzékenység: arra vonatkozik, hogy egy team tagjai mennyire képesek a 

több forrásból érkező információk érzékelésére, feldolgozására. 

• Válaszkészség: a team tagjainak nemvárt helyzetekre való reakciós készségére 

vonatkozik, vagyis, hogy az új információt hogyan képesek a már meglévő 

információáramlásba becsatornázni, valamint a stratégiába beépíteni. 
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• Koherencia: a kommunikáció dinamikájára vonatkozik, arra, ahogyan a team tagjai 

egymással való interakcióik menetét fenntartják. 

• Információ minőség: az egyéni kommunikációs megnyilvánulások fontosságára, 

egyértelműségére és helyzethez való alkalmazkodására vonatkozik. 

• Érzelem: a feladattal kapcsolatos érzelmi megnyilvánulásokra vonatkozik, melyek a 

kommunikációban érhetők tetten. 

• Kapcsolat a feladattal: az egyes team tagok feladatban betöltött szerepére vonatkozik. 

3.8.3.2. Pszicholingvisztikai megközelítés 

A pszicholingvisztikai megközelítés szerint a kommunikáció olyan kognitív tevékenység, 

amely az információ feldolgozásának egymástól különálló, mégis, hierarchikusan kapcsolódó 

és szervezett alrendszereiből áll. A kommunikáció során minden résztvevőnek három főbb 

nyelvi tevékenységet kell végeznie egymással többé-kevésbé párhuzamosan. Egyrészről 

nyomon kell követnie a beszélgetés tárgyát (megértés), másrészt saját kommunikációs 

megnyilvánulását koherensen kell a beszélgetés fonalába becsatornáznia (koherens váltás), 

harmadrészt saját megnyilvánulásának közléséhez a szituációnak és a résztvevőknek megfelelő 

nyelvi kódot kell megválasztania (beszéd). Orvosi team-ek és pilóták éles helyzetben történő 

kommunikációját elemezve az eredmények megerősítik a korábban leírtakat, miszerint a 

kommunikációs megnyilvánulások összefűzésének a mikéntje fogja meghatározni a 

kommunikáció dinamikáját, míg a team által közösen birtokolt, megosztott tudás fogja 

meghatározni, hogy a kommunikáció fenntartásához mennyi nyelvi erőfeszítés szükséges.  

3.8.3.3. Kognitív pszichológiai megközelítés 

A kognitív pszichológiai megközelítés fókuszában a kommunikáció, mint további kognitív 

terhelést jelentő tényező áll az egyébként is magas terhelés mellett, amelyet egy váratlan, nem-

rutin helyzet jelent. A kommunikáció ilyenkor további kapacitást vesz el az egyébként is 

leterhelt munkamemóriából, így a kommunikációs teljesítmény visszaeshet, ha a 

munkamemória ezzel párhuzamosan egy másik feladattal (magával a feladatmegoldással) van 

elfoglalva. Ebben a megközelítésben a feladatmegoldás közbeni kommunikáció egy, a kognitív 

pszichológiában gyakran vizsgált „kettős feladat paradigma”, amelyben a kommunikációs 

teljesítmény visszaesését számos további tényező befolyásolhatja, például, hogy maga a 

kommunikációs feladat mennyire komplex, vagy, hogy maga a feladat és a kommunikáció 

tartalma kapcsolatban állnak-e egymással (Dietrich et al., 2004). Fukuda és munkatársai (2003) 

hasonlóan érveltek, amikor atomerőműi operátor team-ek kommunikációját vizsgálták magas 



58 
 

terhelés alatt. A teammunka során felvett kommunikációs megnyilvánulások és viselkedés 

mellett a résztvevők figyelmi fókuszát szemmozgáskövető berendezéssel is rögzítették. 

Eredményeik szerint az aktuális feladattal járó terhelés nagyban befolyásolja a kommunikációs 

tevékenységet. A vizsgált team-ek csak abban az esetben tudtak az adott feladattól eltérő 

(vagyis ahhoz nem kapcsolódó) információra reagálni, ha a feladatterhelés alacsony volt. A 

GIHRE „Language Processing” kutatócsoportja ugyanezt a paradigmát vizsgálta: a résztvevők 

különböző nehézségű perceptuo-motoros koordinációs tevékenységet végeztek (elsődleges 

feladat), miközben a kísérletvezetők kérdéseket tettek fel nekik (másodlagos feladat). 

Eredményeik szerint magas terhelés alatt a kifejtendő kérdésekre adott válaszok esetében volt 

megfigyelhető a legnagyobb teljesítményromlás, míg az eldöntendő kérdésekre adott válaszok 

esetében a teljesítmény viszonylag stabil maradt. Eredményüket azzal magyarázzák, hogy míg 

az eldöntendő kérdések a vizsgálati alanyokat csupán egy állítás helyességének megítélésére 

késztetik, addig a kifejtendő kérdések olyan hiányos állítások, amelyek a vizsgálati alanyoktól 

az állítás kiteljesítéséhez szükséges információk összegyűjtését, megfogalmazását és 

kommunikálását várják (Dietrich et al., 2004).  

Az imént bemutatott kutatási eredmények tehát azt tükrözik, hogy magas terhelés alatt az egyén 

figyelme beszűkül, mivel a rendelkezésre álló kognitív kapacitás jelentős részét a megoldandó 

komplex feladat foglalja le. Ilyen esetekben a kommunikációnak alkalmazkodnia kell a 

megváltozott erőforrásoknak megfelelően, vagyis nem-rutin, váratlan események során a team 

adaptációja szükségszerűen a team kommunikációt is érinteni fogja. 

3.8.4. A team kommunikáció vizsgálata, mérési lehetőségei 

Az előzőekben bemutatott elméleti megközelítések és kutatási eredmények mind a 

kommunikáció teammunkában betöltött rendkívüli szerepére hívják fel a figyelmet. Nem 

meglepő, hogy a magas kockázatú teammunkával kapcsolatos kutatások jelentős részének célja, 

hogy a team kommunikáción keresztül értsen meg olyan fontos, team szintű jelenségeket, mint 

a team adaptáció, a team által birtokolt megosztott tudás, valamint, hogy részleteiben is 

megértse, hogyan válhat a team kommunikáció a team teljesítmény prediktorává.  

3.8.4.1. A kommunikációs viselkedés vizsgálata: viselkedéses markerek  

A kommunikáció vizsgálatának egyik fontos irányzata (az előzőekben bemutatott 

szociálpszichológiai megközelítéssel összhangban) a kommunikációs viselkedés-re helyezi a 

hangsúlyt és olyan, viselkedéses horgonypontokkal ellátott értékelő rendszereket dolgoz ki, 

amelyek mentén a kommunikációs viselkedés az adott kontextusban részletesen megfigyelhető 
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és értékelhető (McMillan et al., 2004). Az ilyen viselkedéses megnyilvánulásokat a magas 

kockázatú munkakörnyezet viselkedéses markerek-nek („behavioral markers”) nevezi, mint 

olyan specifikus cselekvésformákat, amelyek a biztonságos munkavégzés szempontjából 

kritikus fontosságúak (Klampfer et al., 2001). A viselkedéses markerek jelentősége, hogy olyan 

sztenderd viselkedéseket írnak le, amelyek mentén a teammunka objektív értékelésére, ezáltal 

pedig a team tagok egyéni és csoportos fejlesztésére nyílik lehetőség. Ilyen viselkedéses marker 

rendszer többek között a repülésben használt LOSA (Klinect et al., 1999), vagy NOTECHS 

(Flin et al., 1998), melyek célja a személyzet technikai és interperszonális készségeinek átfogó 

fejlesztése.  

A LOSA („Line Operation Safety Audit”), vagyis repülési biztonsági audit lényegében egy, a 

rutin repülés során nyújtott teljesítmény felmérésére szolgáló módszertan, amelynek célja, hogy 

a normál repülés különböző fázisai alatt megfigyeljék és azonosítsák a lehetséges hibákat, 

biztonságot veszélyeztető eseményeket, valamint ezek forrásait. A módszertan három 

különböző elemből épül fel, ezek a külső veszélyforrások azonosítását célzó „External Threat 

Management Worksheet”, a pilótaszemélyzet hibázási forrásaira koncentráló „Flight Crew 

Error Management Worksheet”, valamint a team folyamatokra és a személyzet viselkedésére 

fókuszáló „Human Factors Checklist”. Ez utóbbi összesen 11 viselkedéses markert tartalmaz, 

amelyek 6 további, átfogó viselkedéses marker tükrében kerülnek értékelésre az audit során 

(lásd 6. táblázat). 

Tervezés Végrehajtás Újratervezés/módosítás 

• Briefing 

• Terhelés elosztása 

• Stratégia kommunikálása 

• Tervek kommunikálása 

• Monitorozás 

• Terhelésmendzsment 

• Éberség 

• Automatizálás kezelése 

• Tervek értékelése 

• Kérdezés 

• Asszertivitás 

Átfogó viselkedéses markerek: 

• Kommunikációs környezet 

• Vezetés 

• Utaskísérők informálása 

• A kapitány hozzájárulása a team hatékonyságához 

• Az első tiszt hozzájárulás a team hatékonysághoz 

• Team hatékonyság összességében 

6. táblázat: LOSA, Human Factors Checklist 
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A NOTECHS, vagyis NOn-TECHnical Skills, ahogyan az elnevezés is utal rá, kifejezetten a 

pilóták nem technikai, vagyis kognitív és interperszonális készségeinek felmérésére szolgáló 

metodológia, amely négy alapvető készség megfigyelésére és értékelésére fókuszál, ezek: az 

Együttműködés, a Vezetői készségek, a Helyzettudatosság, valamint a Döntéshozás. Mind a 

négy kategóriához tartoznak alkategóriák, amelyek értékeléséhez viselkedéses 

horgonypontokat hívnak segítségül, amelyben pontosan leírják, hogy az adott alkategória 

pontosan milyen viselkedésekben érhető tetten. Az egyes kategóriákhoz tartozó alkategóriákat 

a 7. táblázat mutatja be. Az egyes alkategóriákhoz tartozó viselkedéses markerekre példát a 8. 

táblázat részletezi. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

• Csapatépítés és fenntartás 

• A többiek figyelembevétele 

• A többiek támogatása 

• Konfliktuskezelés 

VEZETŐI KÉSZSÉGEK 

• Autoritás és asszertivitás 

• Sztenderdek felállítása és tartása 

• Tervezés és koordinálás 

• Terhelésmenedzsment 

HELYZETTUDATOSSÁG 

• Rendszertudatosság 

• Környezettudatosság 

• Időbeli tudatosság 

DÖNTÉSHOZÁS 

• Probléma meghatározása és 

megoldása 

• Alternatívák kidolgozása 

• Kockázatértékelés és alternatíva 

kiválasztása 

• Eredmények felülvizsgálata 

7. táblázat: NOTECHS kategóriák és alkategóriák 

 

 Alkategória Viselkedéses marker 

E
G

Y
Ü

T
T

M
Ű

K
Ö

D
É

S
 

Csapatépítés és fenntartás • Megfelelő légkört teremt a nyílt 

kommunikációhoz és a feladatban való 

részvételhez. 

• Biztatja a team tagjait az információmegosztásra 

és visszacsatolásra. 

• Nem verseng másokkal. 

A többiek figyelembevétele • Figyelembe veszi mások véleményét, még akkor 

is, ha nem ért egyet velük. 

• Figyelembe veszi a többi team tag aktuális 

állapotát, tudását a feladatmegoldásban. 

• Személyes visszajelzést ad. 

A többiek támogatása • Segít a többieknek kihívást jelentő 

helyzetekben. 

• Felajánlja segítségét másoknak. 



61 
 

Konfliktuskezelés • Konfliktusos helyzetben is nyugodt marad. 

• Megoldásokat hoz a konfliktus elsimítására. 

• A teammunka pozitívumaira koncentrál a 

nehézségek helyett. 

8. táblázat: NOTECHS, példa a viselkedéses markerekre 

 

3.8.4.2. A kommunikációs viselkedés post-hoc elemzése a team teljesítmény tükrében 

A kommunikációs viselkedések elemzésének másik, jellemzően empirikus kutatásokban 

használatos ága a team-en belüli viselkedést valamilyen előre kialakított kategóriarendszer 

mentén osztályozza, majd ezeknek az osztályozott kategóriáknak a gyakoriságát elemzi és 

hasonlítja össze a team teljesítménnyel. Az elemzésnek ebben a megközelítésében legtöbbször 

(bár nem kizárólagosan) a tényleges feladatmegoldás után történik az elemzés, s magát a team 

kommunikációt video-, audio- vagy szöveges adatokból vonják ki (MacMillan et. al., 2004). 

Waller (1999) kutatásában például pilótafülke szimulációjából származó adatokat elemzett. 

Összesen 10 team munkáját vette videóra, és az alábbi kommunikációs viselkedéseket kódolta: 

Információgyűjtés és megosztás, Feladat-priorizálás, Feladatmegosztás. Ahogyan a LOSA és a 

NOTECHS esetében, az egyes kategóriák itt is példákkal voltak alátámasztva. 

Információgyűjtés és megosztás kategóriába került például minden olyan viselkedés, ahol a 

„team tagjai proaktívan és reaktívan gyűjtöttek a feladattal kapcsolatos információkat, és 

ezeket meg is osztották a többi team taggal” (p. 133). 

Waller és munkatársai (2004) a későbbiekben 14 atomerőműi operátor team feladatmegoldását 

vették videóra rutin és nem-rutin helyzetet előidéző szimuláció során. Kutatási elrendezésükben 

két, egymástól független kódoló 10 másodperces intervallumokat elemezve az alábbi öt 

viselkedés valamelyikeként kódolták az operátorok tevékenységét: 1. Információgyűjtés, 2. 

Feladat-priorizálás, 3. Megosztott mentális modell építése, 4. Szemtől szembe történő 

kommunikáció, 5. Időbeli tudatosság. A kutatók ebben az esetben is viselkedéses markereket 

rögzítettek az egyes kategóriák mellé, a könnyebb és megbízhatóbb kódolás érdekében. 

Például, Feladat-priorizálásként kategorizáltak minden olyan interakciót, amelyben a team az 

egyes feladatok egymáshoz viszonyított fontosságáról és sorrendiségéről kommunikált (p. 

1539).  

Grote és Zala-Mező (2004) a NOTECHS és a LOSA osztályozási rendszeréből kiindulva 

készítette el saját megfigyelési kategóriáit, melyek mentén orvosi team-ek és pilóták 

teammunkáját hasonlították össze a koordináció szempontjából. A kutatásban 42 pilótafülke 
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személyzet és 23 orvosi team videóra rögzített anyagát elemezték. Az elemzés alapját négy 

főbb kategória képezte: az 1. Explicit Koordináció, az 2. Implicit Koordináció, a 3. Vezetés és 

a 4. Felelősségteljes együttműködés („heedful interrelation”). A kutatáshoz kialakított 

megfigyelési kategóriákat a 11. számú melléklet ismerteti részletesen. 

A kommunikációs viselkedés kutatásában az egyes megnyilvánulások tartalmának értelmezése 

és elemzése mellett előtérbe kerültek azok a kutatások is, amelyek a kommunikáció struktúráját, 

valamint a kommunikációban résztvevők személyét próbálták összefüggésbe hozni a team 

tipikus működésével magas terhelés alatt. Xiao és munkatársai (2003) sürgősségi orvosi team-

ek munkáját vették videóra, éles helyzetben történő újraélesztés közben, majd a videóanyagokat 

két tapasztalt egészségügyi dolgozó segítségével kódolták. A kommunikáció tartalmának (a két 

kódolt kategória az „Utasítás” és a „Kérdés” voltak) kódolása mellett kutatásuk újszerűsége, 

hogy a kommunikációban résztvevő személyeket kódolták, vagyis, hogy ki és kinek címez 

verbális üzenetet a feladatvégrehajtás során, s ez hogyan változik terhelés, illetve a team 

tapasztaltságának fényében. Eredményeik szerint magasabb terheléssel járó helyzetben megnőtt 

a team vezetőjének kommunikációja a többi team tagéhoz képest, valamint a team vezetője 

magas terhelés alatt leginkább a hierarchiában utána következő, rangidős orvossal kommunikált 

a legtöbbet, vagyis magas terhelés alatt a team-ek kommunikációja a team hierarchiának 

megfelelő struktúrát vett fel. Mindemellett kirajzolódott egy mintázat, mely szerint a 

tapasztaltabb team-ek esetében a team vezetője kevésbé vonódott be a team kommunikációba. 

Barth és munkatársai (2015) szintén orvosi team-ek kommunikációját elemezték, és 

kutatásukban a hálózatelemzés módszertanával igyekeztek fényt deríteni a team-en belüli 

kommunikáció megváltozására magas terhelés alatt. Kutatásuk központi fogalmai a centralizált 

és decentralizált kommunikáció voltak. Az előbbi (centralizált kommunikáció) annak a 

mértékét írja le, hogy mennyire van jelen a kommunikációban egy központi figura, és mennyire 

jellemző, hogy a kommunikáció csak néhány ember között valósul meg, nem pedig a team 

egésze között. Állításuk szerint, míg a centralizált kommunikáció egyszerűbb feladatok 

esetében előnyös kommunikációs forma, addig a decentralizált kommunikáció abban az esetben 

hasznos, ha a feladat komplexebb, kevésbé egyértelmű vagy kevés információ elérhető a 

feladatvégzéshez. A decentralizált kommunikáció esetén az információáramlás 

egyenletesebben oszlik el a team tagjai között. Kutatásuk eredményei alátámasztják a terhelés 

és a kommunikáció struktúrája közötti összefüggést: magas terhelés mellett az orvosi team-ek 

kommunikációjában is decentralizáció volt megfigyelhető.  
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3.8.4.3. Lingvisztikai megközelítés a kommunikációelemzésben 

A magas kockázatú munkakörök kutatásával foglalkozó kutatások egy része a kommunikációs 

viselkedés mellett fontosnak tartja a kommunikációs megnyilvánulások mélyebb, lingvisztikai 

szempontú megértését is. A már említett GIHRE Projekt Linguistic Factors (Krifka et al., 2004) 

és Threat/Error Group (Helmreich, Sexton, 2004) elnevezésű kutatócsoportok orvosok és 

pilóták teammunkája során felvett kommunikáció elemzésére vállalkoztak a lingvisztika 

eszközeinek segítségével. Megközelítésükben a nyelvhasználat, mint egyfajta egyedi és időtálló 

„ujjlenyomat” értelmezhető, amely mentén az egyéni kognitív és érzelmi folyamatok jobban 

megérthetők (Pennebaker, King, 1999).  

A lingvisztikai célú elemzés egyik módszertana a Pennebaker és Francis (1999) által 

kifejlesztett LIWC elnevezésű programon alapszik. Az LIWC („Linguistic Inquiry and Word 

Count”) egy számítógép-alapú szövegelemző program, amely írott szövegek elemzésére 

szolgál. A szöveg elemzésekor a program egyesével elemzi a leírt szavakat, és az előre 

meghatározott nyelvi dimenziókkal keres lehetséges egyezést, majd az egyes dimenziók 

szövegben való előfordulására ad százalékos adatokat. Az LIWC a legegyszerűbb bontásban 

sztenderd nyelvi és pszichológiai dimenziók nagyobb csoportjait tartalmazza. Sexton és 

Helmreich (2000) az LIWC program segítségével elemzett a NASA –Ames Kutatóközpont által 

rendelkezésre bocsátott adatokat. Összesen 12, három-fős team munkáját rögzítették egy B-727 

repülőgéppel való repülés szimulációja során. A szimulációs helyzetek négy fázist tartalmaztak, 

amelyek közül kettő egyszerűbb, míg kettő komplex szakasznak minősült a 

feladatvégrehajtásban. Eredményeik szerint a kapitány minden fázis során több szót használt, 

vagyis gyakrabban kommunikált. Ahogyan telt az idő, és a team kezdett összeszokni, 

szignifikánsan megemelkedett a többes szám első személyű névmások használata, amelyben a 

kapitány járt elől a másik két team taghoz képest. Végül, a 6 betűnél hosszabb szavak használata 

pozitívan korrelált a hibázással, és negatívan korrelált a teljesítménnyel. Ezek az eredmények 

azt sugallják, hogy a magas kockázatú team-eken belüli nyelvhasználat mind a terhelésnek, 

mind pedig a team összeszokottságának és a team-en belüli hierarchiának is a függvénye.  

A GIHRE projekten belüli lingvisztikai célú elemzés másik megközelítése az úgynevezett 

„Beszédaktus elmélet”-en („Speech Act Theory”) alapszik. A Beszédaktus elmélet központi 

eleme a beszélő saját kommunikációja mögött meghúzódó szándéka. A GIHRE Linguistic 

Factors kutatócsoportja kétlépéses kutatás során használta ezt az elméleti megközelítést, pilóták 

teammunkájának elemzésére. A kutatók az első lépésben ugyanazt az adathalmazt elemezték, 

amelyen Sexton és Helmreich (2000) az LIWC programot használta analízisre, vagyis egy B-
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727-es gép repülési szimulációjának kommunikációs leiratait elemezték, azzal a céllal, hogy 

olyan kommunikációs sajátosságokat azonosítsanak, amelyek kifejezetten a jól vagy gyengén 

teljesítő team-ekre jellemzőek. A gondolati egységeket összesen 13, részben eredeti, részben 

pedig a specifikus mintára szabott beszédaktus kategória mentén elemezték, amelyek a 

következők: 

Kategória neve Rövid definíció 

Státusz riport Valamilyen műszer, eszköz, az időjárás, vagy egyéb környezeti 

feltételek állapotáról szóló jelentés. 

Cselekvés 

visszajelzés 

Valamelyik team tag saját cselekvéséről ad jelentést a többieknek. 

Prognózis Előrejelzés bizonyos események bekövetkezésének valószínűségéről. 

Diagnózis Bizonyos események okával kapcsolatos megnyilvánulás. 

Szándék 

kinyilatkoztatása 

Valamelyik team tag valamilyen, jövőbeli cselekvésének szándékát 

jelzi a többiek felé. 

Érzelmek Minden, a team tagjai által tett érzelmi megnyilvánulás. 

Tudomásul vétel Valamilyen cselekvés, utasítás, döntés, folyamat tudomásul vételének 

kommunikálása a többiek felé. 

Megerősítés Valamilyen cselekvéssel, utasítással, döntéssel, folyamattal 

kapcsolatos megerősítés. 

Újrafogalmazás Valamely team tag kommunikációs megnyilvánulásának 

újrafogalmazása. 

9. táblázat: A Linguistic Factors kutatócsoport által első lépésben használt beszédaktus 

kategóriák, pilóták kommunikációjának elemzéséhez (Krifka et al., 2004) 

Az első lépésben végzett kutatás eredményei szerint magas terhelés alatt megnőtt az egy perc 

alatt tett kommunikációs megnyilvánulások száma és hossza (ez az eredmény megint csak 

ellentmond a koordináció fejezetben bemutatott alapvetésnek, mely szerint magas terhelés alatt 

a teammunka során megfigyelhető kommunikáció csökken, és a team a gazdaságosabbnak vélt 

implicit koordinációra vált át). A legtöbbet a kapitány kommunikált a team-en belül, magas 

terhelés alatt azonban a fedélzeti mérnök kommunikációja volt a leggyakoribb. A kutatás 

mindemellett fontos különbségeket is talált a jól és gyengén teljesítő team-ek kommunikációja 

között. Az eredmények szerint a „Prognózis”, a „Diagnózis” a jól teljesítő team-ekre volt 

jellemző, ahogyan egymás biztatása és bizonyos udvariassági elemek is az ő esetükben 

fordultak elő többször (az udvariassági elemek magas terhelés alatt csökkentek az ő esetükben). 
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Végül, a jól teljesítő team-eken belül kevesebb feltett kérdés maradt megválaszolatlanul, vagyis 

több volt a koherens kommunikáció. A gyengén teljesítő team-ek esetében több utasítás, több 

hezitálás és több érzelmet kifejező kommunikációs megnyilvánulás hangzott el, valamint több 

esetben merültek fel kommunikációs félreértések a team-en belül (Krifka et al., 2004; Juhász, 

Soós, 2007). A kutatás második fázisában a kutatócsoport új, jobban kidolgozott szimulációs 

helyzetekből származó adatokkal dolgozott, valamint az eddigi, csak hanganyagokra alapuló 

adatok mellett videófelvételeket is rögzítettek a team-ek munkájáról, amely a kommunikációs 

adatok megértését és értelmezését is nagyban segítette. A kutatás további újítása, hogy a 

kutatócsoport Diegritz és Fürst (1999) korábbi lingvisztikai munkásságára alapozva saját 

beszédaktusokat vizsgáló eszközt fejlesztett ki, melynek a STACK elnevezést adták. A STACK 

a német nyelvű rövidítése a „Speech act Type inventory for the Analysis of Cockpit 

Communication” kifejezésnek, és ahogyan a neve is sugallja, kifejezetten pilóták 

teammunkájának kommunikációs elemzésére lett kifejlesztve, vagyis a kutatócsoport által 

vizsgálni kívánt minta sajátosságaihoz illeszkedő kategóriákat tartalmaz. Az egyes beszédaktus 

csoportokhoz tartozó kategóriákat a 10. táblázat, míg egyes kategóriák részletes leírását a 12. 

számú melléklet mutatja be. 

Beszédaktus csoportok Csoporton belüli beszédaktus kategóriák 

Informálás „Jelzés”, „Informálás”, „Rámutatás”, „Kifejtés, 

magyarázás”, „Leírás’, „Kijelentés”, „Igazolás”, 

„Magyarázkodás”, „Következmények tudatosítása”, 

„Összegzés”, „Emlékeztetés”, „Feltételezés” 

Kérés „Irányítás”, „Utasítás”, „Javaslat”, „Kérés”, „Engedély” 

Egyeztetés „Egyetértés”, „Ismétlés”, „Megerősítés”, „Megerősítés 

megerősítése”,  

Egyet nem értés „Megcáfolás”, „Javaslat elutasítása”, „Visszautasítás”, 

„Tiltakozás”, „Korrigálás”, „Ellentmondás”, „Információ 

elutasítása” 

Kérdés „Információra vonatkozó kérdés”, „Tisztázó kérdés”, 

„Véleményformáló kérdés”, „Kérdés formájában adott 

utasítás”, „Bizonyosságot szerző kérdés” 

Kifejező kommunikáció „Békítő szándékú megnyilvánulások”; „Értékítéletet 

kifejező megnyilvánulások”, „Bocsánatkérés”, 

„Meglepődés”, „Állásponthoz való ragaszkodás”, 
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A második, módszertani szempontból színvonalasabb kutatás eredményei szerint a jól teljesítő 

team-ek valóban többet kommunikáltak. A jól teljesítő team-ekben az elsőtiszt szignifikánsan 

többet kommunikált, mint a rosszul teljesítő team-ek elsőtisztje, amely a kutatók szerint egy 

kevésbé autoriter kommunikációs légkörre utal. Minden team esetében -függetlenül a 

teljesítménytől-, a kapitány beszélt a legtöbbet. A jól teljesítő team-ek esetében gyakrabban 

volt megfigyelhető egymás megerősítése és a konstruktív természetű egyezkedés, tárgyalás. A 

gyengébben teljesítő team-ek esetében gyakrabban voltak megfigyelhetők olyan emlékeztető 

célzatú kommunikációs megnyilvánulások, amelyek olyan tényezőkre hívták fel a figyelmet, 

amelyet a team tagjainak tudniuk kellene, valamint a gyengén teljesítő team-ek esetében több 

volt a team-en belüli egyet nem értés is, vagyis nehezebben tudtak egységes stratégiát 

kialakítani. Végül, meglepő módon, a kapitány által használt, repülésben sztenderd 

kommunikációs elemek használata egyértelműen negatívan korrelált a teljesítménnyel. A 

kutatócsoport szerint feltételezhető, hogy a sztenderdizált kommunikáció –minden előnye 

ellenére- hozzájárul a team-en belüli kommunikációs gyengeségek elmaszkolásához (Krifka, 

2004). Stachowski és munkatársainak (2009) kutatási eredményei szintén alátámasztják, hogy 

a sztenderd kommunikáció és a teljesítmény között nem-rutin helyzetben negatív kapcsolat van, 

miután eredményeik szerint a nem-rutin helyzetben legjobban teljesítő atomerőműi operátor 

team-ek kevésbé szisztematikus kommunikációt használtak. Az említett szerzők eredményeiket 

ugyanakkor nem a sztenderd kommunikáció maszkoló hatásával magyarázták, mint inkább 

azzal a következtetéssel, hogy a procedurális, sztenderd kommunikáció használatával a team-

ek egyfajta passzív, információfeldolgozó szerepben ragadnak, míg a sztenderd 

kommunikációtól való elrugaszkodás egy sokkal aktívabb, a helyzet felett nagyobb kontrollt 

gyakorló kommunikációs helyzetet tesz lehetővé. Véleményem szerint a fent említett mindkét 

kutatási eredmény alátámasztja azt a korábbiakban már ismertetett dilemmát, amely a szigorú, 

rigid protokollok hatékonyságát kérdőjelezi meg egy dinamikusan változó vészhelyzet során. 

„Dicséret”, „Megrovás”, „Segítségnyújtás”, „Visszautalás 

korábbi negatív cselekedetre”, „Beleegyezés, 

kompromisszum” 

Interakciók „Köszönetnyilvánítás”, „Elismerés”, „Nonverbális 

visszacsatolás”; „Kérdés/kérés átmeneti figyelmen kívül 

hagyása” 

10. Táblázat: Beszédaktusra épülő STACK módszertan kategóriái 
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A sztenderd, protokolláris kommunikációhoz való ragaszkodás minden előnye ellenére ugyanis 

sok esetben időigényes, és kevésbé illeszthető az aktuális vészhelyzet jellegzetességeihez, mint 

egy kevésbé szisztematikus team szintű kommunikáció, amely egyben egy aktívabb mentális 

bevonódást is jelent a tagok részéről. 

3.8.4.4. Interakciós mintázatok a kommunikációelemzésben 

A teammunkához kapcsolódó kommunikáció elemzésének negyedik, általam bemutatott 

irányzata a team-en belüli interakciók mintázatára helyezi a hangsúlyt, vagyis a team tagjai 

között elhangzó kommunikációban valamiféle szekvencialitást, visszatérő motívumot feltételez 

(McMillan et al., 2004). Az interakciós mintázatok ebben a megközelítésben olyan, 

szabályosan, ismétlődően előforduló verbális és nonverbális megnyilvánulások, melyek célja 

az adott tevékenység és az ahhoz kapcsolódó koordináció fenntartása (Zellmer-Bruhn et al., 

2004). Ahogyan Stachowksi és munkatársai (2009) hangsúlyozzák, a krízishelyzetben mutatott 

team hatékonyság nem egyetlen cselekvésnek köszönhető, sokkal inkább cselekvések 

egymáshoz kapcsolódó sorozatának. Az interakciós mintázatoknak így a krízishelyzetben nő 

meg a fontossága. Az interakciós mintázatok különbözhetnek egymástól komplexitásuk 

függvényében, amely komplexitást négy főbb tényező határoz meg. Először is, ezek a 

mintázatok lehetnek hosszabbak vagy rövidebbek, azoknak a viselkedéseknek a mennyiségétől 

függően, amelyeket magukban foglalnak. Másodszor, a mintázatok komplexitását nagyban 

befolyásolja, hogy egy ilyen interakciósorozat hány team tag részvételével zajlik. Harmadszor, 

az interakciók komplexitása erősen függ attól, hogy a résztvevők milyen gyakran veszik át 

egymástól a beszélgetés fonalát. Egy többségében egyirányú kommunikációból álló interakciós 

mintázat ebben az értelemben egyszerűbbnek tekinthető. Végül, a komplexitást jelentősen 

befolyásolja az interakciós mintázatokban foglalt viselkedések bonyolultsága (Stachowski et 

al., 2009). A szakirodalom úgy tartja, hogy az interakciós mintázatok használata az erősen 

sztenderdizált team-ek tipikus jellegzetessége, amely által a teammunka előrejelezhetővé, 

végső soron pedig sztenderdizálhatóvá válik. A sztenderdizációval kapcsolatosan azonban -

ahogyan az már a disszertációm korábbi fejezeteiben bemutatásra került- minden esetben 

felmerül a dilemma, hogy vajon ténylegesen fokozza-e a team hatékonyságát. Elképzelhető 

ugyanis, hogy azok a team-ek, akik magas terhelés esetén ragaszkodnak a már meglévő, 

sztenderd interakciós mintázataikhoz, és nem tudják azokat a helyzet követelményeinek 

megfelelően módosítani, nem is képesek hatékonyan adaptálódni, ezáltal pedig nem lesznek 

hatékonyak a feladatmegoldásban.  
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Bowers és munkatársai (1998) szintén interakciós mintázatok vizsgálatát tűzték ki célul pilóták 

teammunkájának elemzésekor. Kutatásuk első fázisában 10 team szimulációs helyzetben 

végzett munkáját vették videóra, és az alábbi kategóriák mentén elemezték a team-en belüli 

kommunikációt: „Bizonytalanságot kifejező kijelentések”, „Kérések, utasítások”, 

„Megerősítések”, „Válaszok”, „Tervezés”, „Helyzetjelentés”, „A feladattól eltérő 

kommunikációs tartalom”, „Kommunikáció a toronnyal”. Első kutatásuk eredményei szerint a 

jól teljesítő team-ek konzisztensebb mintázatokban kommunikáltak egymással. Második 

lépésként a kutatócsoport 34, katonai pilótákból álló team munkáját vizsgálta, és a szimulációs 

helyzetek során megfigyelhető kommunikációs viselkedéseket az alábbi öt kategória mentén 

kódolták: „Helyzettudatosság”, „Adaptabilitás”, „Célelemzés”, „Sztenderd kommunikáció”, 

„Asszertivitás”. Második kutatásuk eredményei újfent alátámasztották az interakciós 

mintázatokkal kapcsolatos hipotézisüket: a jól teljesítő team-ek konzisztensebb 

kommunikációs szekvenciák mentén kommunikáltak egymással. Bowers és munkatársainak 

eredményei ellentmondanak a Stachowski és munkatársai által leírt eredményeknek, hiszen míg 

az egyik a sztenderdizált kommunikáció és a teljesítmény között negatív összefüggést talált, 

addig a másik ennek az ellenkezőjét támasztotta alá. A sztenderdizált kommunikáció, vagyis 

interakciós mintázatok krízishelyzetben betöltött hatékonysága egyelőre tehát nem 

egyértelműen bizonyítható, mivel annak a teljesítménnyel való összefüggését feltételezhetően 

több, a team-mel és feladattal kapcsolatos tényező is befolyásolja.  

Disszertációm team-en belüli kommunikációt bemutató fejezetében ismertettem azokat a 

legfontosabb jellegzetességeket, amelyek általában egy team, specifikusabban pedig a magas 

kockázatú team-ek munkájának legfőbb kommunikációs ismérvei. Ahogyan e fejezetben 

hangsúlyoztam, a team kommunikáció az egyik legjelentősebb team folyamat, amely azonban 

emellett a közös munka egyik legalapvetőbb hibaforrása is. Tekintettel arra, hogy a team 

kommunikáció milyen rendkívül szoros kapcsolatot mutat a team teljesítményével, nem 

meglepő, hogy –főként a magas kockázatú munkakörök esetében- több, kifinomult módszertani 

megközelítés született a jelenség objektív feltárása és pontos megértése érdekében. Bár az egyes 

megközelítések technikájukban és főbb elméleti hátterüket tekintve különbözhetnek egymástól, 

céljuk mégis azonos: meghatározni azokat a kommunikációs jellegzetességeket, amelyek 

mentén a jól és a gyengén teljesítő team-ek biztonsággal megkülönböztethetőek egymástól.  
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4. PROBLÉMAFELVETÉS 

Disszertációm eddigi fejezeteiben részletesen foglalkoztam a magas kockázatú munkakörökben 

működő team-ek munkájának pszichológiai jellegzetességeivel, a váratlan, nem-rutin 

helyzethez történő adaptáció sikerességének feltételeivel, különös tekintettel a team 

kordinációra, a team tudásra és a team kommunikációra, majd ezeket a jellegzetességeket 

igyekeztem speciális, a magas kockázatú munkakörökből származó empirikus kutatásokkal 

alátámasztani.  

A disszertációhoz kapcsolódó szakirodalmi áttekintésem egyik legjelentősebb konklúziója, 

hogy a magas kockázatú munkakörökben végzett empirikus kutatások szinte kizárólagosan a 

pilótafülke személyzet, az atomerőműi operátor team-ek, valamint a sürgősségi orvosi team-ek 

mintáját használják hipotéziseik tesztelésére, különösen igaz ez a team kommunikációval 

kapcsolatos kutatásokra. Az említett team-ek mellett azonban a tűzoltói team-ek munkája is 

igen nagy összehangoltságot kíván meg az egyértelműen súlyos következmények elkerülése 

érdekében, a velük kapcsolatos empirikus eredmények mégis igen ritkák, és módszertanilag 

kezdetlegesek. Mindezek tükrében talán nem túlzás kijelenteni, hogy a tűzoltói teammunka, 

azon belül is a team kommunikáció vizsgálata a magas kockázatú munkakörökkel kapcsolatos 

kutatások olyan elhanyagolt területe, amely a közös munka kimenetelének esetleges súlyossága 

révén sokkal több figyelmet és mélyebb, részletesebben kidolgozott módszertani megközelítést 

érdemelne. Erre a kisebb mértékű figyelemre legalább részben magyarázatot adhat a tény, mely 

szerint a tűzoltói teammunka, különösen pedig a koordináció és kommunikáció realisztikus 

környezetben történő vizsgálata az előzőekben bemutatott team-ek vizsgálatához képest számos 

módszertani kihívást rejt magában (Perroni et al., 2009; Horn et al., 2015).  

Doktori értekezésem eme fejezetében röviden ismertetem a tűzoltói teammunkával és team 

kommunikációval kapcsolatos ismereteket, majd ezekre alapozva megfogalmazom a kutatásom 

problémafelvetését és legfontosabb célkitűzéseit. 

4.1. A tűzoltói teammunka és team kommunikáció 

Hasonlóan a magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó többi team-hez, a tűzoltói 

teammunkának szintén az egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy a team tagoknak veszélyes, 

sok esetben az életüket veszélyeztető helyzetekben kell végrehajtaniuk a feladatukat. Az 

összhang és koordináció, valamint a nem-rutin, váratlan eseményekhez való alkalmazkodás 

képessége az ő esetükben is kulcsfontosságú tényező, hiszen ezek hiányában a team tagjainak 

élete, szélsőséges esetben pedig más emberi életek, valamint környezeti értékek és anyagi javak 
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forognak kockán. A tűzoltói munka, hasonlóan a többi magas kockázatú munkakörhöz, minden 

esetben dinamikus környezetben zajlik, és meglehetősen magas stresszel jár. További 

hasonlóságként említhető, hogy a veszélyes munkakörnyezetben végzett teammunka 

sikerességének a kulcsa a tűzoltók esetében is a magas fokú sztenderdizáltság, vagyis az egyes 

szerepek, a feladatokhoz tartozó szabályzatok és forgatókönyvek, az eszközhasználat mind 

szigorúan meg vannak határozva a biztonságos működés érdekében. Az előzőekben bemutatott 

team-ek munkájához képest azonban a tűzoltói team-ek számos olyan sajátossággal 

rendelkeznek, amely munkájukat, ezen belül is a sikeres munkavégzéshez szükséges team tudás 

fenntartását, team koordinációt és team kommunikációt az előző team-ekhez képest unikálissá 

teszi:  

• Fizikai megterhelés: az első ilyen fontos különbség a team-re nehezedő fizikai terhelés. 

Amíg a blokkvezénylői operátor team-ek és a pilótafülkeszemélyzet a tagok ülő 

helyzetéből kifolyólag kifejezetten alacsony mértékű fizikai megterhelésnek vannak 

kitéve, addig egy sürgősségi orvosi team tagjai magasabb fizikai megterhelést élhetnek 

meg, mivel jellemzően állva végzik a munkájukat, akár több órán keresztül (pl. egy 

sürgősségi életmentő műtét esetében). Ezzel szemben a tűzoltói team-ek kifejezetten 

magas szintű fizikai terhelésnek vannak kitéve, mivel munkájuk során nehéz tárgyakat 

kell magukkal vinniük (pl. oxigénpalack, tömlő, kötelek, vágóeszközök), esetenként 

pedig mentési feladatokat is el kell látniuk, nehéz fizikai tárgyakat kell mozgatniuk a 

menekülési útvonal szabaddá tétele érdekében, és sokszor létrán kell felmászniuk vagy 

guggolniuk kell bizonyos helyiségek megközelítéséhez (Davis, Gallagher, 2014; 

Jouanne et al., 2017; Morris, Chander, 2018; Zare et al., 2018). Mindez nem csupán 

fiziológiai állapotukat befolyásolja (von Heimburg et al., 2006; Richmond et al., 2008), 

de hatással van a feladatvégzés közbeni fizikai egyensúlyuk megtartására is (Brown et 

al., 2019; Park et al., 2010), ezáltal fontos és jelentős kognitív erőforrásokat vonhat el a 

feladat megoldásától, valamint a tagok egymásra való odafigyelésétől. 

• Környezeti feltételek: további fontos különbség az imént bemutatott team-ek és a 

tűzoltói team-ek között a fizikai környezet, amelyben a team a feladatát végzi. A 

sürgősségi orvosi team-ek olyan fizikai környezetben dolgoznak, amely önmagában 

igen ritkán válik veszélyessé. Hasonlóképpen, a blokkvezénylői operátorok és a 

pilótafülke személyzet tagjai relatíve biztonságos környezetben dolgoznak, amely csak 

bizonyos, extrém műszaki meghibásodás vagy emberi mulasztás esetén válik 

veszélyessé (Waller, 1999; Grote et al., 2004). Ezzel szemben a tűzoltói team-ek 
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munkája természeténél fogva extrém fizikai környezetben zajlik, hiszen a team 

tagjainak minden esetben tűz, extrém mértékű hőmérséklet, füst és zaj jelenlétében kell 

munkájukat végezniük (Aisbett et al., 2012; Neitzel et al., 2013). 

• A team tagjainak öltözete: míg a pilótafülke személyzet és a blokkvezénylői operátorok 

valamilyen egyenruhát viselnek munkájuk során, ez az egyenruha jellemzően nem 

akadályozza a team tagjai közötti információmegosztást. Az orvosi team-ek esetében a 

tagok legtöbbször az orrukat és szájukat eltakaró maszkot viselnek, amely bizonyos 

non-verbális kommunikációs formák (pl. arckifejezések) kifejezését megnehezítheti. 

Mindezzel ellentétben a tűzoltói team-ek tagjai a feladatvégzés egész időtartama alatt 

olyan védőfelszerelést viselnek, amely a testüket, a fejüket és az arcuk egy részét is 

takarja (Quinn et al., 2021). A tűzoltók által viselt védőfelszerelés súlya megközelíti a 

20 kg-ot (Brown et al., 2019), amely nem csupán a mozgásban akadályozza őket, de a 

team-en belüli verbális és non-verbális kommunikációt is jelentősen hátráltathatja.   

• A team tagjainak mozgása: a pilótafülke személyzet és a blokkvezénylői operátor team 

munkájával járó alacsony fizikai megterhelés legfőbb oka, hogy a team tagjai a 

feladatvégrehajtás közben végig ülő helyzetben vannak, amely egyben azt is jelenti, 

hogy fizikai helyzetüket a feladat végrehajtása során nem, vagy csak minimális 

mértékben és időre változtatják meg. Egy sürgősségi orvosi team tagjainak esetében 

megfigyelhető bizonyos mértékű mozgás, amennyiben a páciens ellátásához szükséges 

eszközök, vizsgálatok, illetve maga a pácienssel kapcsolatos információ megosztása ezt 

szükségessé teszi (Dietrich, Childress, 2004). Ezzel szemben a tűzoltói team-ek tagjai 

folyamatos mozgásban vannak a feladatvégrehajtás közben, amely jelentősen 

megnehezítheti mind a verbális, mind pedig a non-verbális kommunikáció fenntartását. 

• A team tagjainak fizikai elhelyezkedése: a koordinált tűzoltói teammunka további 

kihívásaként említhető, hogy az előző team-ekhez viszonyítva a tűzoltói team-ek tagjai 

fizikailag elszórtan, egy időpontban akár három, négy különböző helyszínen 

tartózkodhatnak, amely komoly hatással lehet a team által birtokolt, megosztott tudásra, 

a team kommunikációjára, végső soron pedig a koordinált feladatvégrehajtásra. Ennek 

megfelelően a team egyes tagjai munkavégzésük fizikai környezetének különbségei 

révén a feladatmegoldás közben felgyülemlő információk egészének más és más 

részleteit birtokolják, amelyet a szakirodalom információs differenciál-nak nevezett el 

(Toups, Kerne, 2007). Az információs differenciál egyfelől óriási előnye a 

teammunkának, hiszen az így felhalmozódó információmennyiség jóval nagyobb, mint 

amennyit egy fizikailag egy helyen tartózkodó team képes birtokolni. Ez az 
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információtöbblet azonban nagy felelősség is, hiszen az információk gondos 

megszűrése, interpretálása és továbbadása magas szintű team tudást és gondosan 

kidolgozott kommunikációs stratégiát igényel. A tűzoltói teammunka sikerének ennek 

megfelelően az egyik legfontosabb feltétele, hogy az élőben, egyszerre több csatornán 

történő real-time kommunikáció során elhangzó információt a tagok gyorsan és 

hatékonyan tudják feldolgozni és szükség esetén tovább adni. A fizikailag elszeparált 

team tagok által birtokolt információ egyúttal szorosan kapcsolódik a team-en belül 

betöltött szerepkörhöz is. Míg ugyanis a tűzoltást végző páros figyelmi fókusza 

szélsőségesen az adott fizikai környezet jellegzetességeihez kapcsolódik, addig a kint 

tartózkodó, tűzoltást vezető team tag ugyan nem közvetlenül birtokolja az 

információkat, de az ő feladata ezeknek a beérkező információknak az interpretálása, 

összeillesztése és ezek alapján a stratégia fenntartása vagy módosítása, vagyis ő az, aki 

globális rálátással rendelkezik a helyzetre. Mivel a tűzoltói team-ek a munkájukhoz 

szükséges információkra több, akár párhuzamosan működő forrásból tesznek szert, 

ezért munkájuk egyik legfontosabb jellegzetessége az információs bizonytalanság, 

amelyet a dinamikusan változó környezet, a kommunikációs hibák, valamint a pontatlan 

team tudás tovább súlyosbíthat. A tűzoltói teammunka során a munkavégzéshez 

szükséges információk forrásának három nagyobb csoportját különböztetjük meg 

(Toups, Kerne, 2007): 

a) Közvetlen émikus információ-nak nevezzük mindazon közvetlenül érzékelt 

szenzoros információkat, amelyeket a tűzoltást végző személyek saját érzékszerveik 

segítségével érzékelnek (pl. látótávolság, hőség, áldozatok segélykiáltása, stb). 

b) Közvetett émikus információ-nak számít minden olyan információ, amelyet a 

tűzoltói team tagok közvetve, valamilyen kommunikációs csatorna segítségével 

érzékelnek. A team tagjai közül jellemzően a tűzoltásvezető rendelkezik ilyen 

jellegű információval, hiszen az épületben lévő, tűzoltást végző személyek rádión 

keresztül jelentik felé a bent tapasztalt helyzeti jellemzőket. A közvetett émikus 

információ egyúttal a globális látásmód lehetőségét is biztosítja az azt birtokló team 

tagok számára. 

c) Étikus információ-nak nevezünk minden olyan nem szenzoros információt, amely 

a team-en kívülről érkezik, és befolyásolja a team munkáját (pl. az épület alaprajza, 

speciális szabályzatok, stb). 

• A feladatvégrehajtás során használt kommunikációs csatornák: A tűzoltói team-ek 

esetében nem csupán az információ forrása lehet egynél több, hanem a kommunikációra 
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használt csatornák száma is. A földrajzilag elszórt munkavégzés eredményeként ugyanis 

a tűzoltói team-ek kommunikációja a személyes kommunikáció mellett szükségszerűen 

ki kell, hogy egészüljön egy másik kommunikációs csatornával, amely lehetővé teszi a 

team tagjai számára, hogy az általuk birtokolt információt megosszák társaikkal. Ez a 

másik csatorna a rádión keresztüli kommunikáció. A két kommunikációs csatorna 

sajátosságait saját kutatásomban betöltött fontos szerepük miatt a következő, külön 

alfejezetben foglalom össze (Toups, Kerne, 2007). 

4.1.1. Kommunikációs csatornák a tűzoltói teammunka során 

4.1.1.1. A személyes (face-to-face) kommunikációs csatorna 

A tűzoltói team-eken belül elsősorban a személyes kommunikáció a preferált interakciós forma, 

amely lehetővé teszi az információk gyors és világos megosztását. Mivel az emberi 

kommunikáció erősen kontextusba ágyazott, ezért a személyes interakció sokkal kisebb teret 

enged az információtorzulásnak, amely a tűzoltói munka során is kulcsfontosságú kritérium. A 

személyes kommunikációs csatornának egyrészt nagyon jelentős szerepe van a tűzoltás 

tényleges megkezdése (vagyis a tűzzel sújtott épületbe való belépés) előtt. Ilyenkor ugyanis a 

tűzoltásvezető személyesen tisztázza a team tagjaival az általános stratégiát, a célokat, vagyis 

megalapozza a teammunka sikerességét azáltal, hogy az adott helyzet jellegzetességeit a team 

mentális modelljének részévé építi. A tényleges tűzoltás során természetesen ez az előzetesen 

rögzített stratégia változhat a tényleges szituációs követelményeknek megfelelően. A 

személyes kommunikáció a tényleges tűzoltás során is rendkívül fontos csatorna, amelynek 

fenntartását támogatja az az alapvető biztonsági szabály, mely szerint a tűzoltók minden esetben 

párban lépnek be az épületbe, és nem távolodhatnak el egymástól halló- és látótávolságon 

kívülre. Ez a szabály nem csupán a páros tagjainak fizikai biztonságát szolgálja, de a tiszta, 

egyértelmű információátadás sikerességét is, hiszen ezáltal a párosok tagjai nem csupán 

verbálisan, de -amennyire védőöltözetük engedi- nonverbálisan, vagyis testbeszédük 

bevonásával is képesek még hatékonyabbá tenni a kommunikációt. 

4.1.1.2. A rádióforgalmazás, mint kommunikációs csatorna 

A személyes kommunikáció mellett a tűzoltói team-ek másik fontos kommunikációs eszköze a 

rádióforgalmazás. Egy-egy tűzoltási helyzetben a team összes tagja egyetlen rádiós csatornát 

használ, így biztosítva, hogy a földrajzilag aszinkron módon munkát végző tagok is 

ugyanazokat az információkat birtokolhassák. Ennek eredményeként, az információs 

túlterhelődés elkerülésének érdekében elengedhetetlen a rádión keresztül elhangzó információk 
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mennyiségének és tartalmának optimalizálása. Toups és Kerne (2007) a rádióforgalmazás 

tartalmának elemzésekor a következő, tipikus tartalmi elemeket azonosította: 

• Sürgős speciális, a többi team tagot is érintő információk (például, amennyiben az egyik 

tűzoltó észleli, hogy az épület tetőszerkezete a tűz során meggyengült, és be fog omlani, 

ezt minél hamarabb közölnie kell a team többi tagjával, hogy az evakuálást sikeresen 

végre lehessen hajtani). 

• Utasítások 

• Visszacsatolás az elhangzott információk megértéséről, feldolgozásáról 

• A tűzoltási folyamat állapotával kapcsolatos információk (például, amikor az egyik 

páros egy helyiséget már átkutatott a sérültek után, ezt kommunikálnia kell a másik 

párosnak, a redundáns munkavégzés elkerülése érdekében) 

• Személyes státusz kommunikálása a többi team tagnak (például sérülések esetén) 

Feltehetően a tűzoltói teammunka és team kommunikáció imént bemutatott sajátosságaiból 

adódik, hogy a magas kockázatú munkakörökben meghonosított empirikus módszertani 

megközelítések aligha jelennek meg a tűzoltói team-ek vizsgálatakor. Egyrészt, a tűzoltói team-

ek fizikailag egymástól elszeparáltan, gyakran három, négy helyszínen párhuzamosan végzik 

feladatukat, így az egyes team tagok tevékenységének audiovizuális rögzítése meglehetősen 

erőforrás-igényes folyamat, különös tekintettel a team azon tagjainak tevékenységére, akik az 

épületen belül tartózkodnak, és a felderítést, illetve tűzoltást végzik, hiszen ők folyamatosan 

mozognak egy feladat végrehajtása során. Másrészt a tűzoltói team kommunikáció 

jellegzetességeinek pontos feltárásához az azt elemző kutatóknak egyszerre két kommunikációs 

csatorna tartalmát kell valamilyen módon rögzíteniük és kódolniuk, amely szintén erőforrás-

igényes és bonyolult folyamat, hiszen a két csatorna lehetővé teszi, hogy egymással 

párhuzamosan akár több kommunikációs aktus is megtörténhessen a team-en belül egy adott 

időpillanatban. Harmadrészt, a személyes kommunikációs csatorna tartalmának rögzítését és 

értelmezését nagyban megnehezíti a tűzoltók által viselt öltözet és sisak, amely mind a verbális, 

mind pedig a nonverbális kommunikációs megnyilvánulások megértését gátolja. Mindezen 

okok lényeges szerepet játszanak annak magyarázatában, hogy a tűzoltói teammunka vizsgálata 

miért nem elterjedt ága a magas kockázatú munkakörökkel kapcsolatos kutatásoknak. Ahogyan 

Horn és munkatársai (2015) hangsúlyozzák, a tűzoltókkal kapcsolatos empirikus kutatások 

javarészt laboratóriumi környezetben zajlanak annak érdekében, hogy a kutatók minél több 

moderátor változót kontrollálni tudjanak, valamint, hogy a tűzoltók a feladat végrehajtása során 

mutatott fizikai vagy mentális állapotában bekövetkezett változásait folyamatosan, 
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dinamikájukban nyomon tudják követni. Ezek a laboratóriumi helyzetek azonban jelentősen 

csökkentik a kutatások arculati validitását, ennél fogva az eredményekből levont 

következtetések általánosíthatósága erőteljesen megkérdőjelezhető. A tűzoltói teammunka 

kutatásának hiányosságával kapcsolatos konklúziómat tovább erősítette, hogy doktori 

kutatásom során mindössze egyetlen olyan tanulmányt találtam, amely a tűzoltói team 

kommunikációt a szakirodalmi áttekintésben bemutatott módszertani megközelítéssel 

vizsgálta. Jouanne és munkatársai (2017) 14 tűzoltói team munkáját rögzítették videóra, és az 

elhangzó kommunikációt aszerint kódolták, hogy a team tagjai közötti párbeszédek mennyire 

befejezettek, információban mennyire gazdagok, valamint az egyes érzelmi megnyilvánulások 

mennyire pozitívak vagy negatívak. Eredményeik szerint azok a team-ek voltak a 

leghatékonyabbak, amelyekben az információmegosztás proaktív és részletes (tartalmas) volt 

(„enriched closed-loop communication”), valamint a team-en belüli érzelmi megnyilvánulások 

pozitívak voltak. 

4.2. Kutatási célok megfogalmazása 

A tűzoltói teammunka, különösen pedig a tűzoltói team kommunikáció vizsgálata a magas 

kockázatú munkakörökkel kapcsolatos kutatások eddig relatíve hanyagolt, ám annál 

jelentősebb területe, amelynek feltárása és pontos megértése nagyban hozzájárulhatna a tűzoltói 

teammunkában fellelhető hibázások jellegzetességeinek azonosításához, erre alapozva pedig a 

tűzoltói teammunka általános fejlesztéséhez. Ennek értelmében doktori kutatásom célkitűzése, 

hogy ezt a hiányt pótolva és az imént felsorolt módszertani akadályokat is figyelembe véve 

feltárjam és megértsem a tűzoltói team-ek kommunikációjának jellegzetességeit, ezzel 

beemelve a tűzoltói szakmát a magas kockázatú munkakörökkel kapcsolatos kutatások körébe.  

Ahogyan disszertációm 4.1. fejezetében részletesen ismertettem, a tűzoltói teammunkának 

számos olyan jellegzetessége van, amely ezt a munkakört a magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó, eddig vizsgált munkatípusokhoz képest egyedivé teszi. A tűzoltói 

team-ek által tapasztalt fizikai megterhelés és extrém környezeti feltételek olyan kihívást 

jelentenek a feladatvégrehajtás során, amelyek nem csupán fizikai, de jelentős kognitív 

kapacitást is elvonnak a team tagjaitól, akiknek így egy magas terheléssel járó, nem-rutin 

helyzetben kevesebb erőforrásuk marad arra, hogy egymásra, egymás szükségleteire is figyelni 

tudjanak. Ebből következően feltételezem, hogy esetükben a team tagok közötti, implicit 

koordinációra jellemző aktív odafigyelés, valamint az erre épülő kérés nélküli 

információszolgáltatás és csökkent intrateam kommunikáció kisebb valószínűséggel valósulhat 

meg. A fizikai terhelés és a környezeti feltételek mellett a tűzoltói team-ek abban a 
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védőöltözetben is különböznek a többi team típustól, amelyet a feladatmegoldás során viselnek. 

Ez az egész testet, fejet, és az arc nagy részét eltakaró ruházat jelentősen akadályozhatja az 

olyan apró non-verbális kommunikációs jelzések alkalmazását, mint például a különböző 

arckifejezések vagy szemkontaktus, amelyek révén egy összeszokott team esetében az explicit 

koordináció szükségessége csökkenthető lenne. Mindezek mellett a tűzoltói teammunka 

további fontos jellegzetessége, hogy a team-ek tagjai földrajzilag aszinkron módon és 

folyamatos mozgásban végzik a munkájukat. Ennek eredményeként nem csupán az előzőekben 

említett nonverbális kommunikáció fenntartása válik nehezítetté, de annak a közösen birtokolt 

team tudásnak az egységesítése is, amelyre a gördülékeny teammunka, végső soron pedig az 

implicit koordináció épülhet. Mindezek alapján doktori kutatásomban a következő hipotézist 

fogalmazom meg: 

H0: Egy egyszerű, rutin feladathelyzethez képest egy nem-rutin, komplex feladathelyzetben a 

tűzoltói team-ek esetében mindkét kommunikációs csatornán (személyes és rádión keresztül) 

megnövekszik a team-en belüli kommunikáció mennyisége.  

Az eddigi empirikus kutatások hiányában doktori kutatásom hipotézisét további, átfogóbb 

kutatási kérdésekkel egészítem ki. Kutatói érdeklődésem középpontjában annak a kérdésnek a 

megválaszolása áll, hogy miként manifesztálódik a tűzoltói team nem-rutin, váratlan helyzethez 

való adaptációja a team kommunikációjában, és ez milyen kapcsolatban áll a team 

teljesítményével. Legfontosabb célom, hogy megértsem, az adaptáció különböző szintjei – 

vagyis egy protokolláris, szabály-alapú adaptáció, valamint egy komplex, nemvárt 

eseményekkel teli helyzetben történő team adaptáció- milyen kommunikációs 

jellegzetességeket mutatnak. Ezt a logikát követve kutatási kérdéseim a következők: 

Első kutatási kérdésem megfogalmazásához a szakirodalmi áttekintésben bemutatott, team 

adaptációval, mint folyamattal kapcsolatos megközelítést (ld. 3. ábra) használtam fel. Maynard 

és munkatársainak (2015) elmélete szerint a team adaptációja egy helyzet komplexitásának 

növekedésével szükségszerűen megváltozik, és egy tranzíciós folyamat lép életbe, amely során 

a team újból definiálja addigi stratégiáját, ha az addigi stratégia és a meglévő protokollok nem 

bizonyulnak elég hatékonynak a feladat megoldásában. Célom tehát annak a megértése, hogy 

egy egyszerűbb adaptációs folyamathoz (személyközi / akció), illetve egy komplexebb 

adaptációs folyamathoz (tranzíció) milyen kommunikációs jellegzetességek kapcsolódnak a 

tűzoltói team-ek esetében. 
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1, Hogyan változik általánosságban a tűzoltói team kommunikáció egy egyszerű, szabály 

alapú és egy komplex, nem-rutin feladathelyzetben? Vannak-e a kommunikációs 

megnyilvánulásoknak olyan specifikus jellegzetességei, amelyek egy egyszerű, illetve egy 

komplex feladathelyzetben érhetők tetten? 

Második kutatási kérdésem megfogalmazásában a GIHRE „Linguistic Factors” kutatócsoport 

logikáját követtem, akik az előzetesen rögzített kommunikációs megnyilvánulásokat 

kategorizálva sikeresen mutattak ki összefüggést egyes kommunikációs kategóriák és a team 

teljesítménye között. Ennek megfelelően második kutatási kérdésemmel az a célom, hogy 

feltárjam, vannak-e olyan tipikus kommunikációs megnyilvánulások, amelyek összefüggésbe 

hozhatók a tűzoltói team teljesítményével, és ez az összefüggés hogyan változik egy egyszerű 

protokolláris, illetve egy komplex, nem-rutin helyzetben: 

2, Miben különbözik a leggyengébben és a legjobban teljesítő tűzoltói team kommunikációja 

egy egyszerű, protokolláris, és egy komplex, nem-rutin feladathelyzetben? 

Harmadik kutatási kérdésem szintén az előző, team kommunikáció és team teljesítmény közötti 

kapcsolat megértését célozza, azonban ebben az esetben feltételezem, hogy a team 

feladatmegoldását fázisokra bontva pontosabb képet kaphatok arról, hogy egy egyszerűbb és 

egy komplexebb helyzetre jellemző team kommunikáció milyen kapcsolatban áll a 

teljesítménnyel. Feltételezhető ugyanis, hogy a feladatmegoldás során léteznek olyan kritikus 

fázisok, amelyekre jellemző kommunikáció meghatározza a team feladatmegoldásának, ezáltal 

adaptációjának sikerességét.  

3, Miben különbözik a leggyengébben és legjobban teljesítő team-ek kommunikációja az 

egyszerű és komplex helyzetet tekintve, amennyiben a feladatmegoldást fázisokra bontva 

vizsgálom? 

Az utolsó, kiegészítő kutatási kérdésemben arra keresem a választ, hogy vajon az egyes team-

ek kommunikációjuk során inkább a team-mel vagy inkább a feladattal kapcsolatos 

kommunikációs megnyilvánulásokat alkalmaznak-e az egyszerű és a komplex helyzetben, 

valamint, hogy ezek mutatnak-e valamilyen kapcsolatot a team által használt kommunikációs 

csatornával, vagyis nagyobb valószínűséggel használják-e a személyes vagy rádiós csatornát a 

team-mel vagy feladattal kapcsolatos kommunikáció közlésére. Ennek a kutatási kérdésnek a 

vizsgálatával az a célom, hogy feltárjam, vajon a tűzoltói team-ek által használt kommunikációs 

csatornák az elhangzott kommunikációs tartalmak alapján funkciójukban is különböznek-e 

egymástól. Feltételezem továbbá, hogy a team-mel és a feladattal kapcsolatos kommunikáció 
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megkülönböztetéséből további hasznos információhoz juthatok arra vonatkozóan, hogy egy 

egyszerű és egy komplex helyzetben a team által birtokolt team mentális modell mely aspektusa 

játszik szerepet a feladat megoldásában. 

4, Hogyan változik a feladattal és a team-mel kapcsolatos kommunikáció egy egyszerű és 

egy komplex helyzetben, a tűzoltói team által használt kommunikációs csatornákat tekintve? 

A kutatási kérdések elemzésével összességében az a célom, hogy a tűzoltói team 

kommunikációján keresztül pontos és átfogó képet kapjak a tűzoltói team adaptációról, 

valamint következtetéseket vonjak le az adaptáció folyamatában szerepet játszó team tudásról 

és team koordinációról, ezzel kiegészítve a magas kockázatú munkakörökben végzett empirikus 

kutatási eredményeket.  

Kutatásom további célja, hogy a tűzoltói team kommunikáció elemzésével olyan lehetséges 

hibaforrásokat azonosítsak a teammunkában, amelyek tudatos fejlesztésével a tűzoltói team-ek 

hatékonysága növelhető, előmozdítva ezzel a magas szintű és biztonságos működést.  

Értekezésem következő fejezeteiben részletesen ismertetem a kutatáshoz használt vizsgálati 

mintát, a kutatási elrendezést, az alkalmazott módszertant, valamint a legfontosabb 

eredményeket és ezek értelmezését.  
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5. MÓDSZERTAN 

5.1. A vizsgálati helyszín és minta bemutatása 

5.1.1. A vizsgálat helyszíne 

A disszertációm témáját képező tűzoltói team-kommunikáció vizsgálathoz a mintát egy 

magyarországi erőmű létesítményi tűzoltósága biztosította. A tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény meghatározása szerint a 

létesítményi tűzoltóság „tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó 

szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság”. A 

létesítményi tűzoltósággal kapcsolatos legfontosabb törvényi vonatkozásokat az alábbiakban 

ismertetem. 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

35. § (1) A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet tevékenységével összefüggő 

tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott 

szervezet. A létesítményi tűzoltóságot több gazdálkodó szervezet közösen is létrehozhatja és 

fenntarthatja. 

(2) A létesítményi tűzoltóság a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti egységeként, 

gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit gazdasági 

társaságként is működhet. 

(3) A létesítményi tűzoltóság vezetőjét (parancsnokát) a munkáltató nevezi ki és menti fel. 

(4) Jogszabály a gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt létesítményi tűzoltóság 

működtetésére kötelezhet. 

(5) A fenntartó szervezetén belüli létesítményi tűzoltóság főfoglalkozású, továbbá 

alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltókból is állhat. Készenléti szolgálatot a 

fenntartó által meghatározottak szerint lát el. 

35/A.§ A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a Magyar Honvédség tűzoltó szervezetei felett a 

létesítményi tűzoltóságra vonatkozóan e törvényben meghatározott irányítási és ellenőrzési 

jogkört nem gyakorolja. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.TV) 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.TV
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5.1.1.1. A létesítményi tűzoltóság feladata 

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 

önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 

vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint a létesítményi 

tűzoltóság tűzvédelmi tevékenysége során: 

• figyelemmel kíséri és segíti a létesítményi tűzoltóság vonulási területén a tűzvédelmi 

jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban 

foglaltak érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító 

szabályokra; 

• jelzi a tűzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetőjének; 

• közreműködik a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésében, a tűzoltó eszközök és 

felszerelések használatának ismertetésében; 

• szükség szerint ellátja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a tűzoltói 

felügyeletet, amennyiben az nem veszélyezteti a vonulási területén, valamint a Tűzoltási 

Műszaki Mentési Tervben rögzített feladatainak ellátását. 

A létesítményi tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében: 

• munkaidőben gondoskodik a készenléti- vagy készenléti jellegű szolgálat ellátásáról; 

• munkaidőn kívül a létesítmény vezetője által meghatározottak szerint ügyeleti 

szolgálatot tart; 

• gondoskodik a tűzoltás feltételeinek biztosításáról; 

• a külön jogszabályban foglaltak szerint, tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el 

a létesítményi tűzoltóság vonulási területén, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési 

Tervben (a továbbiakban: TMMT) a részére meghatározott feladatokat végrehajtja; 

• a jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv ügyeletének utasítására kivonul a létesítményi tűzoltóság vonulási területén kívül 

keletkezett eseményhez, ahol a tűzoltásvezető által meghatározott feladatokat hajtja 

végre, amennyiben az nem veszélyezteti az előző pontban rögzített feladatainak 

ellátását. 

A létesítményi tűzoltóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a tűzvizsgálat érdekében 

haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos tűzoltóságot az általa eloltott, vagy a más által 

eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről.  
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A létesítményi tűzoltóság vagy annak fenntartója gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni 

védőeszközeinek karbantartásáról. 

A létesítményi tűzoltóság fenntartója és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóság – ha az 

nem veszélyezteti a létesítményi tűzoltóság elsődleges beavatkozási feladatainak ellátását – 

külön megállapodást köthet a létesítményi tűzoltóság vonulási területén kívül keletkezett tűz 

oltására és műszaki mentésre. A költségek megtérítésének módját a megállapodásban rögzíteni 

kell. 

Az együttműködési megállapodást a hivatásos tűzoltóság parancsnoka a területi szervhez 

jóváhagyás céljából felterjeszti. 

A létesítményi tűzoltóság jogszabályban meghatározottak szerint – a fenntartója engedélyével 

– a folyamatos készenléti vagy ügyeleti szolgálat biztosításával a hivatásos tűzoltóságok által 

végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, 

felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól szóló miniszteri 

rendelet szerinti tűzvédelmi szolgáltatást végezhet. A szolgáltatás végzése nem veszélyeztetheti 

a vonulási területén, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervben rögzített feladatainak 

ellátását (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100239.KOR).  

5.1.2. A vizsgálati minta bemutatása 

Az erőmű tűzoltóságán dolgozók –más magas kockázatú munkakört betöltő szakemberekhez 

hasonlóan- a naprakész és magas szintű szaktudás biztosítása érdekében folyamatos 

továbbképzéseken vesznek részt, és rendszeres időközönként számot adnak tudásukról. 

Alapvető ismeretanyaguk tartalmazza az általános tűzoltással kapcsolatos taktikai elméleti 

anyagot, a gépjármű és egyéb technikai eszközök leírását és alkalmazási módját, mindemellett 

pedig erőműi helyismerettel is rendelkeznie kell az állománynak. Minderről, továbbá fizikai és 

pszichológiai alkalmasságukról rendszeres időközönként vizsgák segítségével tesznek 

tanúbizonyságot az itt dolgozó tűzoltók.  

A tűzoltási és kárelhárítási szakágazat személyi állománya három szolgálati csoportot foglal 

magában, amely szolgálati csoportok egyenként megközelítőleg 25 tűzoltóval működnek, és 

amely szolgálati csoportokból került ki a doktori kutatás mintájául szolgáló 6 team is.   

5.1.2.1. A team-ek felépítése 

Doktori kutatásom vizsgálati mintáját az erőmű tűzoltóság három szolgálati csoportjának 

tűzoltói képezték. A három (A, B és C) szolgálati csoport mindegyike körülbelül 25 tűzoltót 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100239.KOR
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foglal magában, akik a szolgálatparancsnok és szolgálatparancsnok-helyettes, szerparancsnok, 

híradós, technikus, beosztott tűzoltó és gépkocsivezető beosztások valamelyikében teljesítenek 

szolgálatot. A beosztások és a szolgálati csoportokba való tartozás viszonylagosan tartósnak és 

hosszú távúnak mondhatók, és mivel a fluktuáció is meglehetősen alacsony a cégen belül, ezért 

általánosságban elmondható, hogy a szolgálati csoportok tagjai jól ismerik egymást, régóta 

(legalább több éve) dolgoznak együtt, így összességében összeszokott csoportokról van szó, 

ebben az A, B és C szolgálati csoport nem különbözik egymástól. Annak érdekében, hogy minél 

több kommunikációs helyzetet és minél több személyt vonhassunk be a kutatási mintába, a 

három szolgálati csoportból –azokat ketté bontva- összesen 6 team-et alakítottunk ki, a 

ténylegesen betöltött pozícióknak megfelelően, és azokat szem előtt tartva. Ennek megfelelően 

a következő elnevezésű team-ekkel dolgoztunk a kutatás és az elemzés során: A1, A2, B1, B2, 

C1 és C2. A 6 team kialakításakor elsődleges kritérium volt, hogy minden team rendelkezzen 

az imént felsorolt szerepkörök mindegyikével, így a csapatok kialakítása a mindennapos 

munkatevékenységnek megfelelő és azzal megegyező csapatfelépítést tükrözte. Annak 

érdekében, hogy a részt vevő tűzoltók feladatba való bevonódását maximalizáljuk, a szimulált 

feladathelyzetben való részvételt a tűzoltók éves kötelező tréningjébe építettük be, amely így 

az éves teljesítményértékelés egyik fontos aspektusát képezte. 

A kutatásom mintáját képező 6 team mindegyike 7 tűzoltót tartalmazott, a team-ek pedig a 

következőképpen épültek fel: 

a) Híradós: a híradós feladata volt, hogy a telefonon beérkező segélykérés alapján minél 

pontosabban és részletesebben megértse és feltárja a káreset tulajdonságait, ezeket 

egyrészről lejegyezze a káresetfelvételi lapra, másrészt pedig szóban továbbítsa a 

tűzoltásvezetőnek, aki a hallott információkra alapozva döntött a szükséges stratégiáról, 

arról, hogy hányas fokozatú riasztást adjon le a híradós, illetve, hogy feltételesen 

szükséges-e külső szereket is riasztani (pl. villamosszolgálat, őrség, Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a tűz eloltásához. A híradós adta le a riasztást a 

szernek, majd a riasztás elhangzása után folyamatosan kapcsolatban maradt a team-mel, 

egészen a visszavonulásig, amely idő alatt a káreset-elhárítási tevékenységről naplót 

vezetett, és a stratégiának megfelelő asszisztenciát biztosított a feladatvégrehajtás során 

(pl. feltételesen riasztotta a mentőket a tűzoltásvezető rosszullétekor) (a híradós 

kommunikációjára példák ld. 1/a melléklet). 

b) Tűzoltásvezető: a tűzoltásvezető volt a team tulajdonképpeni vezetője. Az ő feladata 

volt, hogy a káreset körülményeit a híradós elmondására alapozva minél jobban 
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megértse, és a híradóstól megszerzett információkra alapozva felépítse a helyzetnek és 

team-nek megfelelő stratégiát, majd ezt a stratégiát kommunikálja a team felé, tisztázza 

az egyes részfeladatokat, és ezeket szerepekhez rendelje. A tűzoltásvezető feladata az, 

hogy irányítsa a tűzoltás folyamatát a riasztás elhangzásától a visszavonulásig, 

mindemellett kapcsolatot tartson a team tagjaival és koordinálja őket a feladatmegoldás 

azon fázisaiban, amikor a team fizikailag elszeparáltan végzi a feladatát (a 

tűzoltásvezető kommunikációjára példák ld. az 1/b melléklet). 

c) 1. páros: az első páros két beosztott tűzoltóból állt (az 1/1-es és az 1/2-es tűzoltókból), 

akiknek az elsődleges feladata a felderítés volt, vagyis ők voltak azok, akik elsőként 

behatoltak az épületbe, megkezdték a felderítést, és a bent tapasztaltak alapján jelezték 

a káreset elhárításához szükséges eszközigényt a még kint tartózkodó 2. párosnak és a 

tűzoltásvezetőnek. A 2. páros megérkezése után közös feladatuk volt a tűz eloltása, majd 

a helyiség további felderítése, végül pedig elhagyása, eközben pedig a team 

koordináció, az összehangolt munka megtartása a team kommunikáció segítségével (a 

párosokon belül, a 2. párossal, és a kint lévő team tagokkal). A két páros közül az 1. 

páros tagjai voltak általánosságban tapasztaltabb tűzoltók, közülük is az 1/1-es volt a 

legtapasztaltabb tűzoltó, aki a rangsorban a tűzoltásvezető után következett (az 1. páros 

kommunikációjára példák ld. az 1/c melléklet). 

d) 2. páros: a második páros szintén két tűzoltóból állt (az 1/3-as és 1/4-es tűzoltókból), 

akiknek elsődleges feladata a tűz eloltása volt, azok alapján az információk alapján, 

amelyeket az 1. párostól kaptak rádión és/vagy személyesen a tűzfészek hollétével, a 

tűz nagyságával kapcsolatosan, majd további feladatuk volt a tűz eloltása utáni 

felderítés, szellőztetés és a helyiség elhagyása. Mindemellett a második párosnak is 

feladata volt, hogy a team koordinációt fenntartsa, a stratégiának megfelelően végezze 

a feladatot, és ha szükséges kommunikáljon egymással, az 1. párossal és a 

tűzoltásvezetővel, illetve híradóssal is. A két tűzoltó közül az 1/3-as tűzoltó volt a 

tapasztaltabb, így a rangsorban a tűzoltásvezető és az 1/1-es tűzoltó után ő következett 

(a 2. páros kommunikációjára példák ld. az 1/d melléklet). 

e) Gépkocsivezető: a gépkocsivezető feladata volt, hogy a fecskendőt a tűzoltásvezetővel 

és a két párossal a helyszínre vezesse, az optimális táplálásnak és biztonságnak 

megfelelően leparkolja, segédkezzen a táplálás megszerelésében és oltóanyag 

biztosításában. A komplex helyzetben (lásd következő fejezet) további feladata volt a 

gépkocsivezetőnek, hogy a tűzoltásvezető rosszullétét jelezze a híradósnak, további 

intézkedéseket is kommunikáljon a helyzettel kapcsolatban, és jelezze a bent lévő két 
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párosnak is a tűzoltásvezető kiesésének tényét, miközben továbbra is biztosítja az 

oltáshoz szükséges eszközöket és oltóanyagot (a gépkocsivezető kommunikációjára 

példák ld. az 1/e melléklet). 

5.2. A két vizsgálati helyzet bemutatása 

Doktori kutatásom célja a tűzoltói team-ek kommunikációjának vizsgálata volt egyszerű és 

komplex helyzetben. Elsődleges célom volt feltárni, hogy miként változnak meg a team-en 

belüli kommunikációs mintázatok abban az esetben, amikor a team egy egyszerű, protokolláris 

feladathelyzethez képest egy bonyolultabb, nem várt eseményeket tartalmazó olyan 

szituációval találja szemben magát, amelyekben sikeres feladatmegoldás csak a már meglévő 

stratégia módosításával, felülírásával, újraértelmezésével lehetséges. További célom volt 

feltárni, hogy melyek azok a kommunikációs mintázatok és jellegzetességek, amelyek ezekben 

a helyzetekben egy jól és egy gyengén teljesítő team-et megkülönbözetnek egymástól.  

Ennek érdekében szükség volt egy egyszerű és egy komplex helyzet létrehozására. A fent 

említetteknek megfelelően az egyszerű helyzettel kapcsolatos elsődleges kritérium az volt, 

hogy a feladatot a team meg tudja oldani a már megtanult protokollok, az előzetesen egyeztetett 

stratégia és a már kipróbált és működőképes „best practice”-ek segítségével. Ezzel szemben a 

komplex helyzettel kapcsolatos legfontosabb kritérium az volt, hogy a team a feladatmegoldás 

közben számos olyan nem várt, nehezítő körülménnyel találja szembe magát, amely az 

előzetesen felépített stratégia és team dinamika átértelmezését, újraépítését teszi szükségessé. 

Annak érdekében, hogy a szituációk szakmailag reálisak és helytállók legyenek, a két helyzet 

kialakításában, a helyszínek kiválasztásában és biztosításában a Tűzoltási és Kárelhárítási 

Szakágazat, három szenior tűzoltóból álló szakértői csapata nyújtott szakmai segítséget.  

A két helyzet rövid leírását az alábbiakban ismertetem: 

5.2.1. Egyszerű helyzet: 

A gyakorlat a híradóba befutó alábbi telefonbeszélgetéssel indul: 

„Gyakorlat céljából riasztási közleményem van. Az erőmű tűzoltósághoz tartozó hidegszertár 

északi végében tűz ütött ki. Az ott lévő egyik kismotorból kifolyt az üzemanyag, az gyulladt be, 

átterjedt az ott tárolt berendezésre, eszközökre, tömlőkre. Veszélyezteti a még épen maradt 

motorokat, illetve a helyiségben tárolt minden eszközt. A tűz terjedelme körülbelül 30 

négyzetméter, veszélyben lévő életről nincs tudomásom. A hidegszertár északi végén lévő nagy 

helyiségbe csak a déli második ajtón lehet behatolni, a többi ajtó, kapu használhatatlan.” 
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Az esetet a későbbi elemzés érdekében, szakmai és módszertani megfontolás alapján a szakértői 

csapat segítségével négy nagyobb szakaszra osztottam: 

1. szakasz 

1/a: Riasztás érkezik az Atomerőmű Tűzoltósághoz. A híradós felveszi a káresetfelvételi 

lapot, és értesíti a tűzoltásvezetőt (ez megtörténhet rögtön a gyakorlat elején - ekkor a 

tűzoltásvezetőnek van lehetősége hallani a riasztás szövegét - vagy pedig a 

telefonbeszélgetés után közvetlenül - ekkor a híradós foglalja össze a kapott információkat 

a tűzoltásvezetőnek). A híradós átadja a tűzoltásvezetőnek a káresetfelvételi lapot, és 

további információkkal látja el őt. A tűzoltásvezető megkéri a híradóst, hogy az “riassza 

le” a szereket. 

1/b: A híradós leadja a riasztást. Ettől a bizonyos riasztástól kezdve a tűzoltó team-nek két 

perce van, hogy a kocsi elhagyja a laktanyát. A tűzoltásvezető felkészíti az állományt, és 

egy felderítő (1. páros), illetve egy tűzoltó (2. páros) rajt szervez. A fecskendő megérkezik 

a helyszínre, és az első ember leteszi a lábát a kocsiról. 

2. szakasz 

A fecskendő megérkezik a helyszínre, az első ember leteszi a lábát a kocsiról, és elkezdődik 

az alapszerelés módozatainak előkészítése (táplálásszerelés, alapvezeték szerelés, 

sugárszerelés), az osztók helyének meghatározása és kikészítése, vagyis a team előkészül 

a feladatvégrehajtáshoz. A tűzoltók felveszik a felszerelést, és ez első pár, vagyis a felderítő 

raj (1/1 és 1/2-es tűzoltók) elindul az ajtó felé. A páros kinyitja az ajtót és belép. 

3. szakasz 

3/a: A felderítő páros az épületbe lépve megkezdi a felderítést, majd megtalálja a tüzet és 

rádión jelenti, hogy mire van szüksége. A második páros belép az ajtón. 

3/b: A tűzoltó raj, vagyis a második páros (1/3 és 1/4-es tűzoltók) szintén belép az épületbe, 

és a tűzoltás mellett további folyamatos felderítést végez. A szakasz addig tart, amíg a 

szimulációs helyzetben el nem hangzik a „lánggal való égés megszüntetve, tűz eloltva” 

kijelentés (vagyis, amikor a szimuláció instruktora kijelenti, hogy a tűz eloltása sikeresen 

megtörtént). 

4. szakasz 

Az utolsó szakaszban a két páros további felderítést és szellőztetést végez a tűzoltás után 

is, megbizonyosodik arról, hogy az épületet biztonságosan tudják átadni, és az utolsó ember 

is elhagyja az épületet. 
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7. ábra: A hidegszertár sematikus ábrázolása 

Az 7. ábrán látható az egyszerű helyzet helyszínéül szolgáló hidegszertár sematikus alaprajza. 

A gyakorlat során a kék zászló jelölte a füstöt és a piros zászló jelölte a tüzet, az ábrán szürkével 

jelölt ajtó pedig az a bizonyos déli második ajtó, amelyet a team-ek a behatoláshoz 

kizárólagosan használhattak. 

5.2.2. Komplex helyzet: 

A gyakorlat a híradóba befutó alábbi telefonbeszélgetéssel indul: 

„Gyakorlat céljából riasztási közleményem van. A ….-as óvóhelyen, az …-es portával szemben, 

körülbelül 30 nm-en tűz keletkezett, a bent lévő ruhaanyagok égnek. Egy fő van életveszélyben, 

aki az óvóhely területére bement, hogy kihozzon egy ott elhelyezett PB gázpalackot, de nem tért 

vissza. Az áramtalanítás lehetőségéről nincs tudomásom.” 

A gyakorlat összeállításakor az volt a célom, hogy egy olyan szimulált helyzetet idézzek elő, 

amely komplexebb, nehezebben megoldható az előző gyakorlatnál, és amelyben a rutinszerűen 

begyakorolt, sematikus megoldási panelek nem lesznek sikerrel alkalmazhatóak, mivel a team 

feladatmegoldásának a sikere pontosan a nem várt eseményekhez való alkalmazkodásban rejlik 

majd.  

Az esetet a szakértői csapat segítségével, szakmai és módszertani megfontolás alapján négy 

nagyobb szakaszra osztottuk fel: 

1. szakasz 

kb. 30 m2 

Hidegszertár 

kb. 200 m2 
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Riasztás érkezik az erőmű tűzoltósághoz. A híradós felveszi a káresetfelvételi lapot, és értesíti 

a tűzoltásvezetőt (ez megtörténhet rögtön a gyakorlat elején - ekkor a tűzoltásvezetőnek van 

lehetősége hallani a riasztás szövegét - vagy pedig a telefonbeszélgetés után közvetlenül - ekkor 

a híradós foglalja össze a kapott információkat a tűzoltásvezetőnek). A híradós átadja a 

tűzoltásvezetőnek a káresetfelvételi lapot, és további információkkal látja el őt. A 

tűzoltásvezető megkéri a híradóst, hogy az “riassza le” a szereket. Ettől a bizonyos riasztástól 

kezdve a tűzoltó team-nek két perce van, hogy a kocsi elhagyja a laktanyát. A tűzoltásvezető 

felkészíti az állományt, és egy felderítő (1. páros), illetve egy tűzoltó (2. páros) rajt szervez. 

2. szakasz 

A team megérkezik az óvóhely elé, és elkezdődik az alapszerelés módozatainak előkészítése, 

az osztó helyének meghatározása és kikészítése. Az előkészületek során a team realizálja, hogy 

a bejárat kinyitását egy vaspánt akadályozza, amelyet át kell vágni. A tűzoltásvezető vezénylete 

mellett a vaspánt átvágása feszítővágóval megtörténik. Ekkor a gyakorlatvezető megkéri a két 

páros tagjait, hogy vegyék le a sisakjukat, majd a szemükre helyez egy félig áttetsző pamut 

szemkötőt, amely egy éles tűzeset során keletkező füstöt, illetve egy ablakok nélküli 

óvóhelyben tapasztalható látási viszonyokat demonstrálja. A szemkötő felhelyezése után az 

első páros belép az óvóhelyre. 

3. szakasz 

Jellemzően (de nem szükségszerűen) a harmadik szakasz az, amelyben a felderítő párosok 

megtalálják a sérültet, illetve magát a gázpalackot is. A szabályzatnak megfelelően egy ilyen 

tűzeset során a sérült biztonságba helyezése élvez előnyt minden mást tevékenységgel szemben. 

A szcenárió kialakítása során a sérültet közelebb helyeztük el a bejárathoz, mint a gázpalackot, 

ez azonban nem szavatolta, hogy a teamek melyiket fogják először megtalálni. Ez az általuk 

kialakított felderítési stratégiától, és a szisztematikus felderítés minőségétől függött. Az 

óvóhelybejáratától (illetve a bejárati helyiségből) két fő irányba lehetett elindulni, és a team-ek 

nem rendelkeztek részletes információkkal a sérült és a palack hollétéről, így mindkét irányba 

elindulhattak. Általánosan megfigyelt tény azonban, hogy ilyen esetekben a felderítés 

jellemzően a jobb irányban indul el. 

Az óvóhelyre belépve az első párosnak egymás elé húzott padokat kell széttolnia ahhoz, hogy 

a felderítést (bal vagy jobb irányban) ténylegesen megkezdhesse. Miután ez megtörtént, a 

helyiségek felderítése kezdődik, amely során a jobb oldali első helyiségben megtalálják a 

sérültet, aki az emeletes ágyak között fekszik. Ekkor a következő feladat a sérült hatékony, 

gördülékeny és gyors evakuálása az épületből. A gördülékenység a sérültet mentő két személy 

mozdulatainak összehangoltságán, koordináltságán múlik, illetve azon, hogy a páros előzetesen 
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mennyire készítette elő a terepet a sérült kimentéséhez (pl. a bejáratnál található padok 

szisztematikus, egy irányba történő széttolása, amely menekülési folyosót biztosít a 

mentéshez). 

Ekkor már a második páros is bent tartózkodik az épületben, ők vagy a sérült mentésében 

segédkeznek, vagy pedig felderítést végeznek addig, amíg az első páros a sérültet a bejárat elé 

nem viszi, innen már az OMSZ gondoskodik a sérült további ellátásáról. A párosok valamelyike 

a sérülttől függetlenül még ebben a szakaszban megtalálhatja a gázpalackot, amelyet a legbelső 

helyiségben rejtettünk el. Amint a sérült az épület elé kerül, a gépkocsivezető személyesen vagy 

rádiókapcsolaton keresztül értesíti a két párost, illetve az erőművet, hogy a tűzoltás vezetője 

rosszul lett, a forgalmazást innentől ő veszi át. A team-nek ekkor döntenie kell, hogy hogyan 

definiálja újra a szerepeket, ki veszi át a vezényletet a feladatmegoldás során, és hogyan 

képesek alkalmazkodni egy vezető nélküli helyzethez.  

4. szakasz 

A sérültet kihozó páros visszatér az épületbe további felderítés céljából. Jellemzően (de nem 

szükségszerűen) ekkor találják meg a gázpalackot, amelyet szintén ki kell vinni az épületből. A 

negyedik szakasz váratlan helyzete következik ekkor, amikor a gyakorlatvezető tájékoztatást 

ad arról, hogy az eredeti bejárat egy robbanás következtében beomlott, és csak a vészkijáraton 

keresztül lehetséges az épület elhagyása. A két páros között itt szintén elvárt a helyzetről való 

kommunikáció, egymás tájékoztatása, illetve az addigi feladatmegoldási stratégia módosítása a 

megváltozott feltételek mentén. A bent tartózkodó tűzoltóknak ekkor egy számukra ismeretlen, 

és bonyolult alaprajzú óvóhelyen kell megtalálniuk a vészkijáratot, és elhagyniuk az épületet. 

A komplex gyakorlat abban a pillanatban ér véget, amikor az utolsó team tag is elindul fölfelé 

a vészkijárat lépcsőjén. 
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8. ábra: Az óvóhely sematikus ábrázolása 

A 8. ábrán látható a komplex helyzet helyszínéül szolgáló óvóhely. Ez az erőmű területén 

található, földalatti létesítmény, amelyet az erőmű súlyos meghibásodás esetén keletkező, életet 

veszélyeztető vészhelyzet esetére tart fenn. Az ábra alján található kis zöld nyíl jelöli a 

behatolási pontot, míg az ábra felső részében elhelyezkedő két hosszú zöld nyíl jelöli a két 

lehetséges vészkijáratot, amelyek közül az egyiket megtalálva a két páros el tudja hagyni az 

épületet a negyedik szakaszban. A bejárati helyiségtől jobbra eső helyiségben sárgával van 

jelölve a sérült személy (életnagyságú bábu) helye, míg a jobb szélső helyiségben szürkével 

jelölve látható a gázpalack elhelyezkedése. 

5.2.3. Az egyszerű és a komplex helyzet összehasonlítása 

Az egyszerű helyzet egy meglehetősen egyszerű, rutinszerű feladatról -egy körülbelül 30 nm-

es kiterjedésű tűz eloltásáról- szól. Mivel a szertár a tűzoltóság laktanyájához tartozó 

létesítmény, amelyben tűzoltáshoz szükséges eszközöket és gépeket tárolnak, ezért a helyzet 

egyszerűségének, rutinszerűségének egyik nagyon fontos alapja, hogy egy már ismert terepen 

kell a tűzoltást végezni. Az egyszerűség további forrása, hogy sem sérültről, sem pedig 

robbanásveszélyes anyagról nincs tudomása a team-nek, mivel nincs is ilyesmiről szó. Az 

előzetes feltételezések alapján a feladat a szakmai szabályok, előírások és protokoll szerint 

megoldható. A szertár területe körülbelül 200 négyzetméter, egy nagy légtérről van szó, 

amelyben kevés berendezés található, így könnyen biztosítható a szisztematikus felderítés. 

Mindemellett a benti látási viszonyok jók, jobbak, mint a komplex helyzetben, a rádiókapcsolat 
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pedig, amelyen keresztül a két páros kapcsolatot tart fenn a tűzoltásvezetővel, 

gépkocsivezetővel és híradóssal, hibátlanul működik, kifogástalan térerő mellett. 

Ahogyan a komplex helyzet részletes leírásában olvasható, a szituációban több, előre nem 

tervezett, nem várt esemény következik be, amelyek a team-et stratégiájuk, feladatmegoldásuk 

módosítására késztetik. A bejutást egy vaspánt nehezíti, amelyet el kell vágniuk a felderítés 

megkezdéséhez. A tűzoltásvezető a gyakorlat közben rosszul lesz, végül pedig az eredeti bejárat 

beomlik, a team-eknek meg kell találniuk a vészkijáratot, és azon keresztül kell elhagyniuk az 

épületet. Az egyszerű esettel ellentétben a team-ek itt egy számukra jóval ismeretlenebb terepen 

kell, hogy megoldják a feladatot, amely sokkal nagyobb alapterületű, és sokkal komplexebb 

alaprajzzal (sok kisebb helyiség) rendelkezik, mint a szertár, mindemellett a helyiségek 

berendezése is zsúfoltabb, ami nehezítheti a felderítést. A gyakorlat teljesítésének további 

nehezítő tényezője a füstöt demonstráló szemkötő, amely korlátozza a látási viszonyokat és a 

tájékozódási képességet. A feladat során a team-ek mindemellett jelentős időnyomás alatt 

dolgoznak, hiszen a sérültet minél hamarabb meg kell találniuk, a gázpalack robbanásveszélyes, 

továbbá az oxigénpalackjukban lévő oxigén is korlátos ideig elegendő. Végül pedig, a 

rádióforgalmazás, vagyis a team tagjai közti kommunikáció a komplex esetben jelentősen 

nehezített, mivel az óvóhely lefedettsége miatt kicsi a térerő. 

 
Egyszerű Komplex 

Helyszín ismert ismeretlen 

Helyszín mérete kicsi nagy 

Helyszín 

komplexitása 

egyszerű, egy nagy légtér, 

kevés berendezés 

bonyolult, sok kis helyiség, sok 

berendezés 

Időnyomás alacsony magas 

Kommunikáció akadálymentes korlátozott 

Váratlan események nincsenek három váratlan esemény 

(vaspánt, tűzoltásvezető 

rosszulléte, bejárat beomlása) 

Látási viszonyok viszonylag jók korlátozottak 
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Feladat egyszerű - rutin tűzoltás komplex - tűzoltás, sérült és 

gázpalack, a team stratégiájának 

módosítása mellett 

 11. táblázat: Az egyszerű és komplex helyzet összehasonlítása 

 

5.3. A szubjektív terhelés felmérése a NASA Task Load Index segítségével 

Az egyszerű és komplex helyzet közötti egyértelmű, objektív különbségek mellett fontosnak 

tartottam feltárni, hogy a kutatásba bevont hat team is valóban komplexebbnek érzékeli-e az 

általunk komplexnek elrendezett és elnevezett helyzetet az egyszerű helyzetnél. Ennek 

empirikus feltárására a Sandra Hart és Lowell Staveland által 1988-ban kifejlesztett NASA 

Task Load Index, általam fordított, magyar változatát használtam. A fordítás után elvégzett 

reliabilitás vizsgálat eredménye α=0,780, amely a mérőeszköz elfogadható, jó belső 

konzisztenciáját jelzi. 

Habár a munkaterhelés egy rendkívül fontos, gyakorlatban használatos és mérhető 

munkapszichológiai jelenség, annak meghatározása és természete körül nincs egyetértés a 

kutatók között. A legalapvetőbb és leggyakrabban használt mérési módszer a résztvevők 

szubjektív értékelése, amelynek azonban hátránya, hogy magas variabilitást eredményez a 

válaszadók között. Másik jelentős probléma, hogy a munkaterhelés kiváltó tényezők 

feladatonként változhatnak, így egydimenziós eszközök segítségével nehezen fedhető le 

általánosítás nélkül a munkaterhelés jelensége. A NASA kutatói által javasolt multidimenziós 

technika segítségével a válaszadói mintázatok közti variabilitás csökkenthető és a 

munkaterhelést kiváltó tényezők az adott feladatra specifikusan értelmezhetők, mérhetők és 

súlyozhatók. 

A kutatók ún. humán-fókuszú megközelítést alkalmaznak (szemben a feladat-fókuszú 

megközelítéssel) a munkaterhelés definiálásakor: a munkaterhelés szerintük egy hipotetikus 

konstruktum, amely azt az erőfeszítést jelenti, amelyet egy humán operátor egy adott szintű 

teljesítmény elérése érdekében kifejt. A munkaterhelés nem önmagában létező jelenség, sokkal 

inkább a feladat, a körülmények az operátor tudásának/készségeinek, viselkedésének és 

percepciójának interakciójából származik, azaz sok, egymástól látszólag független tényező 

összjátéka eredményezi, amely tényezők más és más súllyal szerepelhetnek a terhelés 

szubjektív megítélésében (Hart, Staveland, 1988). A NASA Task Load Index végleges 
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formájában hat faktort tartalmaz, amely mentén az operátoroknak értékelniük kell az adott 

feladat szubjektíven megélt nehézségét: 

1. Szellemi megterhelés: milyen mértékű szellemi megterhelést jelentett a feladat? (pl. 

gondolkodás, döntéshozás, számolás, emlékezés, keresés, stb.). A feladat inkább 

könnyű/megterhelő, egyszerű/komplex, szigorú/megengedő volt? 

2. Fizikai megterhelés: Milyen mértékű fizikai aktivitást igényelt a feladat? (pl. tolás, húzás, 

forgatás, kontrollálás, aktiválás, stb.). A feladat könnyű/megterhelő, lassú/gyors, laza/kimerítő, 

egyszerű/fáradságos volt? 

3. Időnyomás: Milyen mértékű időnyomást érzett, ahogyan az egyes részfeladatok időben 

követték egymást? A részfeladatok váltakozása lassú/gyors, komótos/dinamikus volt? 

4. Teljesítményelvárás: Mit gondol a válaszadó, menyire volt sikeres a feladattal kapcsolatban 

kitűzött célok elérése szempontjából? Mennyire elégedett a saját teljesítményével? 

5. Erőbefektetés: Milyen keményen, milyen erőbefektetéssel kellett dolgoznia a válaszadónak 

e teljesítmény elérése érdekében? 

6. Stressz: Mennyire érezte magát bizonytalannak/bátortalannak/stresszesnek, vagy épp 

ellenkezőleg, magabiztosnak/határozottnak/nyugodtnak a feladat megoldás közben? 

A válaszadók elsőként mind a hat faktor mentén a feladat nehézségét egy 0-100 közötti skálán 

jelölték. Második lépésként a válaszadók a hat faktort páros összehasonlítások mentén 

értékelték, vagyis az volt a feladatuk, hogy páronkénti összehasonlításban döntsék el, melyik 

faktor járult nagyobb mértékben hozzá a szubjektíven megélt munkaterheléshez. A páronkénti 

összehasonlítás összesen 15 kombinációban fordul elő. A kombinációkat egyenként, egymás 

után mutattuk be a résztvevőknek, nekik pedig meg kellett jelölniük, hogy az adott párból 

melyik esett számukra nagyobb súllyal a latba a munkaterhelés szempontjából. A következő 

lépésben összeszámoltuk, hogy a páronkénti összehasonlítások során az egyes faktorok 

hányszor élveztek prioritást a párjaikkal szemben. Ezek összegéből képződött a súly. A 

következő, és egyben utolsó lépés a súlyozott értékelés kialakítása. Itt a válaszadók által adott 

nyers értékeket (1. lépés) összeszoroztuk az adott faktornál kapott súlyokkal (2. lépés), 

amelyből megkaptuk az ún. korrigált értéket. Ezek után az egyes faktorok korrigált értékeit 

összeadtuk, és ezt az összeget elosztjuk 15-tel (a páronkénti kombinációk számával). Ekkor 

kaptuk meg a végső számot, a súlyozott értéket. Így tehát minden válaszadó egy végső 
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számmal, a súlyozott értékkel jellemezte az adott feladattal kapcsolatban szubjektíven megélt 

terhelését.  

Annak érdekében, hogy az emlékezeti torzításokat minél inkább kiküszöböljük, a kutatásban 

résztvevő tűzoltók az egyszerű és a komplex helyzet után közvetlenül töltötték ki a Task Load 

Index kérdőív papír-ceruza változatát. Az egyszerű és a komplex helyzethez rendelt egyéni 

súlyozott értékeket az SPSS 23 verziójának segítségével statisztikailag összevetettem, és a két 

változó átlagait összehasonlítva már szembeötlő különbség volt felfedezhető az egyszerű és a 

komplex helyzet súlyozott értékei között: míg az egyszerű helyzet súlyozott értékeinek átlaga 

(𝒙 ̅= 8,35 (SD= 3,056), a komplex helyzet súlyozott értékeinek átlaga (𝒙 ̅= 10,03 (SD= 3,728). 

Mivel a normalitás feltétele a komplex helyzet súlyozott értékei mentén sérült (Kolmogorov-

Smirnov teszt; p= 0,048), ezért a páros t-próba nemparaméteres megfelelőjeként is ismert 

Wilcoxon-féle előjeles rangpróbát alkalmaztam a két, összetartozó minta összehasonlításához. 

A rangpróba eredménye igazolta a felvetést, mely szerint az egyszerű és a komplex helyzetek 

nem csak objektív szempontból különböznek egymástól, de maguk a szimulációban résztvevő 

tűzoltók is bonyolultabbnak, megterhelőbbnek érzékelték a komplex helyzetet (p= 0,02). 

5.4. A szimulációs helyzetek rögzítése: videófelvételek 

Annak érdekében, hogy a sokszor fizikailag elszeparált team tagok feladatvégrehajtás közbeni 

viselkedése és kommunikációja minél pontosabban megfigyelhető legyen, minden team 

munkája négy kameraállásból került rögzítésre: mivel a híradós minden esetben egy megadott 

helyen, a híradó panelnél ült, ezért őt fix kameraállásból rögzítette a kutatócsoport a gyakorlat 

elejétől a végéig. További egy mozgó kamera követte fixen a tűzoltásvezetőt és a 

gépkocsivezetőt, egy mozgó kamera követte az első párost, a negyedik (szintén mozgó) kamera 

pedig kizárólagosan a 2. páros munkáját rögzítette a feladat végrehajtása során. A négy 

kameraállás használatával így 24 egyszerű, és 24 komplex helyzetben felvett, összesen 48 

videó, vagyis mintegy 16 órányi felvétel képezte a kommunikációs elemzések nyersanyagát.  

A következő fontos lépés a videók egységesítése és olyan időbeli jellemzőinek meghatározása 

volt, mint, hogy az egyes team-ek mennyi idő alatt teljesítik az egyszerű és a komplex helyzetet, 

ezen belül az egyes szakaszok hossza mekkora. Mivel minden team eltérő idő alatt teljesítette 

az egyes szakaszokat, így a feladatok egészét is, ezért a feladatvégrehajtás idői jellemzőinek 

pontos meghatározása kulcsfontosságú volt annak érdekében is, hogy az egyes szakaszokban 

elhangzó kommunikációk előfordulási gyakoriságát a szakasz hosszával arányosítva, a team-

eket egymással összehasonlítható kommunikációs gyakorisági mutatók születhessenek. 
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Minden gyakorlat kezdőpillanataként azt a mozzanatot határoztam meg, amikor a híradós 

felveszi a segélykérő telefont, és beleszól. Ezek után a további tájékozódási pontokat a 

feladatok során végig a rádióforgalomban hallható kommunikációs megnyilvánulások 

jelentették, mivel azokat lehetett a kezdő időponthoz képest pontosan meghatározni, illetve 

ezek voltak azok a megnyilvánulások, amelyek hallatszottak a videófelvételeken, függetlenül 

attól, hogy éppen melyik kameraállás melyik szereplőt vette. Mivel a kutatásban szereplő team-

ek elemszáma kicsi (összesen hat), ezért az esetleges különbségek feltárásának érdekében a 

minél pontosabb, milliszekundumos időmeghatározás mellett döntöttem. 

5.5. Team koordináció pontszámok, mint a teljesítmény mutatói 

A nyers videók birtokában a következő lépés a látottak értékelése volt, amely alapján az egyes 

team-ek esetében megállapítható egy-egy objektív mutató a team teljesítményére vonatkozóan. 

Kutatásomban a team teljesítménye alatt a teammunka összehangoltságát, koordináltságát 

értem, így ennek megfelelően a teljesítmény meghatározására a továbbiakban a team 

koordináció kifejezést használom. A team koordináció értékeléséhez kutatócsoportunk 

ugyanazt a három senior tűzoltóból álló szakértői- „expert” team-et vonta be, akik az egyszerű 

és a komplex helyzet szakmai megalkotásában is segítséget nyújtottak. Az expert team 

bevonására ebben az esetben is azért volt szükség, mivel olyan objektív team koordináció 

pontszámok kialakítása volt a cél, amelyek megfelelnek a tűzoltás szakmai sztenderdjeinek. Az 

expert team a videókat több ülésben értékelte, ennek helyszíne minden esetben a Budapesti 

Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszéke volt. A külső helyszín azért volt 

szükséges, mert a kutatócsoportunk szerette volna a három szenior tűzoltót - és értékelésüket - 

minél inkább függetleníteni az esetleges, team-ekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatoktól vagy 

a szervezeti kultúra befolyásoló hatásától. Az értékelés során a szakértői teamnek elsőként 

egyénileg, egy 0-6-ig terjedő skálán kellett jelölniük, hogy a megfigyelt team koordináció 

mennyire volt jellemző a team egészére az egyszerű és komplex helyzetek egyes fázisaiban. 0 

pontot kellett adniuk abban az esetben, ha úgy vélték, a team koordináció az adott szakaszban 

nem volt megfigyelhető, 1 pontot kellett adniuk, ha úgy vélték, a team koordináció az adott 

szakaszban egyáltalán nem volt jellemző a team-re, és –természetesen a köztes értékek 

használatán túl- 6 pontot adhattak akkor, ha úgy vélték, a team koordinációra az adott 

szakaszban rendkívül jellemző volt az adott team-re. A három értékelő közötti értékelői 

megbízhatóság („interrater reliability”) tesztelésére a Fleiss’ kappa mutatót hívtam segítségül, 

amelyre 95%-os konfidencia intervallum mellett ҡ= 0,823-as értéket kaptam (ҡ= .823; 95% CI, 

[0.732, 0.914]; p <0.005). A Fleiss’ kappa értéke alapján a három szakértő (expert) közti 
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értékelői megbízhatóságot statisztikailag bizonyítottnak ítéltem meg. Az értékelés második 

lépéseként az egyéni, papír alapú pontszámokat az értékelők összevetették, megbeszélték 

azokban az esetekben, amelyekben a három pontszám egymástól valamilyen  eltérést mutatott. 

A folyamat során az értékelők példákat és érveket hoztak az általuk adott pontszám 

alátámasztására, majd pedig konszenzusos döntést hoztak a végső pontszámot illetően. A 

konszenzusos pontszámok kialakítása révén biztosíthattuk, hogy a team koordináció 

pontszámok szakmailag megalapozott érvek mentén kerültek kialakításra, így jól átgondolt 

koordináció pontszámokkal dolgozhattam a továbbiakban. 

5.6. A videóleiratok elkészítése 

A videók szakértői team általi értékelése után elkezdődhetett a videók leiratainak elkészítése, 

majd pedig az elemezni kívánt kommunikációs kategóriák kialakítása. A kommunikációs 

mintázatok leiratának elkészítésekor elsődleges szempontként azt kellett figyelembe vennem, 

hogy egy-egy helyzet feladatmegoldása több, egymással párhuzamosan futó kommunikációs 

aktus mentén valósul meg. A tűzoltók munkájából fakadóan a kommunikációs csatornák két 

nagy csoportját tudtam megkülönböztetni, amelyeket az alábbi módon neveztem el és 

definiáltam: 

1. Centrális (központi) kommunikációs csatorna: Centrális kommunikációs csatornának 

neveztem el a rádióforgalmazáson keresztül hallható kommunikációs 

megnyilvánulásokat. Mivel rádió adóvevő eszköz a team minden tagjánál volt, ezért a 

rádióforgalmazáson keresztül elhangzottakat mindenkinek volt lehetősége hallani, 

függetlenül attól, hogy fizikailag egy helyen tartózkodtak-e vagy sem. 

2. Laterális (oldalirányú) kommunikációs csatorna: Laterális kommunikációs csatornának 

neveztem el mindazon kommunikációs megnyilvánulások összességét, amelyek nem a 

rádióforgalmazáson keresztül hangzottak el, hanem két vagy több team tag között 

személyesen, a feladatvégrehajtás során. A laterális kommunikációs csatorna 

legfontosabb jellemzője, hogy az itt elhangzott információkból bizonyos team tagok ki 

lehetnek rekesztve, hiszen rádióforgalmazás kizárásával nincs minden team tagnak 

lehetősége arra, hogy az itt elhangzott információk birtokába jusson. A laterális 

kommunikációs csatornán akár több kommunikációs megnyilvánulás is futhat 

párhuzamosan, míg a centrális csatornán egyidőben csak egy kommunikációs aktus 

zajlik. Mivel ugyanaz a feladatvégrehajtás minden esetben négy kameraállásból 

párhuzamosan lett rögzítve, ezért alkalmam és lehetőségem nyílt arra, hogy az esetlegesen 
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párhuzamosan, egymással egyidőben történő kommunikációs megnyilvánulások 

mindegyikét lejegyezhessem. 

 

9. ábra: A centrális és laterális kommunikáció sematikus ábrázolása (TV=tűzoltásvezető, 

Gpk=gépkocsivezető) 

A 9. ábrán leegyszerűsítve látható a centrális és laterális kommunikációs csatorna közti 

különbség. Az ábrán narancssárga körök jelzik a team egyes tagjait, míg a szürkével jelölt 

doboz a szimbolikus rádió adóvevő, amely közvetíti a kommunikációt. A piros nyíllal jelölt 

kommunikáció a centrális kommunikáció. Ahogyan az ábrán is látható, a tűzoltásvezető a 

rádión keresztül kommunikációt kezdeményez a team többi tagjával, ő tehát az üzenet küldője. 

A kommunikáció a rádió adóvevőn keresztül minden team taghoz eljut, még akkor is, ha az 

elhangzó kommunikációnak van egy kifejezett címzettje a team tagok közül. A kékkel jelölt 

nyilak ezzel szemben egy lehetséges laterális kommunikációs helyzetet ábrázolnak, amely a 

tűzoltásvezető és az 1. páros két tagja (1/1 és 1/2) között zajlik le, jelen esetben a tűzoltásvezető 

utasítást vagy információt ad az 1. párosnak, amelyet az 1. páros tagjai tovább egyeztetnek 

maguk között. A nyilakból is könnyen látható, hogy ebből a kommunikációból, így a laterális 

csatornán elhangzó információból a 2. páros, a híradós és a gépkocsivezető is ki vannak 

rekesztve, mivel az nem a rádióforgalmazáson keresztül történik. 

5.7. A kommunikációs kategóriák kialakítása 

A centrális és laterális kommunikációs csatorna elkülönítése után elkezdtem kialakítani az 

elemzésem alapját képező kommunikációs kategóriákat. A kategóriák megalkotásának 

legfontosabb alapját a szakirodalmi áttekintésben is ismertetett, team kommunikációval 

kapcsolatos vizsgálatok képezték (Jouanne et. al., 2017; Fukuda et al., 2003; Sexton, 
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Helmreich, 2000; Krifka et al., 2004; Waller et. al., 2004; Stachowski et al., 2009). Mivel 

azonban kifejezetten a tűzoltók kommunikációját elemző empirikus munkát csupán elvétve 

találtam a szakirodalmi feldolgozás során, fontosnak tartottam, hogy a felsorolt szakirodalmi 

forrásokban szereplő kommunikációs kategóriákat a tűzoltói mintára adaptálva rugalmasan 

kezeljem és ha szükséges, kiegészítsem olyan kategóriákkal, amelyek a forrásokban nem 

szerepelnek, de a szövegek olvasása során mégis visszatérő kategóriák, és amelyek 

beiktatásával a tűzoltói kommunikáció minden aspektusa biztonságosan lefedhető és 

kategorizálható. A szakirodalmak és az összes leírat (szkript) áttekintése után a következő 

kommunikációs kategóriák kialakítása és használata mellett döntöttem (a kategória kódját, 

elnevezését, definícióját és példamondatot az alábbi, 12. táblázatban foglalom össze): 
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Kód A kommunikációs kategória elnevezése A kategória meghatározása Példamondat 

KERD_isz 

KÉRDÉSEK 

Információszerzés céljából 

Valamelyik team tag kérdést tesz fel egy vagy több 

másik team tagnak, hogy bizonyos információkat 

megszerezzen. 

"Milyen terjedelmű a 

káreset?" 

KERD_pm Pontosítás, megerősítés céljából 

Valamelyik team tag kérdést tesz fel egy vagy több 

másik team tagnak, hogy egy információval 

kapcsolatban pontosítást, megerősítést kapjon. 

"Tehát az északi 

részénél a második 

ajtó?" 

KERD_ek Engedélykérés céljából 

Valamelyik team tag kérdést tesz fel egy vagy több 

másik team tagnak, hogy egy jövőbeli tervezett 

tevékenységéhez engedélyt, beleegyezést, 

jóváhagyást kapjon. 

"Érdeklődnék, hogy 

feltételesen őrséget és a 

többi szervezetet 

értesítsem-e, vétel." 

KERD_se Státuszellenőrzés céljából 

Valamelyik team tag kérdést tesz fel egy vagy több 

másik team tagnak, hogy megbizonyosodjon azok 

állapotáról, készenlétéről. 

"Zoli, megvagy, minden 

OK?" 

  



99 
 

Kód A kommunikációs kategória elnevezése A kategória meghatározása Példamondat 

VAL_egy 

VÁLASZOK 

Egyszerű válasz/konstatálás 

Valamelyik team tag megválaszol egy 

másik team tag által feltett kérdést. A 

válasz csak a kérdéssel szorosan 

összefüggő, azt kielégítő információt 

tartalmazza. 

"Jó, oké." 

VAL_gaz Gazdagított válasz/konstatálás 

Valamelyik team tag megválaszol egy 

másik team tag által feltett kérdést. A 

válasz a kérdéssel szorosan összefüggő 

információn túl többletinformációkat is 

tartalmaz. 

"Nyugtázom 1/1-es adását, 

egyben jelentem, hogy a 3-

as, 4-es is bement 

mentőkötél segédletével, 

vétel." 

VAL_ism Megismételt válasz/konstatálás 

Valamelyik team tag az előzőleg részére 

továbbított vagy hallott információt 

szószerinti pontossággal mondja vissza, 

megismételve az elhangzott információt. 

„10 óra 23-ra nyugtáztam 

24-es adását, miszerint a 

helyszínre kiérkeztek, 

alapvezetékszerelést, 

táplálásszerelést 

megkezdik, a vezetési pont 

erőmű kettes szernél, 

vétel.” 
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Kód A kommunikációs kategória elnevezése A kategória meghatározása Példamondat 

UTPAR UTASÍTÁS/PARANCS/KÉRÉS 

Valamelyik team tag utasítást, parancsot, 

vagy kérést intéz egy vagy több másik 

team tag felé. 

"Rodi, még várjatok, még 

nincsen víz!" 

SPINF SPONTÁN INFORMÁLÁS 

Valamelyik team tag előzetes kérés, kérdés 

nélkül, önként és spontán szolgáltat 

információt más team tagnak vagy 

tagoknak. 

"Itt a kijárat, nézd csak! 

Kijárat arra!" 

EGYTISZ EGYEZTETÉS/TISZTÁZÁS 

Valamelyik team tag egyeztet más taggal 

vagy tagokkal a feladat vagy részfeadat 

stratégiáját illetően. 

"Inkább elmegyünk jobbra 

elsőnek, aztán a másodikat 

(párost) meg küldheted 

balra. " 

BIZHEZ BIZONYTALANSÁG/HEZITÁLÁS 

A bizonytalanság és hezitálás 

kommunikációs megnyilvánulása, amely 

főként a mondat egybefüggőségére vagy 

megszakítottságára, töredezettségére 

vonatkozik. 

"Ööö…" 
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Kód A kommunikációs kategória elnevezése A kategória meghatározása Példamondat 

FF_megsz 

FIGYELEMFELHÍVÁS 

Megszólítás 

Valamelyik team tag célzottan megszólít 

egy vagy több konkrét team tagot. 

"Erőmű, erőmű, 24-esnek 

jelentkezzen, vétel." 

FF_figy Figyelmeztetés 

Valamelyik team tag figyelmeztet egy 

vagy több másik team tagot valamilyen 

helyzetre, annak valamilyen veszélyére. 

"Vigyázz!" "Figyeljenek 

rá!" 

FF_ff Figyelemfelhívás 

Valamelyik team tag felhívja egy vagy 

több másik team tag figyelmét. 

"Fiúk!" "Helló!" 

"Figyelem!" 

FF_ID Identifikáció 

Valamelyik team tag beszélgetés 

kezdeményezésekor bemutatkozik. 
"Erőmű. Erőmű, itt 1/1." 

KORR KORREKCIÓ 

Valamelyik team tag helyesbíti, korrigálja 

egy másik team tag kijelentését, amelyet 

helytelennek vél, annak jeleként, hogy 

aktívan követi a történéseket. 

Akarod mondani 1/3, nem? 

ANT ANTICIPÁCIÓ 

Valamelyik team tag kommunikációs 

megnyilvánulása egy jövőbeli, és/vagy 

elővételezett történéssel kapcsolatban. Ez 

bármilyen jövőre vonatkozó 

kommunikációs megnyilvánulás lehet. 

"Három piros zászló fogja 

jelölni a tüzet." 
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VEL_jav 

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS 

Javaslat 

Valamelyik team tag javaslatot tesz a 

feladattal, részfeladattal kapcsolatban, 

vagy valamilyen team folyamatot illetően. 

"Figyelj, lehet, hogy azokat 

az izé...beépített 

palackokat magyarázzák! 

Mert ott találtam négyet... 

vagy ötöt." 

VEL_ell Ellenkezés 

Valamelyik team tag ellenvéleményét, 

fenntartását fejezi ki a feladattal, annak egy 

részével kapcsolatban. 

"Most nem a palackot 

keressük?" 

TIME IDŐVEL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ 

A híradós kommunikációja során jelenti a 

többieknek az aktuális időt. 
„Az idő 11 óra 19." 

12. táblázat: A kutatás során kialakított és használt kommunikációs kategóriák 
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5.8. A kommunikációs kategóriák kódolása 

A kommunikációs kategóriák kialakítása és véglegesítése után a videóleiratok elemzését az 

ATLAS.ti elnevezésű szoftver 6-os verziójával végeztem el. Az ATLAS.ti számítógépes 

program elsődleges funkciója a kvalitatív adatelemzés, vagyis, hogy eszközt és segítséget 

nyújtson a felhasználó számára a strukturálatlan adathalmazokban (pl. szövegek, multimédia 

fájlok) rejlő adatok felfedéséhez és szisztematikus elemzéséhez. A program által kínált 

eszközök segítségével az adatokban rejlő mintázatok lokalizálhatók, kódolhatók, sőt, szükség 

esetén vizualizálhatók az egyes mintázatok közti kapcsolatok is. Az ATLAS.ti program 

bemeneti adatai szövegek, képek, audio és video fájlok, illetve geoadatok lehetnek. Az egyszerű 

felhasználóbarát használhatóság mellett fontosnak tartottam egy olyan program használatát, 

amely nagyobb adatbázisokat egyszerre képes kezelni, hiszen mind a hat team egyszerű és 

komplex helyzetben rögzített, centrális és laterális kommunikációját is elemeztem, amely 

összesen 24, egyenként átlagosan 4 oldalas videóleiratot jelent. A leiratok importálása után 

dokumentumonként elemeztem a kommunikációs mintázatokat. Már a kategóriák 

kialakításakor is fontos szempontnak tartottam, hogy az egyes kommunikációs kategóriák 

egymást kizáróak legyenek, vagyis, lehetőleg ne legyen olyan kommunikációs megnyilvánulás, 

amely egyszerre több kategóriába is beletartozik. A leiratok kódolása során is ezt a szempontot 

tartottam szem előtt, amely értelmében egy szó vagy szókapcsolat nem kerülhetett egyszerre 

két kategóriába, mindemellett az egy mondatban található szavak és szókapcsolatok 

természetesen a legtöbbször több kategória együttes használatával voltak lefedhetők. A kódolás 

megbízhatóságának növelése érdekében a videoleiratokat egy független, a kérdésfelvetéseket 

nem ismerő pszichológus is kódolta. A két kódolás közötti hasonlóság megállapításához a 

Cohen-féle kappa együtthatót hívtam segítségül, amely az előzőeken bemutatott kódok 

esetében ҡ= 0,73-as erősségű összefüggést mutatott a két értékelés között. 

A videóleiratok kódolása után a kommunikációs gyakoriságok elemzésével dolgoztam tovább, 

vagyis arra voltam kíváncsi, hogy az egyes kommunikációs kategóriák gyakorisága hogyan 

alakul az egyszerű és komplex helyzet centrális és laterális csatornáin, és mindez hogyan oszlik 

meg az egyes fázisok között. Disszertációm következő, „Eredmények” című fejezetében 

lépésről lépésre bemutatom a kommunikációs gyakoriságok elemzésének eredményeit. 
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6. EREDMÉNYEK 

6.1. A feladatmegoldás időbeli jellemzőinek ismertetése 

Az elemzésem legelső lépéseként összevetettem az előzetesen kiszámolt 

időintervallumokat, vagyis, hogy az egyes team-ek az egyes helyzeteket, illetve az azokon 

belüli szakaszokat mennyi idő alatt oldották meg.  

Az egyszerű és a komplex helyzet időbeli jellemzőit a 2/a és 2/b mellékletek foglalják 

össze. Az egyes szakaszok hossza minden esetben a szakasz kezdő- és végpontjának 

számító események idejének különbsége. 

A mellékletben szereplő táblázatokban látható, hogy az egyszerű helyzet megoldásának 

átlagos összideje körülbelül 13 perc, míg a komplex helyzet megoldásának átlagos 

összideje körülbelül 30 perc, mely egyben nagyobb szórást is jelent az egyszerű helyzethez 

képest. Míg az egyszerű helyzetet a leggyorsabban az A2 csapat (12:19.212 perc) oldotta 

meg és a B2 csapat (14:58.358 perc) volt a leglassabb, addig a komplex helyzetet a C1 

csapat (24:29.782 perc) teljesítette a leggyorsabban, és ismételten a B2 csapat (47:57:341 

perc) volt a leglassabb. 

6.2. A kommunikációs gyakoriságok elemzésének ismertetése 

6.2.1. Időre arányosítás 

Az egyes gyakorlatok időbeli jellemzőinek bemutatásából látszik, hogy a 6 team különböző 

idő alatt teljesítette a feladatok egészét, illetve az egyes fázisokat is. Ennek megfelelően 

az időbeli jellemzők megismerése nem csak ahhoz volt elengedhetetlen, hogy feltárjam a 

csapatok gyorsaságát az egyes feladatokban, illetve megismerjem a két feladat 

megoldásához szükséges átlagos időtartamot, de abból a szempontból is kulcsfontosságú 

volt, hogy az egyes team-ek kommunikációs gyakoriságait egymással összehasonlíthatóvá 

tegyem azáltal, hogy az adott fázisok adott kommunikációs gyakoriságait a fázis 

időtartamával arányosítom. 

Ehhez megelőző lépésként azt kellett másodpercekben meghatároznom, hogy a 60 perchez 

–vagyis a 100%-hoz képest az adott időintervallum milyen hosszúságú (az idői változót 

10-es számrendszerbe konvertáltam). (Például, a B2 csapat a komplex feladatot összesen 

47:57.341 perc alatt teljesítette. Ekkor, hogy másodpercekben számoljak, a 47 percet 

megszoroztam 60-nal, ehhez a szorzathoz hozzáadtam az 57 másodpercet, utána 

illesztettem a milliszekundumokat, és ezt elosztottam 3600-zal (60 perc 60 másodperce). 
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A könnyebb értelmezhetőség kedvéért százalékos formára hoztam az eredményt, úgy, hogy 

megszoroztam 100-zal. Az így kapott eredményeket a 3/a és 3/b mellékletek tartalmazzák.  

6.2.2. A kommunikációs gyakoriságok részletes bemutatása 

6.2.2.1. A H0 hipotézis vizsgálata 

Doktori kutatásom hipotéziseként a tűzoltói teammunkához szorosan kapcsolódó kontextuális, 

egyedi jellegzetességekre alapozva azt feltételeztem, hogy az egyszerű és a komplex helyzetet 

összehasonlítva az utóbbiban összességében nagyobb mennyiségű kommunikáció lesz 

megfigyelhető mindkét kommunikációs csatornán.  

Az egyszerű helyzetben egy viszonylag egyszerű, protokolláris feladatvégzésről van szó, 

amely során a már meglévő tudás, a kialakított stratégia és a team összeszokottsága 

kamatoztatható, a rádiókapcsolat működik, a helyszín ismert és könnyedén felderíthető, és 

nem nehezítik a feladatmegoldást váratlan események. Ezzel szemben a komplex 

helyzetben váratlan események sora nehezíti a tűzoltói team munkáját amellett, hogy a 

rádiókapcsolat akadozó, a káreset helye sokkal nagyobb, több helyiségből áll és 

nehezebben felderíthető, ezért a meglévő stratégiát a team-eknek több ízben is felül kell 

írniuk a feladatmegoldás során. Emellett a tűzoltói team-ek más team típusokhoz képest 

munkájuk jellegénél fogva nehezebben tudják kialakítani az implicit koordinációhoz 

szükséges környezeti feltételeket, amely szükségessé teszi a team-en belüli kommunikáció 

növekedését egy olyan helyzetben, amikor a feladatmegoldás stratégiáját több ízben is felül 

kell írni.  

Hipotézisem megválaszolásához az összes team összes, idővel arányosított kommunikációs 

megnyilvánulását összeadtam az egyszerű és a komplex helyzetben is. Ehhez mindenekelőtt 

arra volt szükség, hogy a kommunikációs gyakoriságokat az imént kiszámolt idővel 

arányosítsam. Mivel ezek a gyakoriságok mind az egyszerű, mind pedig a komp lex helyzet 

esetében a teljes feladatra vonatkoznak, ezért az időintervallumok közül a 

feladatvégrehajtás összidejét vettem alapul. Továbbá, mivel ezek a gyakoriságok nem egy-

egy team-re specifikusak, hanem az összes – mind a hat team által- elhangzott 

gyakoriságok összességét foglalják magukban, ezért a 6 team összidejét egyszerű és 

komplex esetben is átlagoltam, és ezekkel osztottam el az egyszerű és komplex helyzetben 

elhangzó össz-gyakoriságokat. Az egyszerű esetben ez az átlagidő 22,973%, így az 

egyszerű helyzetben elhangzó gyakoriságok mindegyikét 0,22973-mal osztottam, míg a 
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komplex esetben az átlagidő 50,781%, így a komplex helyzetben elhangzó gyakoriságok 

mindegyikét 0,50781-gyel osztottam.  

A centrális csatornán elhangzó, egyszerű és komplex helyzetben hallott nyers 

kommunikációs gyakoriságokat, illetve azok időre arányosított formáját a 4. sz. a) és b) 

mellékletek foglalják össze. 

Ahogyan a 10. ábra is mutatja, a tűzoltói team-ek az egyszerű és a komplex helyzet 

összehasonlításában valóban többet kommunikáltak az utóbbi helyzetben a laterális csatornán. 

Ezzel szemben a centrális csatornán az egyszerű és a komplex helyzetet összehasonlítva a 

kommunikáció nagymértékű visszaesése volt megfigyelhető a komplex helyzetben. Ennek az 

eredménynek a tükrében hipotézisem csupán részben nyert alátámasztást.  

 

 

10. ábra: A tűzoltói team kommunikáció mennyiségének változása a centrális és laterális 

csatornán, az egyszerű és komplex helyzet összehasonlításában 

 

6.2.2.2. A kommunikációs gyakoriságok változása az egyszerű és a komplex helyzetek 

összehasonlításában a centrális kommunikációs csatornán 

A hipotézisemet kiegészítő kutatási kérdéseim elemzésekor elsőként azt vizsgáltam meg, 

hogy miként változik a tűzoltói team-ek kommunikációja a centrális csatorna esetében 
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(vagyis a rádióforgalmazás során elhangzó, mindenki számára hallható kommunikációs 

megnyilvánulások esetében), amikor a team az egyszerű helyzetről a komplex helyzetre 

vált. Ennek megválaszolásához a hipotézisem teszteléséhez használt, idővel arányosítot t 

kommunikációs gyakoriságokat használtam fel. 

A centrális kommunikáció elemzése során a 20 kategóriából 3 egyáltalán nem fordult elő 

sem egyszerű, sem komplex helyzetben („Egyeztetés”, „Ellenvélemény” és 

„Javaslattétel”). Az egyszerű helyzethez képest 6 kategória gyakoribbá vált a komplex 

helyzetben („Státuszellenőrzés”, „Korrekció”, „Pontosítás/megerősítés”, „Anticipáció”, 

„Információszerzés céljából történő kérdezés” és „Identifikáció”). Végül, 11 kategória 

gyakorisága csökkent a komplex helyzetben („Bizonytalanság/hezitálás”, 

„Figyelemfelhívás”, „Figyelmeztetés”, „Megszólítás”, „Engedélykérés”, „Idővel 

kapcsolatos kommunikáció”, „Utasítás/parancs”, „Spontán informálás”, „Egyszerű 

válasz”, „Gazdagított válasz”, „Ismételt válasz”).  

Kategóriák, amelyek 

növekedtek a 

komplex helyzetben 

Kategóriák, amelyek 

csökkentek a komplex 

helyzetben 

Stagnálás Nem fordult elő 

Státuszellenőrzés, 

Korrekció, 

Pontosítás/megerősítés, 

Anticipáció, 

Információszerzés 

céljából kérdezés, 

Identifikáció 

Bizonytalanság/hezitálás, 

Figyelemfelhívás, 

Figyelmeztetés, 

Megszólítás, 

Engedélykérés,  

Idővel kapcsolatos 

kommunikáció, 

Utasítás/parancs,  

Spontán informálás, 

Egyszerű válasz, 

Gazdagított válasz, 

Ismételt válasz 

- Egyeztetés, 

Ellenvélemény, 

Javaslattétel 

13. táblázat: Kommunikációs kategóriák változása a centrális csatornán az egyszerű-komplex 

helyzet összehasonlításában 

A centrális kommunikáció az egyszerű helyzetről a komplex helyzetre való váltással 

összességében inkább csökkent, amely eredmény egybevág a szakirodalomnak ama 

részével, amely a magasabb terheléssel járó helyzetben a team kommunikációjának 
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csökkenését támasztja alá (Grote, Zala-Mező, 2004; Orasanu, 1997). A változatlanul nem 

előforduló kategóriák feltételezhetően azok a kommunikációs formák, amelyekre a 

centrális kommunikációban nincsen szükség. A centrális csatornán megfigyelt a 

„Státuszellenőrzés” és „Identifikáció” arányának növekedésére magyarázatot adhat, hogy 

a gyenge rádiókapcsolat, valamint a korlátozott látási viszonyok miatt a csapat földrajzilag 

elszórt tagjainak muszáj volt szorosabban nyomon követnie társaik hollétét, és pontosítani 

üzenetük feladóját, mivel közvetlen információt nem tudtak az egyes team tagok szerezni 

erről. A „Pontosító/megerősítő kérdés” és a „Korrekció” nagyarányú növekedése mögött 

feltételezhetően a nem várt események, illetve szintén az akadozó rádiókapcsolat áll. 

Előfordulhat ugyanis, hogy nem várt események során a team tagjai kevésbé vannak 

tisztában saját feladatukkal, szerepükkel, a leírt protokollok alkalmazhatósága 

megkérdőjeleződhet, ugyanúgy, ahogyan az elhangzott információk helyessége is 

(„Korrekció”). Feltételezhető továbbá, hogy az „Információszerzés céljából feltett 

kérdések” növekedése szintén a földrajzi távolság, az elszeparáltság és az akadozó 

rádiókapcsolat miatt alakulhatott ki, illetve a nem várt események miatt is. Az 

„Anticipáció” megnövekedésének magyarázata lehet maga a helyzet komplexitása, 

ilyenkor bizonyos helyzeteket elővételezni kell (pl. feltételesen küldjön erősítést a híradós, 

ha bizonyos (pl. xy esemény történik), ez pozitív, hiszen arról árulkodik, hogy 

általánosságban nagyobb az az időablak, amelyen belül a team-ek a feladatvégrehajtással 

kapcsolatban gondolkodnak a centrális kommunikációban.   

Összehasonlítva azokat a centrális kommunikációs kategóriákat, amelyek gyakoribbá 

váltak a komplex helyzetben és amelyek gyakorisága csökkent, megállapítható, hogy a 

növekvő gyakoriságú kategóriák főként a kapcsolat fenntartására, az egyes team tagok 

státuszának ellenőrzésére szolgálnak, vagyis a komplex helyzetben a centrális csatorna 

egyfajta kapcsolatfenntartó funkciót vett fel. Ezzel szemben a gyakoriságukban csökkenő 

kommunikációs kategóriák inkább a közvetlen feladatmegoldást, az ahhoz kapcsolódó 

információáramlást támogatják. 

6.2.2.3. A kommunikációs gyakoriságok változása Egyszerű és Komplex helyzet 

összehasonlításában a laterális kommunikációs csatornán 

A következő lépésben azt vizsgáltam meg, hogy miként változik a tűzoltói team-ek 

kommunikációja a laterális csatorna esetében (vagyis azokban a kommunikációs 

megnyilvánulásokban, amelyek két vagy több team tag között zajlanak, de amelyek nem 

hallhatók a team összes tagja számára, mivel nem a rádión keresztül hangzanak el), amikor 
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a team-ek az egyszerű helyzetről a komplex helyzetre váltanak. Ahogyan a hipotézis és a 

centrális csatorna esetében, a kommunikációs gyakoriságokat itt is a 6 team 

feladatmegoldási idejének átlagával osztottam az egyszerű (0,22973) és a komplex 

(0,50781) esetben is. A laterális csatornán elhangzó nyers, illetve időre arányosított 

kommunikációs gyakoriságokat az 5/a és 5/b mellékletek tartalmazzák.  

Növekedés Csökkenés Stagnálás Nem fordult 

elő 

Anticipáció, 

Figyelemfelhívás, 

Figyelmeztetés, 

Megszólítás, 

Információszerző 

kérdések, 

Státuszellenőrzés, 

Spontán 

informálás, 

Utasítás/parancs, 

Egyszerű válasz, 

Gazdagított 

válasz, 

Ellenvélemény, 

Javaslattétel 

Bizonytalanság/hezitálás, 

Egyeztetés/tisztázás, 

Identifikáció, 

Engedélykérés, 

Korrekció,  

Idővel kapcsolatos 

kommunikáció,  

Ismételt válasz 

Pontosítás/megerősítés - 

14. táblázat: Kommunikációs kategóriák változása a laterális csatornán az egyszerű-komplex 

helyzet összehasonlításában 

A laterális helyzetben a 20 kategóriából 1 nagyjából stagnált („Pontosítás/megerősítés”), 7 

kategória csökkent („Bizonytalanság/hezitálás”, „Egyeztetés/tisztázás”, „Identifikáció”, 

„Engedélykérés”, „Korrekció”, „Idővel kapcsolatos kommunikáció”, „Ismételt válasz”), és 

12 kategória gyakorisága nőtt („Anticipáció”, „Figyelemfelhívás”, „Figyelmeztetés”, 

„Megszólítás”, „Információszerző kérdések”, „Státuszellenőrzés”, „Spontán informálás”, 

„Utasítás/parancs”, „Egyszerű válasz”, „Gazdagított válasz”, „Ellenvélemény”, 

„Javaslattétel”).  

Ahogyan a hipotézisem tesztelésének eredményekor is ismertettem, a laterális helyzetben 

átlagosan növekedett a kommunikáció. A legnagyobb mértékben az „Ellenvélemények” 
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aránya nőtt, ami adódhat a szerep- és feladatkonfúzióból, amelyet a sorozatos nem várt 

események generáltak, amely helyzetben a team struktúrája és hierarchiája is meggyengült. 

Lehetséges, hogy a tűzoltásvezető kiesése miatt átalakuló hierarchia egy kezdeti 

dezorganizációt okozott, amelyben a dominánsabb team tagok bátrabban fejezték ki 

ellenvéleményüket. Gyakori volt még az „Információszerzés céljából feltett kérdés”, és a 

„Megszólítás”-ból adódó kommunikáció. A látás kiesésével és az akadozó rádióforgalom 

miatt a párosok rá voltak kényszerítve arra, hogy ne csak saját tudásukra és a fejükben lévő 

mentális modellre hagyatkozzanak, hanem a társaiktól szerzett információra is. A 

„Megszólítás” is magyarázható a feladatnak e jellegzetességével , hiszen kiesik a 

nonverbális csatorna (pl. szemkontaktus), és nem egyértelmű, hogy a közölni kívánt üzenet 

címzettje ki lesz, így a megszólítással biztosítható, hogy az üzenet célba ér. Ahogyan a 

problémafelvetés leírásakor feltételeztem, a „Stratégia újratervezése”, a „Feladat és a 

részfeladatok újradefiniálása” (vagyis a tranzíció) a hatékony csapatoknál szükségszerűen 

magasabb arányú kommunikációhoz vezet, hiszen ebben a helyzetben a team tagok fejében 

lévő mentális modellt frissíteni kell, vagyis felül kell írni a résztvevők feladattal és 

szerepekkel kapcsolatos tudását az aktuális történéseknek megfelelően.  

A centrális csatornával összehasonlítva, a laterális kommunikációs csatorna esetében a 

komplex helyzetben javarészt inkább azok a kommunikációs kategóriák váltak gyakoribbá, 

amelyek a közvetlen feladatvégrehajtáshoz, és a két páros közti koordináció és szerepkörök 

fenntartásához szükségesek, így a laterális csatorna egyfajta exekutív, feladatvégrehajtást 

támogató funkciót lát el egy komplexebb esetben, amely közvetlenül a feladatmegoldáshoz 

szükséges információk lokális megosztását szolgálja.  

Összességében megállapítható, hogy egy nemvárt eseményekkel teli, komplexebb 

helyzetben a kommunikációs gyakoriságra jellemző csökkenés a tűzoltói team-eknél nem 

feltétlenül igaz, és ebből a szempontból (is) nagyon fontos a centrális és laterális 

kommunikációs csatorna megkülönböztetése és különálló elemzése. Míg ugyanis a 

centrális csatorna esetében valóban általánosságban csökkent a kommunikáció 

gyakorisága, addig a laterális csatornán ennek pont az ellenkezője volt megfigyelhető. 

Továbbá, míg a centrális csatornán főként azok a kategóriák váltak gyakoribbá a komplex 

helyzetben, amelyek a kapcsolatfenntartást segítik a team tagjai között, addig a laterális 

esetben főként a közvetlen feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó kommunikációs kategóriák 

gyakorisága nőtt meg. Ennek megfelelően adataimból azt a következtetést vonom le, hogy 

a két kommunikációs csatorna rendeltetése különbözik és még inkább más-más funkciót 
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tölt be, amikor a team egy komplex feladattal szembesül, amelyben a meglévő stratégia 

felülírása, a team tagjainak fejében lévő team mentális modell frissítése elengedhetetlen 

feltétele a sikeres feladatvégrehajtásnak.  

6.2.2.4. A kommunikációs mintázatok részletes elemzése a legerősebb és a leggyengébb 

team-ek összehasonlításában 

Az eredmények bemutatásának előző alfejezeteiben kutatásom azon eredményeit 

ismertettem, amelyek általánosságban jellemzik a tűzoltói team-ek kommunikációját 

egyszerű és komplex helyzetben. Elemzésem következő szakaszában az előzőeknél 

specifikusabban arra kerestem a választ, hogy milyen kommunikációs jellegzetességek 

különböztetik meg egymástól a legjobban és leggyengébben koordinált team-eket, vagyis, 

hogy milyen kommunikációs mintázatok jellemzik egy kifejezetten jól koordinált team 

munkáját, és melyek jellemzőek egy rosszul koordinált, gyengén teljesítő team -re. Ennek 

érdekében elsőként a szakértői team-ek által adott koordináció pontszámokat vizsgáltam 

meg, amely alapján a legjobban és a leggyengébben koordinált team-et azonosítani tudtam. 

6.2.2.4.1. A koordináció pontszámok ismertetése 

Ahogyan a „Módszertan” fejezetben ismertettem, az egyszerű és komplex helyzetben 

készített videófelvételeket egy három főből álló „szakértői, expert team” értékelte, akik a 

team koordinációját pontozták egy 0-6 között terjedő Likert-skálán, annak megfelelően, 

hogy az adott fázisban a koordináció egyáltalán megfigyelhető volt-e, illetve mennyire volt 

jellemző az adott team-re. A szakértők által az egyszerű helyzetben adott koordináció 

pontszámokat az alábbi táblázatban foglalom össze:  

 
1. FÁZIS 2. FÁZIS 3. FÁZIS 4. FÁZIS ÁT-

LAG 

A1 3 3 3 2 2,75 

A2 5 4 4 4 4,25 

B1 5 3 5 5 4,5 

B2 4 3 2 4 3,25 

C1 5 5 6 5 5,25 

C2 5 5 5 6 5,25 

15. táblázat: A szakértői-team által adott koordináció pontszámok (egyszerű helyzet) 
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Az egyes fázisokban kapott pontszámokat átlagoltam, így kaptam egyetlen mutatót egy 

adott team adott helyzetben (egyszerű vs. komplex), jelen esetben az egyszerű helyzetben 

mutatott koordinációjára. Ahogyan a táblázatban is látható, a legalacsonyabb koordináció 

pontszámot az A1 (𝒙 ̅= 2,75) csapat kapta, míg a legmagasabbat a C1 és C2 csapat (𝒙 ̅=5,25) 

kapták. 

A szakértők által a komplex helyzetben adott koordináció pontszámokat az alábbi 

táblázatban foglalom össze:  

 
1. FÁZIS 2. FÁZIS 3. FÁZIS 4. FÁZIS ÁT-

LAG 

A1 3 4 2 2 2,75 

A2 4 3 4 3 3,50 

B1 4 3 5 1 3,25 

B2 4 4 1 1 2,50 

C1 5 5 6 5 5,25 

C2 5 5 3 5 4,50 

16. táblázat: A szakértői- team által adott koordináció pontszámok (komplex helyzet) 

 

Ahogyan a 16. táblázatból látható, a komplex helyzetben a szakértők a B2 csapat koordinációját 

értékelték a leggyengébbnek, míg a legjobb team ebben az esetben is a C1 team lett. A 

koordináció pontszámokat a továbbiakban arra használtam fel, hogy részletesen, mindkét 

helyzetben összehasonlítsam a legkevésbé és legjobban koordinált team kommunikációs 

jellegzetességeit, annak érdekében, hogy feltárjam, vajon van-e különbség a jól és rosszul 

koordinált team-ek kommunikációjában, és amennyiben igen, akkor ezek a különbségek miben 

rejlenek.  

Elemzésem következő lépéseként a legjobban és leggyengébben koordinált team-eket vetettem 

össze kommunikációs mintázataik alapján, elsőként az egyszerű helyzetben, majd pedig a 

komplex helyzetben. Az alábbiakban ezek eredményét mutatom be. 

6.2.2.4.2. A legjobban és legrosszabbul koordinált team kommunikációs mintázatainak 

összehasonlítása az egyszerű helyzetben 

Az egyszerű helyzetben megfigyelhető centrális és laterális kommunikációs gyakoriságok 

összehasonlítását a 6/a; 6/b; 6/c mellékletek tartalmazzák. Összességében megállapítható, hogy 

az A1-es csapatban (leggyengébben koordinált team) a C1-hez, illetve a C2-höz képest 
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(legjobban koordinált team-ek) a centrális kommunikáció arányában van nagy különbség: a 

rosszul koordinált A1 csapat ugyanis sokkal többet kommunikál centrálisan, mint a jól 

koordinált C1, illetve C2-es csapatok. A laterális kommunikációban szintén az A1 csapat 

kommunikál a legtöbbet, de ez a különbség kisebb, elenyészőbb, mint centrális esetben. 

Centrális csatorna: A jól koordinált C1-es, illetve C2-es csapat esetében a leggyakrabban 

előforduló kommunikáció a „Megszólítás”, a rosszul koordinált A1 csapat esetében azonban a 

„Spontán informálás” (körülbelül 2-szer annyi, mint a C1-es, illetve C2-es csapat esetében). 

Jellemző még, hogy az A1-es csapat esetében az „Egyszerű válasz” aránya igen magas a C1-es 

és C2-es csapathoz képest. A kommunikációs mintázatok alapján az A1-es csapat esetében 

megfigyelhető egy nagyobb arányú informálás-válasz mintázat, ami azonban nem teszi 

hatékonyabbá a csapatot. Feltételezhető, hogy egy egyszerű, rutinszerű, protokolláris 

helyzetben a folyamatok maguktól zajlanak a felállított stratégia mentén, vagyis, kisebb 

kommunikációs erőbefektetéssel is lehet feladatot végrehajtani, hiszen nem történik olyan 

változás, nemvárt esemény, amit feltétlenül jelenteni kellene a centrális kommunikációs 

csatornán. Érdekes továbbá, hogy a rosszul koordinált A1-es csapatnál egyáltalán nem fordul 

elő „Anticipáció”, vagyis kommunikációs szinten nem vételeznek előre semmilyen rész-

helyzetet. Mindemellett az A1-es csapatnál a legmagasabb (több mint 3-szoros különbség) a 

„Bizonytalanság” és „Hezitálás” centrális helyzetben. A „Figyelemfelhívás” az A1-es csapatnál 

a legalacsonyabb, míg a „Figyelmeztetés” itt a legmagasabb (a C1-es és C2-es csapatnál elő 

sem fordul). Az „Identifikáció”-ban nincsen különbség, viszont az „Engedélykérés” ismét az 

A1-es csapat esetében a legmagasabb, a C1-es és C2-es csapatnál elő sem fordul. Az 

„Információszerzés” az A1-es csapat esetében a legalacsonyabb, bár ez elenyésző különbség. 

Az „Idővel” kapcsolatos kommunikáció szintén az A1 csapatnál a legalacsonyabb, ez már 

markánsabb különbség. Az „Ismételt válasz” a C1-es és C2-es csapat esetében majdnem 3-szor 

annyira gyakran fordul elő, mint az A1-es csapat esetében. Ez egyfajta biztonsági 

visszaismétlés, ami az A1-es csapat kommunikációjában nem jelenik meg, ott az egyszerű 

válasz van túlsúlyban, amelyből azonban nem tud megbizonyosodni az üzenet küldője, hogy a 

fogadó helyesen nyugtázta az üzenetet, ez tehát egy fontos minőségi különbség a legjobb-

legrosszabb csapat viszonylatában. Érdekesség, hogy „Ellenjavaslat” csak a C1 csapatnál fordul 

elő, a másik két csapatnál nem.  
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Egyszerű helyzet, centrális csatorna 

Rosszul koordinált team Jól koordinált team 

Gyakori Spontán informálás 

Gyakori Egyszerű válasz 

Gyakori Bizonytalanság/Hezitálás 

Nincs Anticipáció 

Gyakori Figyelmeztetés 

Gyakori Megszólítás 

Gyakori Ismételt válasz 

17. táblázat: A leggyengébb és legjobb koordinációjú csapatok kommunikációjának 

összehasonlítása egyszerű helyzetben, centrális csatornán 

 

Összességében elmondható, hogy az A1-es csapat nagyobb arányú centrális kommunikációját 

arányaiban javarészt a „Spontán informálás” és az „Egyszerű válasz” teszik ki, amelyek sokkal 

magasabb arányban fordulnak elő, mégsem eredményeznek jobb koordinációt. 

Valószínűsíthető, hogy egy relatíve statikus, protokolláris helyzetben a túl sok spontán 

informálás egy idő után megakasztja, mintsem nem segítené a gördülékeny teammunkát. Bár 

kvalitatív kutatási elrendezésem erre nem tud választ adni, a szakirodalmi áttekintés alapján 

elképzelhető, hogy van az információmegosztás gyakoriságának egy bizonyos csúcspontja, 

amelyet elérve a teljesítmény a spontán informálással nem nő, inkább csökken, mivel 

szétdarabolódik a figyelem, főként a tűzoltásvezető részéről, aki a centrális kommunikációban 

az egyik főszereplő, így neki nem marad elég figyelmi kapacitása a helyzetet megfelelően 

koordinálni és a csapatot összetartani. Az A1-es csapat esetében megfigyelhető egyszerű válasz 

túlsúlya az „Ismételt válasszal” szemben fontos minőségi mutatónak tűnik az egyszerű centrális 

helyzetben, hiszen az ismételt válasz értelmezhető egyfajta biztonsági visszaismétlésként is, 

ami a gyenge koordinációjú csapat esetében aligha volt jelen. Hasonlóképpen fontos 

minőségbeli különbségnek tűnik az „Anticipáció” teljes hiánya, amely a gyengén koordinált 

A1-es csapatra szintén jellemző, jelezve azt, hogy a feladatmegoldás verbális szintjén a team 

tagjai nem vételeznek előre a feladattal kapcsolatos lehetséges történéseket vagy kimeneteleket, 

vagyis nem készítik fel magukat és a többi team tagot arra, hogy a jövőben milyen történések 

befolyásolhatják a feladatmegoldás sikerességét. 

Laterális csatorna: A három csapat közül a rosszul koordinált A1-es csapat laterális 

kommunikációja a leggyakoribb, bár ez a különbség a C2 csapathoz képest elenyésző. A C1 

csapat viszont jelentősen kevesebbet kommunikál náluk a laterális csatornán. Szakirodalmi 

áttekintésem alapján a jelenség egy lehetséges magyarázataként elképzelhetőnek tartom, hogy 
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a meglévő team mentális modell (TMM) és protokollok jól működnek, és a feladatvégrehajtás 

sikeressége ez ilyen egyszerű, statikus esetben nem igényel annyi kommunikációt, vagyis a 

teammunka az implicit koordináció segítségével, kommunikáció nélkül is gördülékeny tud 

lenni egy egyszerűbb, szabály-alapú megoldást igénylő feladathelyzetben. Mindhárom csapat 

esetében a leggyakrabban előforduló kategória az „Utasítás/parancs”, ami arra enged 

következtetni, hogy laterális helyzetben inkább egyfajta hierarchikus, utasítás-alapú 

kommunikáció érvényesül. Az A1 csapat esetében ismételten nem fordul elő „Anticipáció”, 

míg a C1 csapatnál ez igen magas, azaz az A1-es csapat esetében sem centrális, sem laterális 

kommunikációs helyzetben nem történik elővételezés, ez pedig újfent fontos minőségi 

különbség a jól és gyengén koordinált team-ek között. A laterális csatorna esetében szintén az 

A1-es csapatnál a legmagasabb a „Bizonytalanság/hezitálás” aránya, és a C1-es csapatnál a 

legalacsonyabb, ami arra enged következtetni, hogy a C1-es csapat magabiztos a 

feladatvégrehajtással kapcsolatos teendőket illetően, míg ugyanez az A1-es csapatról kevésbé 

mondható el. Az „Egyeztetés/tisztázás” aránya nagyon magas az A1-es csapatnál a jól 

koordinált csapatokkal szemben, ez nagyon markáns különbség, amely arra enged 

következtetni, hogy az A1-es team tagjai kevésbé vannak tisztában a feladathoz kapcsolódó 

stratégiával és nem rendelkeznek kész, használható és stabil stratégiával a feladatmegoldást 

illetően. Ez a mintázat a „Bizonytalanság/hezitálás” kommunikációs kategória magas arányával 

együtt újfent megerősíti a feltételezésemet, miszerint a rosszul koordinált A1-es csapat kevésbé 

van tisztában a team stratégiájával és a team-en belüli feladatokkal, felelősségi körökkel, 

összességében feltételezhetően gyengébb minőségű, pontatlanabb Team Mentális Modellel 

rendelkezik a helyzetet illetően. Markáns különbség figyelhető meg továbbá az 

„Engedélykérés” esetében, ami a C1 csapatnál a legmagasabb, C2-nél alacsonyabb, A1-nél 

pedig egyáltalán nem fordul elő, ez megint csak arra enged következtetni, hogy laterális esetben 

a siker kulcsa egy erősen hierarchizált viszony- és kommunikációs rendszer. További 

különbséget mutat a „Pontosítás/ megerősítés” aránya, amely a C1-es csapatnál a legmagasabb 

és az A1-es csapatnál a legalacsonyabb. Ez számomra egyfajta biztonsági funkcióként 

értelmezhető, amely biztosítja, hogy minden team tag az előzetesen felépített team mentális 

modell és stratégia szerint jár el, és hogy nem történik olyan változás, amely a stratégia 

felülírását szükségessé tenné. A laterális csatornán a „Spontán informálás” a C1-es csapatnál a 

legmagasabb és az A1-es csapatnál a legalacsonyabb, amiből arra következtetek, hogy ez 

megint fontos kulcsa a sikeres team koordinációnak. A jól koordinált csapat spontán informálás 

segítségével fenntartja, építi, csiszolja a már meglévő team mentális modellt, vagy éppen frissíti 

azt a helyzetnek megfelelően. Érdekes, hogy mindhárom team esetében az „Utasítás/parancs” 
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a leggyakoribb kommunikációs kategória, de ez mégis az A1-es csapatnál a legmagasabb, ami 

egyrészt a fent említettek szerint azt jelentheti, hogy a rosszul koordinált A1-es csapat esetében 

a gördülékeny munkavégzés helyett sokszor kellett instrukciókkal, utasításokkal vezetni az 

egyes team tagokat, mivel azok nem voltak biztosak a team kollektív stratégiájában. Ennek 

megfelelően az egyszerű válasz is ennél a csapatnál a leggyakoribb (az „Utasítás/parancsra” 

reagálnak), ez azonban felesleges kommunikációs köröket eredményezhet, amelyek elvehetik 

a kapacitást a koordinációtól, az egymásra való odafigyeléstől és a gördülékeny 

feladatmegoldástól. 

 

Egyszerű helyzet, laterális csatorna 

Rosszul koordinált team Jól koordinált team 

Gyakori kommunikáció 

Nincs „Anticipáció” 

Nagyon gyakori „Utasítás/Parancs” 

Gyakori „Egyszerű válasz” 

Gyakori „Bizonytalanság/Hezitálás” 

Gyakori „Egyeztetés/tisztázás” 

Kevés kommunikáció 

Gyakori „Utasítás/parancs” 

„Pontosítás, megerősítés” 

„Spontán informálás” 

18. táblázat: A leggyengébb és legjobb koordinációjú csapatok kommunikációjának 

összehasonlítása egyszerű helyzetben, laterális csatornán 

 

Összességében elmondható, hogy a laterális kommunikációs csatornán egyszerű helyzetben az 

„Utasítás/parancs” kategória fordult elő a legmagasabb arányban, amely alapján arra 

következtetek, hogy a centrális csatornához képest a laterális csatornán inkább érvényesül a 

magas kockázatú munkakörökre jellemző hierarchizált kommunikáció. A gyengén koordinált 

csapat esetében a laterális csatornán sem fordul elő „Anticipáció”, amely itt is az elővételezés, 

a jövőbeli teendőkön való előre gondolkodás hiányát jelenti. Mindemellett a leggyengébben 

koordinált A1 csapat esetében volt a legmagasabb a „Bizonytalanság/hezitálás” és az 

„Egyeztetés/tisztázás” aránya, mely arra enged következtetni, hogy a leggyengébben koordinált 

csapat feladatmegoldása mögött nem állt tényleges, kidolgozott stratégia. Ugyanezt a 

feltételezésemet támasztja alá a mintázat, mely szerint az A1-es csapat esetében fordult elő a 

legmagasabb arányban az „Utasítás/parancs”, vagyis a gördülékeny feladatmegoldás helyett a 

folyamatot sok esetben szakította meg instrukció, amely miatt a végrehajtás darabossá, 

nehézkessé vált. A centrális csatornához képest is további fontos észrevétel, hogy a „Spontán 
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informálás” a laterális csatorna esetében a legjobban koordinált team-re jellemző a leginkább 

és a legrosszabbul koordinált csapatra a legkevésbé. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy míg a 

spontán informálás a centrális csatornán visszaveti a team teljesítményét és a lényeges 

információk sikertelen megszűrését jelenti, addig a laterális csatornán ugyanez a 

kommunikációs kategória az implicit koordináció egyik kulcstényezőjeként a team tagok 

egymásra való odafigyelését és feladathoz kapcsolódó információs igényük elővételezését 

jelképezi. A „Spontán informálás” összességében a laterális csatornán keresztül járul hozzá a 

jó koordinációhoz és nem a centrális csatornán keresztül. 

6.2.2.4.3. A legjobban és legrosszabbul koordinált team kommunikációs mintázatainak 

összehasonlítása a komplex helyzetben 

A komplex helyzetben a szakértői-team értékelése alapján a legjobban koordinált C1 csapat és 

a leggyengébben koordinált B2 csapat kommunikációját hasonlítom össze. A komplex 

helyzetben megfigyelhető centrális és laterális kommunikációs gyakoriságok összehasonlítását 

a 7/a; 7/b; 7/c mellékletek tartalmazzák. A komplex helyzetben az egyszerűhöz képest egyfajta 

fordított mintázat figyelhető meg, ugyanis a laterális kommunikáció kerül túlsúlyba, és a 

centrális kommunikációs csatornán keresztüli kommunikáció gyakorisága lesz alacsonyabb, ez 

mindegyik csapat esetében így van. Ami viszont látható különbség a C1 és B2 -vagyis a 

legjobban és a leggyengébben koordinált- csapatok között, hogy a jól koordinált C1-es csapat 

majdnem kétszer annyi laterális kommunikációt használ, mint a rosszul koordinált B2 csapat. 

A nemvárt események, a folyamatos újratervezés megkövetelheti a nagyobb arányú 

kommunikációt a tényleges feladatmegoldás közben. A jól koordinált csapatra kutatásomban 

egyértelműen a gyakori laterális kommunikáció volt a jellemző, amely összhangban áll az 

eddigi ellentmondásos empirikus eredmények azon részével, amelyek nem-rutin helyzetben 

magasabb arányú kommunikációról számolnak be. Az eredmények részben alátámasztják 

hipotézisemet, mely szerint a tűzoltói team-ek esetében komplex helyzetben megnövekedett 

kommunikáció lesz megfigyelhető. Ezek alapján feltételezhető, hogy abban az esetben, amikor 

a team adaptáció tranzíciós folyamattá válik az addigi stratégia újratervezésének szükségessége 

miatt, az implicit koordinációt fel kell, hogy váltsa az explicit koordináció, ugyanis a 

szerepeket, a feladatokat, a végrehajtás módosított menetét csak explicit koordináció mentén 

tudja újradefiniálni a team. Érdekesség továbbá, hogy a centrális kommunikáció aránya az 

egyszerű helyzethez képest radikálisan lecsökken, ez magyarázható a tűzoltásvezető (TV) 

kiesésével, aki a centrális kommunikáció oszlopos tagja volt, és akit a gépkocsivezető nem tud 

hatékonyan helyettesíteni kommunikációban. További magyarázat lehet az akadozó 
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rádiókapcsolat, amelynek köszönhetően a centrális-laterális kommunikáció jobban szétválik, 

hiszen az épületen kívül tartózkodó team tagok kevésbé tudnak értesülni a bent zajló 

történésekről. 

Centrális csatorna: A legjobban koordinált C1-es csapatnál több mint háromszoros arányban 

fordul elő „Anticipáció”, így ebben az esetben is igazolódik, hogy az elővételezés a komplex 

helyzetben is kulcsa a jó koordinációnak. A C1-es csapat esetében itt is kevesebb a 

„Bizonytalanság/hezitálás”, és a B2 csapathoz képest nem fordul elő „Egyeztetés/tisztázás”. 

Szakirodalmi áttekintésem alapján ebből ismételten arra következtetek, hogy a legjobban 

koordinált csapat rendelkezhetett a feladattal kapcsolatban egy előre kialakított Team Mentális 

Modellel, amely a team tagok számára iránymutatásként szolgált a feladatvégrehajtás során, 

így minden team tag tudta, mi a feladata. Megfigyelhető volt továbbá, hogy a C1-es csapatnál 

sem „Figyelmeztetés”, sem „Figyelemfelhívás” nem fordul elő centrális esetben, míg a B2-es 

csapatnál igen. Csakúgy, mint az egyszerű helyzetben, itt is mindkét csapatnál a „Megszólítás” 

a leggyakoribb centrális kommunikációs kategória, ami a C1-es csapatnál még gyakoribb, mint 

a B2-nél. A megszólítás aktusa azért lehet fontos, mivel a tűzoltó team-ek tagjai (más, magas 

kockázatú munkakörben dolgozó teamekkel szemben) földrajzilag aszinkron módon 

dolgoznak, ebben az esetben összesen három helyszínen zajlik ugyanannak a feladatnak a 

megoldása (híradó, fecskendő, szertár/óvóhely). A komplex helyzetben ráadásul a 

rádiókapcsolat is akadozik, ezért muszáj biztosra menni abban a tekintetben, hogy a küldeni 

kívánt üzenet célba ér, és a ténylegesen címzett fél kapja meg azt. Az Identifikáció a C1-es 

csapat részéról szintén sokkal markánsabb, mint a B2-es csapat esetében; ez egy újabb 

biztosítékként funkcionálhat, hogy a küldő-fogadó kapcsolat a kommunikációban stabil legyen. 

Rendkívül markáns különbség a C1 és a B2 csapat között az „Információszerző kérdések” 

aránya, amelynek gyakorisága több mint 10-szeres a C1-es csapat javára. Ebből arra 

következtetek, hogy a C1-es csapat a centrális csatornán folyamatosan próbálkozott lépést 

tartani az eseményekkel (a rossz rádiókapcsolat ellenére is), míg a B2-es csapatnál az a 

törekvés, hogy a történésekről friss információt szerezzen és azt becsatornázza a centrális 

kommunikációba, kevésbé volt megfigyelhető. Érdekes, hogy a „Státuszellenőrzés” ehhez 

képest a B2-es csapatnál nagyon magas volt, vagyis a centrális csatornán keresztül a bunkeren 

kívül tartózkodó team tagok érdeklődtek bent lévő társaik hogyléte felől, de nem a történések 

felől, vagyis az érdeklődés inkább a team-re, mint a feladatra (task-re) vonatkozott, ami a 

komplex helyzetben ezek szerint nem volt hatékony. Fontos további különbség, hogy a B2-es 

csapat esetében nagyon sok „Utasítás/parancs” hangzik el centrálisan (körülbelül 6-szor annyi, 



119 
 

mint C1-nél). Ahogyan az előző eredmények mutatták, centrális kommunikáció lényege inkább 

a tájékoztatás, kapcsolatfenntartás és a közös TMM fenntartása, és így a hierarchikus 

kommunikációnak sokkal inkább laterálisan van helye. Ennek megfelelően az „Egyszerű 

válasz” aránya is nagyobb a B2 csapatnál (az utasításokra, parancsokra való válaszadás miatt). 

További fontos különbség, hogy míg a B2 esetében egyáltalán nem fordul elő „Gazdagított 

válasz”, addig a C1-es csapat esetében igen. A legmarkánsabb különbség a két csapat között, 

hogy a C1-es csapat esetében több mint 10-szer olyan gyakran hangzik el „Ismételt válasz” (a 

híradós részéről legtöbbször). Ez ismételten egy biztonsági kommunikációnak tekinthető, ami 

a TMM fenntartását, a stratégia pontosságát segíti, és csökkenti a felesleges tisztázások és 

egyeztetések szükségességét. 

 

Komplex helyzet, centrális csatorna 

Rosszul koordinált team Jól koordinált team 

Gyakori „Bizonytalanság/Hezitálás” 

Gyakori „Egyeztetés/tisztázás” 

Gyakori „Figyelmeztetés”, „Figyelemfelhívás” 

Gyakori „Státuszellenőrzés” 

Gyakori „Utasítás Parancs” 

Gyakori „Egyszerű válasz” 

Gyakori „Anticipáció” 

Gyakoribb „Megszólítás” 

Gyakori „Identifikáció” 

Gyakori „Információszerző kérdések” 

Gyakori „Ismételt válasz” 

Gyakori „Gazdagított válasz” 

19. táblázat: A leggyengébb és legjobb koordinációjú csapatok kommunikációjának 

összehasonlítása komplex helyzetben, centrális csatornán 

 

Összességében elmondható, hogy a komplex helyzet centrális csatornájára is érvényes az 

egyszerű helyzetben feltárt különbség, mely szerint a jól koordinált team-re jellemző az 

„Anticipáció”, vagyis a jövőbeli események elővételezése. Az egyszerű helyzethez hasonlóan 

itt is jellemző a gyengén koordinált csapatra, hogy magasabb arányban használja a 

„Bizonytalanság”, illetve az „Egyeztetés/tisztázás” kommunikációs megnyilvánulásait, amely 

ebben az esetben is arra enged következtetni, hogy a gyengén koordinált team feltételezhetően 

híján van egy stabil és világos stratégiának a feladatmegoldást illetően. A jól koordinált csapatra 

emellett sokkal jellemzőbb az „Identifikáció” és a „Megszólítás”, amely biztosítékként 

szolgálhat a team számára, hogy a közölni kívánt üzenet küldője és címzettje is egyértelmű és 

világos minden team tag számára, ez tehát egy fontos biztonsági és minőségi mutató lehet a 

kommunikációt illetően, amellyel a komplex helyzetben tapasztalt gyenge rádiókapcsolatból 
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fakadó kommunikációs hiányosságok áthidalhatók. Fontos további különbség, hogy míg a jól 

koordinált C1-es csapat kitartóan igyekszik információt szerezni a bent zajló eseményekről, 

addig a B2-es csapatra inkább a team tagok hogyléte felőli érdeklődés a jellemző és kevésbé az 

arra való törekvés, hogy friss információkat szerezzenek a feladatmegoldás aktuális állását 

illetően. Mindemellett jelentős különbség, hogy a rosszul koordinált, B2-es csapat esetében 

sokkal gyakrabban hangzik el „Utasítás/parancs”, amely valószínűsíthetően inkább a laterális 

csatornánál tölt be központi szerepet, elfogadva az előzőekben vázolt részkövetkeztetést, mely 

szerint a centrális csatorna funkciója a kapcsolatfenntartás. Ennek megfelelően a centrális 

csatornán elhangzó „Utasítás/parancs” inkább megakasztja a team folyamatokat, mintsem 

támogatná azt. Végül pedig fontos különbség a centrális csatorna esetében, hogy a jól koordinált 

team-re sokkal inkább jellemző a gazdagított és ismételt válaszok aránya, amely ismételten 

fontos minőségi mutatója a team kommunikációnak, ezáltal biztosíthatja ugyanis a team, hogy 

a továbbított információt jól értelmezték, amely így csökkentheti a további egyeztetés és 

pontosítás szükségességét. A gazdagított válaszok magasabb aránya mindemellett arra utal, 

hogy a team tagjai gyakrabban elővételezik, hogy a többi team tagnak milyen információkra 

lehet még szüksége a feladatmegoldás sikerességéhez, s igyekeznek válaszaikban minél több 

hasznos információt továbbítani társaiknak.  

Laterális csatorna: Végül pedig – ahogyan az előző esetekben- a komplex helyzet laterális 

csatornájára is igaz, hogy „Anticipáció” sokkal magasabb arányban fordul elő a C1 csapatnál, 

mint a rosszul koordinált B2 csapatnál. Mindebből arra következtetek, hogy az „Anticipáció” 

fontos prediktora a jó koordinációnak egyszerűbb, protokolláris és komplexebb esetben is, mind 

a centrális, mind pedig a laterális kommunikációs csatornán. Mindemellett a rosszul koordinált 

B2-es csapat laterális helyzetben több mint 4-szer olyan gyakran hezitál, bizonytalankodik, 

amely az előző esetekben leírtakkal együtt szintén a jól és rosszul koordinált csapatok egy 

megbízható elkülönítőjének tűnik. A komplex helyzet laterális csatornáján emellett fontos 

szerep jut a „Figyelemfelhívásnak” és a „Figyelmeztetésnek” is. Míg az előző gyakrabban 

hangzik el a C1-es, jól koordinált csapatban, addig a „Figyelmeztetés” a gyengén koordinált 

B2-es csapat esetében nagyon gyakori. A kommunikációs leiratok tartalmából feltételezhető, 

hogy mindkét kommunikációs kategória a korlátozott látási viszonyok és a komplex feladatból 

fakadó esetleges veszélyek ellen nyújt egyfajta védelmet a team tagjainak, ezek segítségével 

ugyanis figyelmeztethetik társaikat az esetleges veszélyekre, illetve nyomon tudják követni 

társaik státuszát a feladatvégrehajtás közben akkor is, amikor arról saját szemükkel nem tudnak 

megbizonyosodni. További érdekesség, hogy az engedélykérés a B2-es, rosszul koordinált 
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csapat esetében kétszer olyan gyakori volt, mint a jól koordinált C1 csapat esetében. Nagyon 

markáns különbség figyelhető meg továbbá a „Státuszellenőrzés” kategóriában, amely alapján 

úgy tűnik, hogy a jól koordinált C1-es csapat tagjai a komplex helyzetben sokkal jobban 

figyelnek a csapattársaikra, azok hollétére, állapotára és készültségére. Újabb markáns 

különbség figyelhető meg a két csapat között az „Utasítás/parancs” kategóriában. A C1-es 

csapat ugyanis közel 4-szer annyi utasítást és parancsot használ laterális esetben, mint a B2-es 

csapat. Ezzel ismételten bebizonyosodott, hogy a laterális kommunikációs csatorna esetében a 

hierarchikusabb kommunikációs stílus lesz a célravezető, továbbá, hogy ez a kommunikációs 

kategória ezen a csatornán lesz célravezető és nem a centrális csatorna esetében. Feltételezhető, 

hogy a hierarchikus kommunikáció fontossága laterális helyzetben nem más, mint hogy 

biztosítsa a szerep-, feladat- és jogosultsági köröket, amelyek a gördülékeny feladatmegoldást 

segítik és biztosítják, hogy ne menjen felesleges idő és energia a team-en belüli szerepek 

esetleges megkérdőjelezéséből adódó vitákra, konfliktusokra. Ahogyan szakirodalmi 

áttekintésemben is ismertettem, a magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ek esetében 

kiemelten fontos a hierarchia, hogy a csapat ne essen szét, hanem legyen egyfajta "szigor", 

amely a közös feladatvégrehajtás és az ahhoz kapcsolódó team mentális modell alapja lehet. 

Fontos különbség még a két team között az „Ismételt válaszok” aránya, ami laterálisan is igen 

kimagasló a C1 csapatnál. Ezek alapján feltételezem, hogy ez a biztonsági, ismétlő 

kommunikáció laterálisan is fontos szerepet játszik a jó koordináció fenntartásában azáltal, 

hogy a team tagok azonnal visszaismétlik, amit hallanak, így még helyben korrigálhatók a 

félreértések, és nem szükséges feleslegesen egyeztetni. Fontos még, hogy hiába a hierarchikus 

kommunikáció, a C1 csapat tagjai esetében több „Javaslattétel” volt megfigyelhető, mint a B2 

csapat tagjainál. 

 

Komplex helyzet, laterális csatorna 

Rosszul koordinált team Jól koordinált team 

Gyakori „Bizonytalanság/Hezitálás” 

Gyakori „Engedélykérés” 

Gyakori „Anticipáció” 

Gyakori „Státuszellenőrzés” 

Gyakori „Utasítás/Parancs” 

Gyakori „Ismételt válaszok” 

Gyakori „Javaslattétel” 

20. táblázat: A leggyengébb és legjobb koordinációjú csapatok kommunikációjának 

összehasonlítása komplex helyzetben, laterális csatornán 
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Összességében elmondható, hogy itt is, mint ahogyan az egyszerű helyzet centrális és laterális, 

illetve a komplex helyzet centrális csatornájának esetében is, a jól koordinált csapatra jellemző 

volt az „Anticipáció”, míg a rosszul koordinált csapat esetében ez sokkal alacsonyabb arányban 

fordult elő. Szintén hasonlóképpen az előzőekhez, a rosszul koordinált csapat ebben az esetben 

is gyakrabban bizonytalankodott, hezitált. Az eredmények alapján elmondható, hogy mind az 

„Anticipáció”, mind pedig a „Bizonytalanság/Hezitálás” fontos jellegzetessége a jól koordinált 

teamek-nek, ezek segítségével ugyanis a jól koordinált és a gyengén koordinált team-ek 

egyszerűbb és komplexebb helyzetben is megkülönböztethetők egymástól. A jól koordinált 

csapatra mindemellett nagyon markánsan jellemző a „Státuszellenőrzés”, vagyis a többi team 

tag hollétének és hogylétének folyamatos ellenőrzése, amely az eredmények alapján, a 

korlátozott látási viszonyok mellett fontos eszköz lehet a team tagok állapotának és 

készültségének nyomon követéséhez. A jól koordinált team esetében emellett sokkal 

jellemzőbb volt egyrészről az „Ismételt válaszok” magasabb aránya, másrészt pedig a magasabb 

arányú „Javaslattétel”. Míg a magasabb arányú ismételt válaszok egyfajta biztonsági („double 

check”) funkciót töltenek be, amelyek támogathatják a gördülékeny feladatmegoldást, addig a 

magasabb arányú „Javaslattétel” egyfajta magasabb szintű involváltságot jelenthet, vagyis azt, 

hogy a team tagok jobban bevonódnak a folyamatba, és motiváltabbak arra, hogy saját 

ötleteikkel segítsék a feladat megoldását. További markáns különbség, hogy a jól koordinált 

csapat a komplex helyzet laterális csatornáján sokkal magasabb arányban használt utasításokat 

és parancsokat, újfent igazolva ezzel az eredményekből levont következtetésem, miszerint a 

funkciójában is eltérő laterális csatorna használatának hatékonysága alapvetően egy 

hierarchikus kommunikációs mintázatra épül. Habár az „Engedélykérés” kommunikációs 

kategóriája is a hierarchikus kommunikációhoz kapcsolódik, úgy tűnik, ez laterális esetben 

inkább kontraindikátora a hatékony koordinációnak, amely a gördülékeny feladatmegoldást 

inkább megakasztja, és feltételezhetően a team tagok szerep- és felelősségi körének 

tisztázatlanságából fakad. 

6.2.2.5. Kommunikációs mintázatok fázisonként 

Az előző fejezetekben a tűzoltói team-ek egyszerű és komplex helyzetben történő 

feladatmegoldásához kapcsolódó kommunikációs jellegzetességeket ismertettem, előbb 

általánosságban, majd pedig a legjobban és a leggyengébben koordinált team-ek 

összehasonlításában, arra keresve a választ, hogy mely kommunikációs mintázatok 

különböztetik meg egymástól a jól és a rosszul koordinált team-eket egyszerű, illetve komplex 
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helyzetben. Disszertációm jelen fejezetében a kommunikáció még specifikusabb elemzésének 

eredményét ismertetem, amely a jól és rosszul koordinált team-ek egyszerű és komplex 

helyzetben történő feladatmegoldását fázisonként veszi górcső alá. 

6.2.2.5.1. A jól és rosszul koordinált team-ek fázisonként történő összehasonlítása 

egyszerű helyzetben 

Centrális csatorna: Az egyszerű helyzet centrális kommunikációjának fázisonkénti bontását a 

8/a és 8/b mellékletek tartalmazzák. 

1/a. fázis (Telefonon jelentik a káreseményt a híradósnak - Elhangzik a riasztás): Az 1/a 

fázisban a jól koordinált C1 csapatra nagyon markánsan jellemző a Figyelemfelhívás 

kommunikációs kategóriája, míg a rosszul koordinált A1 csapat a Spontán informálásban 

egyedüli és vezető. Valószínűsíthető, hogy az első fázisban a Spontán informálásra valójában 

nincsen szükség, hiszen csak egy riasztás leadása történik centrálisan, a Spontán informálás így 

egyelőre szükségtelen ebben a szakaszban. 

1/b. fázis (Elhangzik a riasztás - Az első ember leteszi a lábát a kocsiról): Az 1/b fázisban 

megfigyelhető, hogy míg a C1 csapatnál egyedüliként van „Anticipáció” és „Gazdagított 

válasz”, illetve „Ismételt válasz” is a két jó csapatnál fordul csak elő, addig a rosszul koordinált 

A1 csapatnál egyedüliként van „Bizonytalanság/hezitálás”, illetve ismét meglehetősen magas 

arányban fordul elő az esetükben a „Spontán informálás”. Mindemellett ebben a szakaszban az 

A1 csapat megközelítőleg 5-ször annyit kommunikál centrálisan, mint a többiek, amely 

összecseng az előző következtetésemmel, mely szerint ez felesleges lehet, sőt alááshatja a 

hatékony és gördülékeny előkészületeket. Eredményeim alapján feltételezem, hogy az A1 

csapat kevésbé tudja jól megszűrni az információkat, hogy mit adjanak le a rádión, és ez 

szétforgácsolja a team koordinációt. Ebben a szakaszban magasan az A1 csapat kommunikál a 

legtöbbet.  

2. fázis (Az első ember leteszi a lábát a kocsiról - Az első páros belép az ajtón): Ebben a 

szakaszban is a jól koordinált C1 csapatnál fordul elő egyedüliként „Anticipáció”, illetve az 

esetükben itt megfigyelhető még az „Ellenjavaslat” is. Az A1 csapat ismételten a legmagasabb 

arányban használja a „Spontán informálást”, és az „Egyszerű választ” is, feltételezhetően az 1/b 

szakaszban leírtaknak megfelelően nem jól szűrik meg azokat az információkat, amelyekre a 

team-nek valóban szüksége van a feladatmegoldáshoz. Összességében ebben a szakaszban is 

az A1 csapat kommunikál a legtöbbet.  
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3/a fázis (Az első páros belép az ajtón - A második páros belép az ajtón): A „Spontán 

informálás” ebben a szakaszban is nagyon gyakori az A1 csapat esetében, illetve az 

„Információszerző kérdés” is egyedül ennél a csapatnál jelenik meg. „Ismételt válaszok” 

egyedül a két jobban koordinált csapat esetében jelennek meg, míg az „Időre” vonatkozó 

kommunikáció csak a C1 csapat esetében, amely csapat az egyszerű és komplex helyzet 

együttes figyelembevételével a legjobban koordinált csapat a hat közül. 

3/b fázis (A második páros belép az ajtón - Lánggal való égés megszüntetve): Az 

„Információszerző kérdések” ebben a szakaszban a jól koordinált csapatoknál hangzanak el 

nagyobb arányban, és az „Időre vonatkozó kommunikáció”, illetve az „Ismételt válasz” is 

magasan a C1 csapat esetében a leggyakoribb. Mivel ebben a fázisban már mindkét páros bent 

tartózkodik a hidegszertárban, feltételezhető, hogy a rádiókapcsolatnak vagyis a centrális 

kommunikációnak erősödnie kell annak érdekében, hogy a kint tartózkodó team tagok is 

tudomást szerezzenek a bent zajló feladatvégrehajtásról és esetleges eszközszükségletről. Ez a 

tendencia ismételten a jól koordinált C1 csapatnál a legkifejezettebb, míg az A1 csapatnál a 

legkevésbé az.  

4. fázis (Lánggal való égés megszüntetve - Az utolsó ember is elhagyja az épületet): Az 

„Anticipáció” kommunikációs kategória ebben a fázisban csak a legjobban koordinált C1 

csapatra jellemző, míg a „Bizonytalanság/hezitálás” csak az A1 csapatra. A „Spontán 

informálás” továbbra is a rosszul koordinált A1 csapat esetében fordul elő a leggyakrabban. 

Ebben a szakaszban is mindhárom csapatnál a centrális kommunikáció marad előtérben. 

Összességében elmondható, hogy a leggyengébb csapatot a két legjobban teljesítő csapattól 

minden fázisban a „Spontán informálás” magas gyakorisága különbözteti meg a 

legmarkánsabban. Feltételezhető, hogy feleslegesen informálják egymást, ennek következtében 

valószínű, hogy a szűretlen információkkal megakasztják a team folyamatokat. Megfigyelhető 

volt továbbá, hogy az 1/b és a 2. szakaszban centrálisan a leggyengébb csapat kommunikál a 

legtöbbet, ugyanakkor a szimulált feladathelyzetben ez az a két olyan szakasz, amikor fizikailag 

még együtt van a team (a híradóst kivéve), így ezt a két szakaszt ki lehetne használni arra, hogy 

a tűzoltásvezető eligazítást (briefing) tartson, felépítse és részletesen ismertesse a stratégiát a 

team tagjaival, tisztázza az egyes részfeladatokat és az egyes team tagok szerepét. Ehelyett 

inkább a centrális kommunikációra és azon belül is a „Spontán informálás”-ra megy el a team 

ideje és figyelme, így valószínűsíthető, hogy a rosszul koordinált csapat ebben a két fázisban 

megfigyelhető kommunikációjával ássa alá a koordináció sikerességét. Az elemzés előző 

fejezeteiben leírtakat megerősítve a jobban teljesítő csapatok esetében sokkal gyakrabban 
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fordult elő „Anticipáció” és „Időre vonatkozó kommunikáció”, míg a leggyengébb csapat 

esetében volt a leggyakoribb a „Bizonytalanság és hezitálás”. 

Laterális csatorna: Az egyszerű helyzet laterális kommunikációjának fázisonkénti bontását a 

8/c és 8/d mellékletek tartalmazzák. 

1/a fázis (Telefonon jelentik a káreseményt a híradósnak - Elhangzik a riasztás): A 

„Bizonytalanság/hezitálás” és az „Utasítás/parancs” ebben a fázisban a rosszul koordinált A1 

csapatnál a legmagasabb. A „Bizonytalanság/hezitálás” magas aránya egybevág az előzőekben 

leírtakkal, miszerint a rosszul koordinált csapatra jellemző a bizonytalan kommunikáció. 

Ahogyan a táblázatban is látható, ebben a fázisban a C1 csapat esetében a legalacsonyabb az 

„Utasítás/parancs” aránya, amely alapján feltételezem, hogy a jól koordinált csapat esetében a 

tűzoltásvezető és a híradós is jobban tudja a dolgát, az egyes feladatait, így a kettejük közötti 

munka egy ilyen protokolláris, egyszerűnek mondható helyzetben explicit kommunikáció 

nélkül is gördülékeny tud lenni. Ezt megerősíti az is, hogy az 1/a szakaszban a C1 csapat 

kommunikál összességében a legkevesebbet laterálisan.  

1/b fázis (Elhangzik a riasztás - Az első ember leteszi a lábát a kocsiról): Az 1/b fázisban csak 

a legjobban koordinált, C1 csapat esetében van megfigyelhető kommunikáció, amelyből arra 

következtetek, hogy a legjobban koordinált csapat a kiérkezésig tartó időt kihasználta a stratégia 

felépítésére, míg a gyengébben koordinált csapatnál ez nem történt meg. 

2. fázis (Az első ember leteszi a lábát a kocsiról - Az első páros belép az ajtón): Ebben a fázisban 

ismételten megjelenik a mintázat, miszerint a jobban koordinált csapatok esetében fordul elő 

„Anticipáció”, mindemellett egyedül a C1 csapatnál fordul elő „Egyeztetés/tisztázás” és 

„Figyelemfelhívás” is. Megint csak fontos hangsúlyozni, hogy ez az a fázis, ahol fizikailag még 

együtt van a csapat, ezért itt hangza(ná)nak el a startégiát érintő utasítások, egyeztetések és 

eligazítások. Ennek megfelelően a két jól koordinált csapat esetében itt megugrik az 

„Utasítás/parancs” aránya, ezzel szemben ebben a fázisban az A1 csapat sokkal kevesebb 

utasítást és parancsot ad ki és nagyobb arányban kérdez (információt szerez, pontosítást kér, 

státuszt ellenőriz). A rosszul koordinált csapat az eredmények alapján gyakorlatilag még 

információkat szerez a helyzettel kapcsolatban, holott itt már egy stabil stratégia kellene, hogy 

legyen a team tagok fejében, amit utasítások formájában a tűzoltásvezető megerősít. Ehelyett a 

tűzoltásvezető a centrális kommunikációra helyezi a hangsúlyt ebben a fázisban, így azonban 

az egész eligazítás (briefing) és csapat szétesik a legfontosabb stratégiai fázisban. A rosszul 
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koordinált A1 csapat sokkal többet kommunikál ebben a szakaszban centrálisan, mint 

laterálisan, ez egy markáns különbség közte és a jól koordinált C1 és C2 csapatok között. 

3/a fázis (Az első páros belép az ajtón - A második páros belép az ajtón): Ebben a fázisban 

hirtelen megugrik a rosszul koordinált A1-es csapat által kommunikált „Utasítás/parancs” 

aránya, olyannyira, hogy ők ezt a kommunikációs kategóriát használják a leggyakrabban ebben 

a fázisban. Valószínűsíthető, hogy ez a kommunikáció ebben a szakaszban már nem hatékony, 

hiszen ez már a beavatkozás szakasza, ahol a hangsúly az előzetesen tisztázott és kiosztott 

feladatok végrehajtásán lenne. Mindemellett az A1 csapat kommunikál a legtöbbet ebben a 

fázisban, amely valószínűleg szükségtelen, hiszen ez egy protokolláris alapú, exekutív fázis. 

Csupán összehasonlításképpen, a gyengén koordinált A1 csapat ugyanannyit kommunikál 

laterálisan, mint centrálisan, míg a két jobbik csapat laterálisan fele annyit kommunikál ebben 

a fázisban laterálisan, mint centrálisan.  

3/b fázis (A második páros belép az ajtón - Lánggal való égés megszüntetve): A 3/b fázisban 

megint az A1 csapat kommunikál a legtöbbet, holott ez ismételten a végrehajtás szakasza lenne, 

ahol a létező stratégia, protokoll és Team Mentális Modell alapján implicit koordináció 

segítségével, kevés kommunikációval is meg lehetne oldani a helyzetet. Ehelyett az A1-es 

csapat kérdez, egyeztet, megszólít, stb., azaz számos olyan kommunikációs megnyilvánulása 

van, ami tulajdonképpen hátráltatja a gördülékeny feladatvégrehajtást.  

4. fázis (Lánggal való égés megszüntetve - Az utolsó ember is elhagyja az épületet): A 4. 

szakaszban ismét az „Utasítás/parancs” kerül előtérbe, továbbá ebben a fázisban a C1 csapat 

kommunikál a legtöbbet. Ez az a szakasz, ahol döntés születik arról, hogy az épületet mikor, 

milyen sorrendben hagyják el a team tagjai, kell-e még felderítést végezni, vagyis a magasabb 

arányú „Utasítás/parancs”-nak ebben a fázisban valóban van jelentősége a koordináltság 

szempontjából. A jól koordinált C1-es csapat ennek megfelelően magas arányban használja az 

„Utasítás/parancs” kommunikációs kategóriát. Az A1-es csapat ezzel szemben az 

„Egyeztetés/tisztázás” és a „Javaslattétel” kommunikációs kategóriáját használja a 

leggyakrabban. 

Összességében: Az 1/b és 2. szakaszban mutatott magas arányú centrális kommunikáció az A1-

es csapat részéről a laterális csatornán is érezteti hatását. Míg ugyanis a 2. szakaszban a két 

jobban teljesítő csapat eligazítást tart (briefing-el), utasít, parancsokat és utasításokat ad, addig 

az A1-es csapat a centrális kommunikációval van elfoglalva, emiatt valószínűleg elmulasztja 

azt a lehetőséget, hogy a stratégiát pontosítsa és kiépítse a team tagok fejében. Utólag ugyan 
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ezt próbálja orvosolni a 3/a fázisban, de a team akkor már fizikailag külön van, és az már a 

feladatvégrehajtás szakasza lenne, nem pedig az utasításoké, így az ebben a fázisban elhangzó, 

magas arányú „Utasítás/parancs” az ő részükről kevésbé hatékony. A 3/a és 3/b fázisban a 

leggyengébb A1-es csapat kommunikál a legtöbbet laterálisan, ez ismételten alátámasztja, hogy 

kevésbé kiépített a stratégiájuk. Egy kiforrott team stratégia ugyanis nagyban lecsökkentené a 

kommunikáció szükségességét egy alapvetően protokolláris feladat sikeres végrehajtásához. 

Mindent összevetve a laterális csatornán megfigyelhető hierarchikus kommunikáció a 2. 

fázisban tűnik a legfontosabbnak, amit egy kommunikációs szempontból viszonylag 

mérsékeltebb két szakasz követ, amelyben a tényleges feladatvégrehajtásé lesz a főszerep. 

6.2.2.5.2. A jól és rosszul koordinált team-ek fázisonként történő összehasonlítása 

komplex helyzetben 

Centrális csatorna: A komplex helyzet centrális kommunikációjának fázisonkénti bontását a 

9/a és 9/b mellékletek tartalmazzák. 

1. fázis: Az 1. fázisban (Telefonon jelentik a káreseményt – Elhangzik a riasztás) a C1-es csapat 

nem kommunikál centrálisan, csak a B2-es csapat, akik esetében a híradós rádión keresztül a 

híradóhoz hívja a tűzoltásvezetőt, hogy a telefonbeszélgetést saját fülével hallhassa. Úgy 

látszik, ennek nincsen előrejelző értéke a későbbi teljesítményt illetően. Annyit ért ebből a 

csapat, hogy valamilyen bevetés lesz, de ennek a részleteit nem ismerik, így nem tudnak 

mentálisan felkészülni rá, stratégiát alkotni, stb. A tűzoltásvezető korai bevonásának egyetlen 

előnye lehet, hogy hamarabb elkészülnek, mert korábban meg tudják kezdeni az öltözködést, a 

szerszámok és a fecskendő előkészítését. 

2. fázis: A 2. fázisban (Elhangzik a riasztás – Az első páros belép a bunkerbe) hasonló 

mintázatok figyelhetők meg, mint az egyszerű helyzetben. A komplex helyzet esetében is ez az 

a szakasz, amikor stratégiát lehetne építeni, megbeszélni a teendőket, illetve egyeztetni az egyes 

teendőkhöz kapcsolódó feladatköröket. A gyengén koordinált B2-es csapat azonban itt is többet 

kommunikál centrálisan, mint a C1 csapat, több a „Bizonytalanság/hezitálás”, az 

„Identifikáció”, a „Spontán informálás” és az „Egyszerű válaszok” is. Ismételten fontos 

minőségi különbség az „Anticipáció”, illetve a „Gazdagított”- és „Ismételt válaszok” aránya, 

amely kategóriák kizárólag a jól koordinált C1-es csapatnál fordultak elő, a B2 esetében 

egyáltalán nem.  

3. fázis: A 3. fázisban (Az első páros belép az épületbe- A páros, aki kihozta a babát visszamegy 

az épületbe) a team már fizikailag elszeparáltan dolgozik, hiszen az első páros már belépett az 
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óvóhelyre, és megkezdte a felderítést. Mindemellett a rádiókapcsolat is gyenge, a tűzoltásvezető 

(később pedig a gépkocsivezető) nem, vagy csak nagyon nehézkesen tudja felvenni a 

kapcsolatot a bentiekkel, pedig ebben a szakaszban történik a váratlan esemény, miszerint a 

tűzoltásvezető kiesik. A C1 csapat itt átveszi a vezetést centrális kommunikációban, és 

leginkább „Megszólítással” és „Identifikáció”-val kommunikál, vagyis próbálja felvenni a 

kapcsolatot a bentiekkel, hogy a tűzoltásvezető kiesését közölni tudja, de az egyszerű válaszok 

arányából az következtethető, hogy ebben kevéssé jár sikerrel. A B2-es csapat által használt 

„Megszólítás” és „Identifikáció” alacsonyabb arányából kirajzolódik, hogy ez a csapat 

kevesebb erőfeszítést tesz, hogy a kapcsolatot felvegye a bentiekkel. 

4. fázis (A páros, aki kihozta a babát visszamegy az épületbe – Az utolsó ember is elindul a 

lépcsőn fölfelé): A 4. fázisban ugyanez a tendencia figyelhető meg, miszerint a C1-es csapat 

sokkal többet kommunikál, próbálja felvenni, fenntartani a kapcsolatot a bentiekkel, 

információt szerezni („Megszólítás”, „Identifikáció”, „Információszerző kérdések”) a benti 

helyzetről, míg a B2 csapat láthatóan kevesebbet kommunikál, kevésbé törekszik a benti 

történések nyomon követésére.   

A centrális csatornával kapcsolatban összességében megállapítható, hogy a C1-es csapat a 2. 

fázisban kevesebbet kommunikál centrálisan, mint a B2, utána azonban (ahogy elszeparálódik 

a team) jobban, aktívabban próbálja felvenni a kapcsolatot a bent lévőkkel, és ez így marad a 

4. szakaszra is. A magasabb arányú centrális kommunikáció magyarázata lehet a 

kommunikációs kategóriák gyakorisága alapján, hogy a C1 csapat jobban törekszik arra, hogy 

a kapcsolatot fenntartsa és a nemvárt eseményt közölje a bunkerben tartózkodó két párossal 

(tűzoltásvezető kiesése). 

Laterális csatorna: A komplex helyzet laterális kommunikációjának fázisonkénti bontását a 

9/c és 9/d mellékletek tartalmazzák. 

1. fázis: Az 1. fázisban (Telefonon jelentik a káreseményt – Elhangzik a riasztás) a laterális 

kommunikációs csatornán a jól koordinált C1 csapat kommunikált többet, ami különbség 

főként az „Ismételt válaszok”-ból és az „Utasítás/parancsok”-ból tevődik össze. Feltételezhető, 

hogy a C1 csapat az „Ismételt válaszok”-kal és „Pontosító kérdések”-kel egy biztonsági 

ellenőrzést hajtott végre, hogy meggyőződjön arról, hogy biztosan jól értette az információkat, 

mindemellett pedig az „Utasítás/parancsok”-kal már megkezdte a stratégia felépítését. Az 

„Információszerző kérdések” aránya ugyan a B2 csapat esetében nagyobb volt, de a 
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„Bizonytalanság/hezitálás” és az „Egyszerű válaszok” kategóriáit is ők használták magasabb 

arányban. 

2. fázis: A 2. fázisban (Elhangzik a riasztás – Az első páros belép a bunkerbe) már az 

„Utasítás/parancs”, illetve az „Egyszerű válasz” volt a leggyakrabban előforduló kategória a jól 

koordinált C1-es csapatban, tehát az esetükben az előzőekben ismertetett hierarchikus 

kommunikáción alapuló eligazítás és a stratégiaalkotás volt megfigyelhető, mielőtt az első 

páros bement volna az óvóhelyre. Ez a mintázat a B2 csapatnál nem annyira kifejezett, 

mindemellett ők összességében is sokkal többet kommunikálnak ebben a szakaszban 

(„Megszólítás”, „Információszerző kérdések”, „Spontán informálás” magasabb aránya volt az 

esetükben megfigyelhető). Az előzőekhez hasonlóan ebben a fázisban is jellemző, hogy az 

„Anticipáció” a jól koordinált C1 csapatban fordult elő. 

3. fázis (Az első páros belép a bunkerbe - A páros, aki kihozta a babát visszamegy az épületbe): 

Ebben a fázisban a team-nek meg kell találnia a sérültet szimbolizáló babát (és amennyiben az 

előző fázisban nem találták meg, akkor a gázpalackot is), illetve kiesik a tűzoltásvezető, azaz a 

helyzet komplexitása ebben a szakaszban ütközik ki igazán a team számára. Itt a C1-es csapat 

már jóval többet kommunikál laterálisan a B2-es csapatnál, ismételten alátámasztva azt az 

feltételezést, miszerint a nemvárt események magasabb arányú kommunikációt 

eredményeznek, és a jól koordinált team-ekre jellemző, hogy ilyenkor többet kommunikálnak. 

A 2. fázishoz hasonlóan ebben a fázisban is hierarchikus, szigorú laterális kommunikáció 

érvényesül a jól koordinált C1 csapat esetében, amely kommunikáció az „Utasítás/parancs” és 

az „Egyszerű válasz” kommunikáció kategóriák magas arányú előfordulásán alapul. 

Mindemellett figyelemre méltó, hogy ebben a szakaszban a C1 csapat magas arányban használ 

„Információszerző kérdések”-et, vagyis feltételezhető, hogy az egyes team tagok jobban 

törekszenek a helyzetről való tudásuk aktualizálására és kiterjesztésére azáltal, hogy 

információt szereznek a többi team tagtól. Ez a fajta törekvés érthető ebben a szakaszban, hiszen 

egyrészről a korlátozott látási viszonyok miatt az egyes team tagok kevésbé tudnak csak a saját 

tudásukra hagyatkozni, másfelől pedig az információszerző kérdések által a stratégia 

újraalkotásához szükséges információkat is meg tudják szerezni. 

4. fázis (A páros, aki kihozta a babát, visszamegy az épületbe – Az utolsó ember is elindul a 

lépcsőn fölfelé): ebben a helyzetben (ha eddig nem történt meg) a két páros minden tagja 

tudomást szerez a tűzoltásvezető kieséséről, emellett a beomlott bejárat miatt meg kell találnia 

a vészkijáratot is, ami egy újabb nemvárt esemény a gyakorlatban. A C1-es csapat ebben a 

fázisban is jelentősen többet kommunikál a B2-es csapatnál, amelyet itt is főként az 
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„Utasítás/parancs”, az „Egyszerű válasz” tesz ki, illetve markáns még a „Spontán informálás” 

és a „Státuszellenőrző kérdések” aránya is. Az „Anticipáció” az előzőekben leírtakhoz 

hasonlóan itt is a C1-es csapatra jellemző, és az „Információszerző kérdések” is rájuk 

jellemzőek. Az erre a fázisra jellemző kommunikációs mintázatokból látszik, hogy a 

hierarchikus kommunikáció itt kiegészül a helyzet megértésére irányuló kommunikációs 

kategóriákkal, amelyben a feladat és a csapattagok szerepének újraértelmezése és javaslattétel 

is benne van. A „Javaslattétel” kommunikációs kategória egyébként mindkét csapat esetében a 

harmadik fázistól jelent meg, vagyis szorosan összekapcsolódik a nemvárt eseményekkel és 

ennek következtében a stratégia újraalkotásának szükségességével. Mindemellett a 

„Javaslattétel” nagyobb arányban fordult elő a C1-es csapatnál, vagyis ez a csapat több 

megoldási alternatívát javasolt. 

Összességében megállapítható, hogy a riasztás elhangzása után a jól koordinált C1 csapatnál 

beindul a hierarchikus, utasítás és parancs alapú kommunikáció, ami a gyakorlat végéig fenn is 

marad. A 3. és 4. szakaszban ez kiegészül információszerző, státuszellenőrző kommunikációs 

kategóriákkal is, amelyek a nemvárt eseményekkel tarkított helyzet újraértelmezését segítik. A 

rosszul koordinált B2 csapat többet kommunikál laterálisan a 2. fázisban, amely mintázat 

azonban nem a hierarchikus „utasítás és egyszerű válasz” mintázatban keresendő, hanem sokkal 

inkább a helyzet megértésére vonatkozó kommunikációról van szó, amely alapján 

feltételezhető, hogy a 2. fázisra a team fejében még nem alakult ki stabil stratégia a 

feladatmegoldást illetően. A 3. és 4. fázisban a B2-es csapat általános kommunikációs 

gyakorisága látványosan visszaesik, pedig ebben a szakaszban kellene a megváltozott helyzetet 

megérteni, a feladatot, szerepeket újra elosztani, ehhez képest a kommunikációs gyakoriság 

alacsony, a mintázatok pedig esetlegesek. A nemvárt eseményekkel teli szakaszokban a jó 

koordinációjú C1 csapatnál látványosan megugrik a laterális kommunikáció, míg a rossz 

koordinációjú csapatoknál lecsökken, amely újabb bizonyítékát adja a feltételezésnek, mely 

szerint komplex, stresszes, nem várt eseményekkel teli helyzetben a kommunikáció 

megnövekszik a laterális kommunikációs csatornán, míg a centrális csatornán csökken. 

6.2.2.6. Kommunikációs mintázatok összehasonlítása a feladat- és a kapcsolatorientáció 

tükrében 

Elemzésem legutolsó lépéseként a jól és rosszul koordinált team-eket hasonlítottam össze annak 

tükrében, hogy az egyszerű és komplex helyzet centrális, illetve laterális csatornáján inkább a 

feladattal (task-related), vagy inkább a team-mel (team-related) kapcsolatos kommunikációt 

alkalmaznak gyakrabban. Elemzésem célja részben a 2.3.1. és 2.3.2. fejezetekben leírtak 
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egyfajta alátámasztása is, miszerint a centrális és laterális kommunikációs csatornák alapvetően 

más-más funkciót töltenek be egy feladatvégrehajtás során. Ehhez az összehasonlításhoz 

elsőként újracsoportosítottam a kommunikációs kategóriákat, annak megfelelően, hogy azok 

inkább a feladattal vagy inkább a team-mel kapcsolatos kommunikációt szolgálják-e 

(csoportosításomhoz ismételten a kommunikációs kategóriák kialakítását bemutató fejezetben 

ismertetett szakirodalmakra hagyatkoztam). Ennek megfelelően a kommunikációs 

kategóriáimon az alábbi csoportosítást végeztem el, amely csoportosításba összesen 16 

kategória kerül bele. Mivel négy kategóriáról sem a szakirodalom, sem pedig a saját adataim 

alapján nem volt egyértelműen eldönthető, hogy mely felettes csoportba illenek, ezért az 

eredmények tisztasága érdekében a „Bizonytalanság/hezitálás”, az „Anticipáció”, a „Javaslat” 

és az „Ellenvélemény” kategóriák nem képezték az újracsoportosítás alapját. A feladattal és a 

team-mel kapcsolatos felsőbb kommunikációs kategóriák tartalmát az alábbi táblázatban 

foglalom össze: 

 

Feladattal kapcsolatos (task-related) 

kommunikáció 

Team-mel kapcsolatos (team-related 

kommunikáció 

„Információszerzés céljából feltett kérdés” 

„Pontosítás/megerősítés céljából feltett kérdés” 

„Egyszerű válasz/konstatálás” 

„Megismételt válasz/konstatálás” 

„Utasítás/parancs/kérés” 

„Egyeztetés/tisztázás” 

„Korrekció” 

„Idővel kapcsolatos kommunikáció” 

„Engedélykérés céljából” 

„Státuszellenőrzés céljából” 

„Gazdagított válasz/konstatálás” 

„Spontán informálás” 

„Megszólítás” 

„Figyelmeztetés” 

„Figyelemfelhívás” 

„Identifikáció” 

21. táblázat: A feladattal és team-mel kapcsolatos kommunikációs kategóriák csoportosítása 

 

A feladathoz és a team-hez kapcsolódó egyes kommunikációs kategóriák gyakoriságait 

összeadva létrehoztam egy-egy gyakorisági mutatót a két nagy kategóriára, amelyet az egyszerű 

és komplex helyzet centrális és laterális kommunikációs csatornájának esetében is 

kiszámoltam. 
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6.2.2.6.1. A feladattal és team-el kapcsolatos kommunikáció összehasonlítása egyszerű 

helyzetben 

A feladattal, illetve team-mel kapcsolatos kommunikációs gyakoriságok összehasonlítását a 

10/a és 10/b számú mellékletek tartalmazzák. 

Centrális csatorna: Az egyszerű helyzet centrális csatorna esetében a team-mel kapcsolatos 

kommunikáció van túlsúlyban, a feladattal kapcsolatos kommunikációval szemben. A centrális 

kommunikáció ennek megfelelően feltehetőleg a team tagok közti kapcsolat fenntartására, 

egymás státuszának, helyzetének ellenőrzésére szolgáló kommunikációs csatorna. A team-mel 

és a feladattal kapcsolatos kommunikáció közti különbség a rosszul koordinált A1 csapat 

esetében a legnagyobb, és a C1 csapat esetében a legkisebb: a C1 csapat kommunikál a 

legkevesebbet a team-mel kapcsolatban, és a legtöbbet a feladattal kapcsolatban, míg a rosszul 

koordinált A1-es csapatnál ennek a tendenciának az ellenkezője figyelhető meg. 

Laterális csatorna: Az egyszerű helyzet laterális kommunikációs csatornája esetében 

megfordul az előbbiekben leírt arány: itt messzemenően a feladattal kapcsolatos (task-related) 

kommunikáció érvényesül, ami egyben alátámasztja azt is, hogy a két kommunikációs csatorna 

ténylegesen egymástól különböző funkciót lát el. A laterális kommunikációs csatorna 

elsődleges célja ennek megfelelően a stratégiának megfelelő feladatvégrehajtás támogatása, a 

közös Team Mentális Modell fenntartása és frissítése a szituáció fordulatainak megfelelően. 

Érdekesség, hogy ismételten ugyanaz a mintázat figyelhető meg, mint a centrális csatorna 

esetében: a legtöbb feladattal kapcsolatos (task-related) kommunikáció a rosszul koordinált A1 

csapatnál figyelhető meg, és a legkevesebb team-mel kapcsolatos (team-related) 

kommunikáció is rájuk jellemző. 

6.2.2.6.2. A feladattal és team-el kapcsolatos kommunikáció összehasonlítása komplex 

helyzetben 

Centrális csatorna: A komplex helyzetben az egyszerűhöz képest lényegesen kevesebb a 

centrális kommunikáció team-mel és feladattal kapcsolatos aspektusa is, vagyis az előző 

fejezetekben leírt kommunikációs gyakoriságok csökkenése a centrális csatornán mindkét 

kommunikációs alkategóriánál megfigyelhető. Ennek ellenére is érvényesül az egyszerű 

helyzetben megfigyelt tendencia, miszerint a centrális kommunikációban a team-mel 

kapcsolatos kategóriák vannak túlsúlyban, a feladattal kapcsolatos kategóriákkal szemben, 

vagyis itt is érvényesül a team-mel kapcsolatos kommunikáció kapcsolatfenntartó, 
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státuszellenőrző funkciója. Érdekes, hogy az egyszerű helyzethez képest, itt a C1-es, vagyis a 

jól koordinált csapat kommunikál többet mindkét fajtából. 

Laterális csatorna: Végül, a komplex helyzet laterális kommunikációjában szintén hasonló 

mintázat érvényesül, mint az egyszerű helyzetben, vagyis, a feladattal kapcsolatos 

kommunikáció kerül előtérbe a team-mel kapcsolatos kommunikációval szemben. 

Mindemellett a jól koordinált C1-es csapat több feladattal kapcsolatos laterális kommunikációt 

használ a komplex helyzetben, mint a B2-es csapat, ez is mutatja, hogy a nemvárt események 

megemelik a stratégiával, feladatvégrehajtással kapcsolatos kommunikáció gyakoriságát, míg 

a rosszul koordinált csapatnál ez a növekedés csekélyebb mértékű. A komplex helyzet laterális 

csatornájára is igaz, hogy a jól koordinált C1-es csapat mindkét kategóriát nagyobb 

gyakorisággal használja. 

Összességében elmondható, hogy a kommunikációs kategóriák team-mel és feladattal 

kapcsolatos újracsoportosításának eredménye is alátámasztja a korábbiakban megfogalmazott 

következtetést, mely szerint a két csatorna a feladatmegoldás során különböző szerepet, 

funkciót tölt be. Mind az egyszerű, mind pedig a komplex helyzet esetében megfigyelhető volt, 

hogy a centrális csatornán kiemelkedő túlsúllyal szerepelt a team-mel kapcsolatos 

kommunikációs kategóriák összessége, míg a laterális csatornán a feladattal kapcsolatos 

kommunikációs kategóriák voltak túlsúlyban mindkét helyzetben. Mindebből feltételezhető, 

hogy amíg a centrális csatorna elsődleges funkciója a team tagok közötti kapcsolatfenntartás, 

egymás státuszának nyomon követése a feladatvégrehajtás alatt, addig a laterális csatorna 

elsődleges funkciója a közvetlenül a feladathoz kapcsolódó információk áramlásának 

biztosítása.  

Az előző fejezetekben bemutattam a tűzoltói team kommunikációval kapcsolatos kutatásom 

egyes lépéseit és legfontosabb eredményeit. Az eredmények átláthatósága és könnyebb 

érthetősége érdekében a legfontosabb eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze: 
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A kommunikációs elemzés szintjei és legfontosabb eredményei 22. táblázat: A kommunikációs elemzés szintjei és legfontosabb eredményei 
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7. ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK, KITEKINTÉS 

Doktori tanulmányaim témájául a magas kockázatú munkakörökben (High Risk Environment, 

a továbbiakban: HRE) dolgozó team-ek munkáját választottam. A HRE team-ek különleges 

figyelmet vívtak ki maguknak mind a műszaki, mind pedig a társadalomtudományi kutatások 

terén, hiszen a magas kockázatú munkakörökben az átlagosnál jóval nagyobb esély van arra, 

hogy a team tagjainak vagy más embereknek a fizikai épsége veszélybe kerül, illetve akár egy-

egy, jelentéktelennek tűnő mulasztásnak is súlyos, akár végzetes következménye lehet az 

emberi egészség, az emberi élet, illetve a környezet védelmének szempontjából. A képzés alatti 

évek során elsőként az ilyen környezetben dolgozó team-ek által birtokolt tudást és annak 

hatékony menedzselését állítottam vizsgálódásaim középpontjába, amelyet a témában jelenleg 

létező és számottevő szakirodalom a gördülékeny teammunka alapfeltételének tekint. Ennek 

eredményeként került figyelmem középpontjába a témában hihetetlen jelentőséggel bíró és 

megkerülhetetlen Team Mentális Modell fogalma, amely a team tagjai által birtokolt, közös 

tudást jelenti a team feladatát és a team tagok szerepeit illetően. A jól kiépített, hatékonyan 

működő Team Mentális Modell olyan, hosszú távon érvényes működési séma, amely mintegy 

„belső tudástárként” vezeti a team tagjainak gondolkodásmódját és ezáltal cselekedeteit a 

legtöbb feladatot illetően. Ennek alapja a nyilvánvalóan magas szinten elsajátítandó szakmai 

tudáson túl a team kohéziója, összeszokottsága, valamint az arra való képesség, hogy a team a 

saját Team Mentális Modelljét sikeresen képes legyen adaptálni az adott, aktuális helyzet 

követelményeinek megfelelően, vagyis, hogy a már meglévő tudás a team tagok megfelelő 

arányú flexibilitásával párosuljon. Ezen a ponton bontakozott ki a teammunkával kapcsolatos 

érdeklődésem következő témaköre, a team adaptáció, amelynek az előzőekben leírtak 

értelmében egyik alapköveként a jól kiépített, pontos és minden team tag által birtokolt Team 

Mentális Modellt tekintem. A team adaptáció témaköre a szakirodalomban olvasottak alapján 

az előzőekben ismertetett Team Mentális Modellhez képest valamivel nehezebben körülírható 

és szerteágazóbb jelenség. Mivel a team adaptációnak számos, egymástól akár teljes mértékben 

különböző és mégis helytálló definíciója létezik, ezért célom volt, hogy egy olyan elméleti 

keretrendszert találjak, amely ezeket az egymástól különböző megközelítéseket egységként 

képes kezelni. Ennek eredményeként találtam rá a Travis Maynard (2015) által létrehozott 

modellre, amely 15 év team adaptációval kapcsolatos kutatásait szintetizálva hozott létre egy 

olyan – a társadalomtudományokban jól ismert- „Input-Mediator-Output” modellt, amelyre az 

előző feltétel teljesül, vagyis képes párhuzamosan többféle adaptációs megközelítést egyszerre 

kezelni. A modell szerint a team adaptációt tekinthetjük Input-ként, amely esetben a jelenséggel 
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kapcsolatos helyes megfogalmazás az „adaptabilitás” lesz, vagyis a team arra való képessége, 

potenciálja, hogy szükség esetén hozzá igazítsa team munkáját a helyzet által megkívánt új 

feltételekhez. Ekkor minden olyan egyéni-, team- és szervezeti szintű sajátosságot Inputként 

kezelünk, amely ezt a fajta képességet vagy potenciált akár prediktorként, akár 

kontraindikátorként befolyásolja. Amennyiben a team adaptációra, mint „Output”-ra tekintünk, 

úgy az adaptáció kimenetelét, vagyis a sikeres vagy sikertelen adaptáció következményeit 

vesszük górcső alá. Ezek a fajta következmények az Input esetében leírtakhoz hasonlóan 

lehetnek egyéni-, team-, illetve szervezeti szintű következmények is, amelyek arra világítanak 

rá, hogy az adaptáció mennyire volt sikeres, és az a további team működést milyen irányba 

fogja befolyásolni a jövőben. Végül pedig, amennyiben a team adaptációt Mediátorként 

kezeljük, úgy az nem más, mint a tényleges adaptációs folyamat, amely során a team a fejében 

lévő stratégiát a helyzet által megkívánt irányba módosítja. Minden ilyen módosítási 

folyamatnak van egy előingere, amelyet a modell „trigger”-nek nevez, ez az, ami az adaptációs 

folyamatot tulajdonképpen beindítja. Amennyiben ez a trigger egy viszonylag egyszerűbb, 

könnyen kivitelezhető adaptációt követel meg, úgy a folyamat a már meglévő feladatmegoldási 

protokollok mentén, kisebb módosításokkal visszaterelhető az eredeti stratégia felé. 

Amennyiben azonban valamilyen komolyabb esemény töri meg a feladatvégrehajtás 

folyamatát, úgy a team a helyzetet csak úgy tudja sikeresen megoldani, ha a fejében lévő 

stratégiát elengedi, és a helyzet által megkívánt feltételek mentén akár teljes mértékben újból 

felépíti azt. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a magas kockázatú munkakörök esetében a 

stratégia újraalkotására való képesség és ennek gyorsasága kulcstényező lehet, nem csak a team 

sikeressége, de az esetleges komoly negatív következmények elkerülése érdekében is. 

Szakirodalmi feldolgozásom ezen pontján jutottam el a jelenleg is érvényes kérdésfelvetésig, 

amely doktori kutatásom alapját képezi. Elkezdett ugyanis foglalkoztatni, hogy miként képes 

megbirkózni a team egy olyan helyzettel, amelyben az előre felépített stratégia megdől és a 

team-nek rövid időn belül újra kell definiálnia saját magát és a feladatmegoldási irányokat. 

Kíváncsi voltam, hogy miként módosul a feladatmegoldás egy ilyen helyzetben, valamint arra 

is, hogy mi a sikeres, hatékony team-ekre jellemző működési mód, amely alapján feltárhatók 

olyan gyakorlatok (best practice-ek), amelyeket a későbbiekben akár formális oktatás keretein 

belül, követendő protokollként be lehet építeni a magas kockázatú munkakörökben dolgozó 

team-ek munkájába. A célom a teammunka azon aspektusának vizsgálata volt, amelyen 

keresztül a team folyamatok biztonsággal lekövethetők, és amely alapján következtetés vonható 

le a team-en belül zajló dinamika, döntések és stratégia módosulásának lépéseire. Mindemellett 

fontos szempontként tartottam szem előtt, hogy a magas kockázatú munkakörökben dolgozó 
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team-ek közül egy kevésbé gyakran vizsgált csoportot válasszak, amely révén a magas 

kockázatú munkakörök teammunkájáról való jelenlegi általános tudást szélesíthetem és 

árnyalhatom. 

Ennek megfelelően doktori kutatásom témájául a tűzoltói team-ek kommunikációjának 

vizsgálatát választottam. A tűzoltói team-ek más magas kockázatú munkakörben dolgozó team 

típusokkal összehasonlítva számos olyan unikális tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek 

véleményem szerint gátolják az implicit koordináció fenntartásának és magas terhelésű 

helyzetben történő alkalmazásának a lehetőségét. Ennek megfelelően kutatásomban azt a 

hipotézist fogalmaztam meg, hogy egy egyszerű és egy komplex, nemvárt helyzetekkel teli 

feleadatot összehasonlítva, az utóbbi helyzetben a tűzoltói team-ek esetében nagyobb 

mennyiségű kommunikáció lesz megfigyelhető mindkét, általuk használt kommunikációs 

csatornán. Kutatásom további részletes célja volt feltárni, hogy miként módosul a tűzoltói team 

kommunikációja (és ezáltal a team munkája) egy relatíve egyszerű, protokolláris és egy jóval 

komplexebb, váratlan eseményekkel teli feladathelyzetet összehasonlítva. Mindemellett célom 

volt azonosítani azokat a kommunikációs mintázatokat, amelyek mentén a hatékony, jól 

koordinált team-ek és a kevésbé hatékony, rosszul koordinált team-ek megkülönböztethetők 

egymástól és megértsem, a team hatékonyságához milyen tipikus kommunikációs 

jellegzetességek kapcsolhatók.  

Kutatásom helyszíne egy magyarországi erőmű területén szolgálatot teljesítő létesítményi 

tűzoltóság volt, ahol összesen 6 tűzoltói team képezte a kvalitatív kutatás mintáját. A 6 tűzoltói 

team mindegyike összesen 7 tűzoltót tartalmazott, akik szerepe, funkciója, felelősségi és 

jogosultsági körei a magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-ek mindegyikéhez 

hasonlóan ebben az esetben is szigorúan meghatározottak voltak. A tűzoltásvezető volt a team 

tulajdonképpeni vezetője, aki a stratégiát kialakította, ismertette a team-mel, és szükség esetén 

módosította azt; a híradós feladata volt, hogy a terepen lévő team tagokkal tartsa a kapcsolatot, 

és szükség esetén további erősítést és eszközöket biztosítson a feladatmegoldáshoz. A 1. és 2. 

páros (összesen négy tűzoltó) tagjai voltak a tényleges beavatkozók, akik felelősök voltak a 

káresemény helyszínének felderítéséért és a tűz eloltásáért, illetve életmentésért. Végül a 

gépkocsivezető feladata volt, hogy a tűzoltó autót („fecskendő”) és a team-et a káresemény 

helyszínére fuvarozza, és a szükséges oltóanyagot biztosítsa a feladatvégrehajtás során.  

A kutatás alapjaként szakértő tűzoltók segítségével kutatócsoportunk két olyan szimulált 

káreseményt idézett elő, amelyben a team-ek feladatmegoldását nyomon követhettük, és 

amelyek közül az egyiket „egyszerű”, a másikat „komplex” helyzetnek neveztük el. Az 
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egyszerű helyzethez egy, a team-ek által ismert helyszínt választottunk, amely egy egyterű, 

nagy légtér volt kevés berendezéssel, vagyis szisztematikusan könnyen felderíthető. 

Mindemellett a feladatmegoldást nem nehezítették váratlan események, a látási viszonyok 

relatíve jók voltak, és a rádiókapcsolat nem akadozott a feladatvégrehajtás során. A komplex 

helyzetben ezzel szemben egy, a team-ek számára kevésbé ismert helyszínt választottunk, 

amely egyrészt nagyobb, másrészt pedig komplexebb elosztású volt (sok kisebb helyiség), ezzel 

nehezítve a szisztematikus felderítést. A látási viszonyok továbbá korlátozottak voltak (félig 

fényáteresztő szemkötőt alkalmaztunk a füst imitálására), és a rádiókapcsolat a hiányos térerő 

miatt akadozott. Mindemellett a feladatot számos váratlan esemény nehezítette: elsőként a 

bunker bejáratát eltorlaszolta egy vasrúd, amelyet át kellett vágni a bejutáshoz, a későbbiekben 

a tűzoltásvezető rosszul lett, ezért a forgalmazást ideiglenesen a gépkocsivezető vette át, a team-

nek azonban meg kellett határoznia, hogy ki lesz az új vezető, végül pedig a bejutáshoz használt 

bejárat beomlott és a csapatnak meg kellett keresnie az épületből kivezető vészkijáratot. 

Legvégül a team-nek a komplex helyzetben nem csupán a tűzoltás volt a feladata, hanem egy 

igen robbanásveszélyes PB gázpalack, illetve egy eszméletlen sérült (életnagyságú bábu) 

megtalálása és szakszerű kimenekítése az épületből. A felsorolt, objektív különbségek mellett 

célom volt megbizonyosodni arról, hogy a két feladatot a team-ek valóban, szubjektíven is 

különböző nehézségűnek élik meg. Ennek érdekében a NASA Task Load Index magyar 

verziójával, papír-ceruza alapon felmértem a kutatásban résztvevő vizsgálati személyek 

percepcióját az egyszerű és a komplex helyzettel kapcsolatban. Az eredmények szerint a 

vizsgálati személyek maguk is szignifikánsan nehezebbnek, megterhelőbbnek élték meg az 

általunk „komplex”-ként aposztrofált feladatsort, vagyis sikerült olyan vizsgálati helyzetet 

létrehozni, amelyben az általam megfogalmazott kutatási kérdések vizsgálhatók voltak. 

A team munkáját minden esetben négy kameraállásból rögzítettük videóra, annak érdekében, 

hogy minden team tag kommunikációs megnyilvánulásait biztonsággal követni tudjuk. A 

feladatmegoldásokat mind az egyszerű, mind pedig a komplex esetben szakmai és módszertani 

megfontolások alapján fázisokra bontottuk. Az adatelemzés szakaszában a team-ek egész 

feladatmegoldásának hosszát, illetve az egyes fázisok hosszát a következő lépésként 

milliszekundumos pontossággal rögzítettem. A videók alapján ezek után fázisonként leiratokat 

készítettem a team kommunikációból, melynek egyik legfontosabb lépése volt a team-ek által 

használt kétféle kommunikációs csatorna elkülönítése és a kommunikáció eszerint történő 

rögzítése. Az egyik csatornát centrális csatornának neveztem el, amelynek legfőbb eszköze a 

rádió adóvevő volt, amelynek segítségével az ezen a csatornán elhangzott információkat a team 
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minden tagja hallhatta. A másik kommunikációs csatorna a laterális elnevezést kapta, amelynek 

legfőbb jellegzetessége volt, hogy a két-vagy több team tag között zajló információkat 

tartalmazott, amelyekből azonban a team többi tagja ki volt rekesztve, így az itt elhangzó 

információkat nem mindenki birtokolhatta a csapaton belül. Az elemzés előkészítéseként a 

magas kockázatú munkakörökben dolgozó team-eket vizsgáló szakirodalmak, illetve a saját 

adataim átvizsgálása után összesen 20 olyan kommunikációs kategóriát alakítottam ki, amelyek 

segítségével minden rögzített kommunikációs megnyilvánulás lefedhetővé és 

csoportosíthatóvá vált. A videóleiratokat a kialakított kommunikációs kategóriák mentén az 

ATLAS.ti 6 program segítségével kódoltam, így előállítva az elemzés későbbi alapját képező 

nyers kommunikációs gyakoriságokat. Mivel minden csapat más-más időintervallum alatt 

teljesítette az egyes feladatokat és azon belül az egyes fázisokat, ezért ezeket a nyers 

kommunikációs gyakoriságokat az összehasonlíthatóság érdekében időre arányosítottam, 

vagyis az adott helyzet (egyszerű/komplex) adott fázisában számolt kommunikációs 

gyakoriságokat elosztottam az adott fázis hosszával. 

7.1 Tézisek 

1. Tézispont 

 

2. Tézispont 

 

Kutatási hipotézisemben feltételeztem, hogy a komplex helyzetben -az egyszerű helyzethez 

viszonyítva megnő a team-en belüli kommunikáció mennyisége mindkét csatornán. 

Eredményeim a hipotézisemet csupán részben támasztották alá, ugyanis míg a laterális 

csatornán a kommunikációs gyakoriság a komplex helyzetben valóban megnőtt, a centrális 

kommunikáció gyakorisága a komplex helyzetben az egyszerűhöz képest csökkent. Legelső, 

A centrális kommunikációs csatorna az egyszerű helyzetben, míg a laterális 

kommunikációs csatorna a komplex helyzetben van túlsúlyban. Komplex helyzetben 

azok a kommunikációs kategóriák válnak a centrális csatornán gyakoribbá, amelyek 

a kapcsolatfenntartásra szolgálnak, míg a laterális csatornán azok, amelyek a 

közvetlen feladatvégrehajtáshoz kapcsolódnak. 
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hipotézisemet kiegészítő kutatási kérdésem az volt, hogy általánosságban miként változik a 

tűzoltói team-ek kommunikációja az egyszerű és a komplex helyzetet összehasonlítva. 

Eredményeim szerint az egyszerű helyzetben a centrális kommunikációs csatorna van 

túlsúlyban, míg a komplex esetben a laterális csatorna kerül előtérbe. A hipotézis és a kutatási 

kérdés együttes eredményei alapján úgy vélem, a két csatornának más szerepe van és más-más 

helyzetben van fontossága. A laterális csatorna szerepének növekedése a komplex helyzetben 

azokkal a nem várt eseményekkel magyarázható, amelyek szükségessé teszik a team meglévő 

stratégiájának újraalkotását a sikeres feladatmegoldás érdekében. Mindemellett a komplex 

helyzetben a centrális és laterális csatorna szerepe még inkább differenciálódni látszik: míg a 

centrális csatorna a team tagok közti kapcsolatfenntartást segíti, addig a laterális csatorna a 

tényleges feladatmegoldást támogatja kommunikációs szempontból. Eredményeim tehát 

mindkét koordinációs forma fontosságát alátámasztják egy nemvárt eseményekkel tarkított, 

magas terhelésű, komplex helyzetben, azonban más-más kommunikációs csatornán, amely 

alapján rendkívül fontosnak tartom, hogy a témát érintő jövőbeli kutatások a team-ek által 

használt kommunikációs csatorna szerepét figyelembe vegyék. 

3. Tézispont 

 

Következő kutatási kérdésem arra irányult, hogy vajon a jól és gyengén koordinált team-eket 

milyen kommunikációs sajátosságok mentén lehet egymástól megkülönböztetni. Ehhez 

elsőként egy tűzoltói expert team segítségét vettem igénybe, akik a felvett videók alapján 

értékelték az egyes team-ek koordinációját egyszerű és komplex helyzetben is. Az értékelések 

alapján kiválasztottam a leggyengébben és legjobban koordinált team-eket és az elemzés ezen 

szakaszában kizárólag az ő kommunikációs sajátosságaik összehasonlítására koncentráltam. Az 

eredmények alapján a jól koordinált team-et a rosszul koordinálttól minden helyzetben és 

minden csatornán az „Anticipáció” kommunikációs kategória használata különbözteti meg. A 

jól koordinált team anticipációs tevékenysége azt jelenti, hogy kommunikációs szinten 

elővételez a jövővel kapcsolatos esetleges kimeneteleket, illetve történéseket, amely az 

adaptáció fényében vizsgálva nem más, mint hogy előre rugalmassá teszi a stratégiát és 

A legjobban és a leggyengébben koordinált team-et egymástól az „Anticipáció”, a 

„Bizonytalanság/Hezitálás” és az „Egyeztetés/Tisztázás” kommunikációs kategóriák 

különböztetik meg. Egyszerű helyzetben a legjobban koordinált team centrálisan és 

laterálisan is kevesebbet kommunikál, míg komplex helyzetben mindkét csatornán 

többet kommunikál, mint a legyengébben koordinált team. 
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elővételezi, hogy milyen helyzetek, információk befolyásolhatják a feladatmegoldás 

kimenetelét. Az elővételezés mindemellett arra is enged következtetni, hogy a jól koordinált 

team esetében nagyobb az az időablak, amelyen belül a csapattagok az adott feladatról 

gondolkodnak (nem csak az aktuális jelen, de a lehetséges jövő is aktívan befolyásolja a 

stratégia megalkotását). A rosszul koordinált team-ekre ellenben a legtöbb esetben a magas 

arányú „Bizonytalanság és Hezitálás”, illetve „Egyeztetés” és „Tisztázás” volt jellemző, amely 

arra enged következtetni, hogy a rosszul koordinált team kevésbé stabil, részletes stratégiával 

vágott neki mind az egyszerű, mind pedig a komplex feladat megoldásának, emiatt az egyes 

team tagok kevésbé voltak biztosak teendőikben, így a gördülékeny, koordinált 

feladatvégrehajtás nem tudott megvalósulni. Specifikusan az egyszerű helyzetet tekintve 

elmondható, hogy a jól koordinált team centrálisan és laterálisan is jóval kevesebbet 

kommunikált, mint a rosszul koordinált team, amely ismételten alátámasztja a feltételezést, 

mely szerint a rosszul koordinált team esetében nincs szilárd team mentális modell a team tagok 

fejében a helyzet megoldásáról, ugyanis, ha lenne, az feleslegessé tenné a gyakori 

kommunikációt a tagok között egy relatíve protokolláris, rutinszerű helyzet megoldása során. 

Specifikusan a komplex helyzetet tekintve elmondható, hogy a jól koordinált csapat mindkét 

csatornán többet kommunikált, mint a rosszul koordinált csapat, és ez a különbség a laterális 

csatorna esetében igen markáns volt. Az eredmények alapján azt a következtetést vonom le, 

hogy a tűzoltói team-ek esetében míg egy protokolláris, egyszerűbb feladat megoldásakor a jó 

koordináció alapja egy viszonylag mérsékelt gyakoriságú kommunikáció és ehhez 

kapcsolódóan a szakirodalmi áttekintésben ismertetett implicit koordináció, addig egy váratlan 

eseményekkel teli komplex és stresszes helyzetben a jó koordináció kulcsa pontosan a 

magasabb arányú kommunikáció lesz, különös tekintettel a laterális csatornára. Mindez 

megalapozott feltételezésnek tekinthető, ha az imént leírtakat figyelembe vesszük, miszerint a 

laterális csatorna elsősorban a közvetlen feladatvégrehajtáshoz kapcsolható, egy váratlan 

eseményekkel teli helyzetben pedig a közvetlen feladatvégrehajtást számos ponton újra kell 

gondolni. Ilyenkor a team tagok a fejükben lévő team mentális modellt felülírják, vagyis 

adaptálják a helyzetnek megfelelően, a sikeres adaptációhoz pedig az eredményeim alapján 

magas arányú explicit kommunikáció szükséges. Ahogyan a szakirodalmi áttekintésben 

kitértem rá, az eddigi empirikus kutatási eredmények nem tudják egyértelműen alátámasztani, 

hogy vajon egy magas terheléssel járó helyzetben a hatékony teammunkához az implicit 

koordináció és ezáltal csökkent kommunikáció, vagy éppen ellenkezőleg, explicit koordináció 

és az ehhez kapcsolódó nagyobb arányú kommunikáció kapcsolódik-e. Kutatási eredményeim 

arra engednek következtetni, hogy amennyiben a megoldandó feladat komplexitása eléri azt a 
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szintet, hogy a meglévő stratégia helyett újakat kell alkotnia a team-nek (ez Maynard és 

munkatársai által „tranzíció”-nak nevezett adaptációs folyamat), akkor a hatékony 

teammunkához gyakori kommunikáció, végső soron explicit koordináció fog kapcsolódni. 

Eredményeim nem mondanak ellent az eddigi kutatási eredményeknek, azonban tovább 

árnyalhatják a team adaptáció és a team koordináció közötti összefüggés megértését és 

feloldhatják az ellentmondásos kutatási eredményeket. Elképzelhető ugyanis, hogy azok a 

kutatási eredmények, amelyek magasabb terhelés mellett megnövekedett implicit 

koordinációról számoltak be, olyan feladathelyzetet teremtettek, amely nem, vagy nem teljesen 

tette szükségessé a team stratégiájának újragondolását, ezekben az esetekben az adaptáció nem 

tranzíciós folyamatként, hanem személyközi, vagy interakciós folyamatként zajlott le. Ilyen 

esetekben a meglévő szabályrendszerek mentén a folyamat visszaterelhető a normális működés 

medrébe, azaz, amennyiben a team rendelkezik egy stabil, pontos és közösen birtokolt Team 

Mentális Modellel, úgy a team adaptáció nyílt kommunikáció nélkül, a közösen birtokolt team 

tudás segítségével, gazdaságos formában végrehajtható. Ilyenkor csökken a team 

kommunikációja azért, hogy a team tagok kognitív kapacitásukat a megnövekedett terheléssel 

járó helyzet megoldására tudják fordítani. Amennyiben azonban a feladat komplexitása eléri 

azt a szintet, hogy az addigi stratégia nem bizonyul elégségesnek a feladatmegoldáshoz, a team 

tagjainak szükségszerűen kommunikálnia kell egymással az új stratégia felépítéséről, ilyenkor 

az implicit koordinációról ismételten explicit koordinációra kell, hogy visszaváltson a team. 

Ennek megfelelően elképzelhető, hogy a feladatkomplexitás és a team által mutatott 

kommunikációs gyakoriság közötti összefüggés sokkal inkább egy U-alakú görbe segítségével 

fog kirajzolódni. A szakirodalomban fellelhető ellentmondások és saját doktori kutatásom 

eredményeinek további magyarázatául szolgálhatnak a tűzoltói teammunka szakirodalmi 

áttekintésben bemutatott jellegzetességei. Elképzelhető ugyanis, hogy a tűzoltókra nehezedő 

magas fizikai megterhelés, a földrajzilag egymástól elszórt és mozgásban lévő team tagok, a 

bevetés során használt védőöltözet és a kommunikációs csatornák száma a magas kockázatú 

környezetben végzett teammunkának egy olyan egyedi karakterisztikumát adják, amelyek egy 

tranzíciós adaptáció folyamatában megkövetelik az explicit koordinációt, valamint a vele járó 

magas arányú intra-team kommunikációt. 

4. Tézispont 

 

A leggyengébben koordinált team kevésbé hatékonyan használja ki mind az egyszerű, 

mind a komplex helyzet egyes fázisait.  
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A következő lépésként eggyel részletesebben vizsgáltam meg a jól és rosszul koordinált team-

eket, illetve a kettejük összehasonlítását fázisonként végeztem el, arra keresve a választ, hogy 

vajon a fázisok kommunikációs jellegzetességeiben felfedezhető-e valamilyen különbség, 

amely a koordinációt segíti, vagy épp aláássa. Eredményeim szerint lényeges, hogy a team-ek 

az egyes csatornákat miként és mire használják az egyes fázisokban. Az egyszerű és a komplex 

helyzetet tekintve is fontos, hogy azt a szakaszt, amelyikben a team tagjai fizikailag egy helyen 

tartózkodnak (jelen esetben a 2. fázisban a tűzzel sújtott épület előtt), a team a laterális 

kommunikációra, azon belül is a stratégia kiépítésére, az egyes tagok feladatának kiosztására 

használja fel, és ezzel csökkentse a későbbi szükségtelen egyeztetések és bizonytalanságok 

arányát. A rosszul koordinált team ebben a fázisban a centrális kommunikációra helyezi a 

hangsúlyt, ezzel elmulasztja a gördülékeny, koordinált teammunka megalapozásának 

legfontosabb momentumát. A rosszul koordinált team további jellegzetessége, hogy azokban a 

komplex fázisokban, amelyeket váratlan események nehezítenek, látványosan lecsökken a team 

tagok kommunikációja (ellentétben a jól koordinált team-mel). Az előzőekben leírtakat 

ismételve, pontosan ezekben a fázisokban lenne kulcsfontosságú a magas arányú 

kommunikáció, hiszen ezáltal biztosítható a stratégia újraalkotása és egészében a team mentális 

modell adaptálása a helyzet követelményeinek megfelelően. A csökkent kommunikáció ezzel 

szemben arra enged következtetni, hogy a team tagok elzárkóznak a helyzettel kapcsolatos 

tudásuk megosztásától és frissítésétől, ezáltal izolált, valamint nagy valószínűséggel egymástól 

eltérő és pontatlan egyéni mentális modellek jönnek létre a helyzet további megoldásának 

módját illetően. A rosszul koordinált team esetében további fontos sajátosság mutatkozott az 

egyszerű helyzetet tekintve, ahol a centrális csatornán minden fázisban nagyon magas arányban 

fordult elő a spontán informálás kommunikációs kategóriája. Bár a spontán informálás egy 

alapvetően segítő szándékú, implicit koordinációhoz kapcsolható kommunikációs forma 

(hiszen a team tagok kérés nélkül szolgáltatnak információkat egymásnak), úgy tűnik, nem 

minden esetben és mennyiségben alkalmazható. A túl sok spontán informálás ugyanis arra 

enged következtetni, hogy a team tagok nem tudják hatékonyan szelektálni azokat az 

információkat, amelyekre a többieknek ténylegesen szüksége lehet, ezáltal pedig a nem odaillő 

vagy jelentéktelen információk megakasztják a teammunka gördülékenységét. További fontos 

következtetésem, hogy a rosszul koordinált team a spontán informáláshoz használt 

kommunikációs csatornát is rosszul választja meg, hiszen erre a célra a centrális csatornát veszi 

igénybe, amely az eddigiekben leírtak alapján inkább a kapcsolatfenntartás, egymás hogy- és 

hollétének ellenőrzésére szolgál, mintsem a feladattal kapcsolatos információ átadására. 

Feltételezésemet alátámasztja a mintázat, mely szerint az egyszerű helyzetben a jól koordinált 
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team egyik kommunikációs sajátossága a laterális csatornán történő, magas arányú spontán 

informálás. 

5. Tézispont 

 

Utolsó lépésként a kommunikációs kategóriák újracsoportosításával azt vizsgáltam meg, hogy 

hogyan alakul a team-mel, illetve feladattal kapcsolatos kommunikáció az egyes helyzetekben. 

Eredményeim szerint mind az egyszerű, mind pedig a komplex helyzetben megfigyelhető, hogy 

míg a centrális csatornán a team-mel kapcsolatos kommunikációs kategóriák vannak 

túlsúlyban, addig a laterális csatornán a feladattal kapcsolatos kategóriák. Ezek az eredmények 

újabb alátámasztásként szolgálnak az eddigiekben leírt következtetésemnek, mely szerint a két 

csatorna célja és funkciója eltér egymástól. Míg a centrális csatorna elsődleges funkciója, hogy 

a team tagjai információt szerezzenek egymás hollétéről és állapotáról, addig a laterális csatorna 

elsődleges célja, hogy a közvetlenül a feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó információk áramlását 

segítse a feladat egésze során. 

7.2. Eredményeim a szakirodalom tükrében 

A műszaki és társadalomtudományi kutatásokat régóta foglalkoztatják azok az úgynevezett 

„humán faktorok”, amelyek egy komplex, veszélyes környezetben biztosítják a hibátlan, 

sztenderd minőségű emberi teljesítményt. A magas kockázatú munkakörben dolgozó team-ek 

hatékony és gördülékeny együttműködésén sok esetben nagyon komoly anyagi javak, valamint 

az emberi egészség és élet sértetlensége múlik. Az elmúlt évtized kutatásai számtalanszor 

rávilágítottak azokra a tényezőkre, amelyek például az atomerőműben dolgozó operátor team-

ek, a pilóták, a légiforgalmi irányítók vagy akár a sürgősségi orvosi team-ek 

együttműködésének alapját képezik. A szakirodalmi áttekintés során meglepődve tapasztaltam, 

hogy a tűzoltói team-ekkel kapcsolatos kutatások egyfajta hiányt képeznek a HRE kutatások 

terén, a nemzetközi kutatási palettán is, de a hazai kutatásokat tekintve mindenképpen. Doktori 

kutatásom legfontosabb hozzáadott értékének ezáltal a tűzoltói minta HRE kutatásokba való 

beemelését tekintem. A szakirodalmi áttekintés során megfigyeltem továbbá, hogy a team 

mentális modellek működését és a teammunkát sok esetben hallgatói mintán tesztelik a témával 

foglalkozó szakemberek, annak érdekében, hogy minél nagyobb mintát és ezáltal minél 

A centrális és laterális csatorna eltérő funkciót tölt be. A centrális csatorna elsősorban 

a kapcsolatfenntartás eszköze, míg a laterális csatorna a közvetlen 

feladatvégrehajtásé. 
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általánosíthatóbb összefüggéseket sikerüljön feltárniuk. Mindemellett kifejezetten a tűzoltói 

team-ekkel kapcsolatos kutatásokra jellemző, hogy azokat a vizsgálni kívánt -főként fiziológiai- 

paraméterek minél szorosabb nyomon követhetősége érdekében javarészt laboratóriumi 

körülmények között végzik. Bár ezek a fajta kísérleti elrendezések lehetővé teszik a vizsgált 

változók dinamikájának nyomon követését, valamint a kutatás eredményeit esetlegesen 

befolyásoló moderátor változók feletti nagyobb kontrollt, a kutatások arculati validitása és 

ezáltal általánosíthatósága mindenképpen sérül, hiszen ezek a helyzetek aligha mutatnak 

hasonlóságot egy valódi, magas terheléssel járó vészhelyzettel. Kutatásom további jelentősége 

ennek megfelelően, hogy -bár a kicsi mintaelemszám miatt nehezen generalizálható 

összefüggéseket sikerült feltárnom- a magas kockázatú munkakörökre jellemző teammunkát 

valós környezetben, életszerű feltételek mellett vizsgáltam meg.  

A tűzoltói team-ek sok szempontból mások, mint az imént felsorolt, magas kockázatú 

munkakörökben dolgozó team-ek. Az egyik legfontosabb jellegzetesség, amely 

megkülönbözteti őket, az a földrajzilag aszinkron módon történő munkavégzés: a tűzoltói team-

ek ugyanis a legtöbb esetben legalább három, de inkább több színtéren egyszerre végzik a 

munkájukat (jelen esetben a híradó, a bevetés helyszínén lévő fecskendő, valamint az egyes 

felderítő párosok által aktuálisan bejárt terep, amely lehet ugyanaz vagy két különböző helyiség 

pl. egy épületen belül). Ezek mellett a feltételek mellett az összehangolt teammunka igen 

komoly kihívást jelent, s a team által használt kommunikációs minták az eddigi kutatások 

módszertanát alkalmazva nehezen megfigyelhetők. Ahogyan szakirodalmi áttekintésemben is 

ismertettem, a team kognícióval és koordinációval foglalkozó kutatások szinte kizárólagosan a 

térben és időben egy helyen tartózkodó, ún. real-time teammunkára összpontosítanak, így a 

földrajzilag elszórtan együttműködő team tagok koordinációjának kutatása egyértelmű kutatási 

hiányt („research gap”) képez. Ennek megfelelően doktori kutatásomat -amely a földrajzilag 

aszinkron módon végzett teammunka során megfigyelhető team koordinációt vizsgálja- ebből 

a szempontól hiánypótlónak tekintem. 

Részben az előző szemponthoz kapcsolódóan, a magas kockázatú teammunkával kapcsolatos 

eddigi empirikus kutatások a szinkron módon működő team-ekre való összepontosításból 

kifolyólag a team-en belüli személyes kommunikációs csatorna tartalmát vizsgálták, amely 

eredmények azonban semmiképpen sem általánosíthatók az olyan team-ek esetében, amelynek 

tagjai fizikailag nem tartózkodnak egy légtérben. Doktori kutatásomban ennek a kiegészítésére 

nem csupán a személyes, de a rádió-adóvevőn keresztül történő kommunikációt is elemzésem 

tárgyává tettem, így eredményeim alapján fontos következtetések vonhatók le a személyes és 
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nem személyes kommunikációs csatornák használatára vonatkozóan is. Doktori kutatásom 

harmadik hozzáadott értékének mindezek fényében a két, egymást kiegészítő, de 

rendeltetésében és funkciójában eltérő, centrális és laterális kommunikációs csatorna 

kialakítását és megkülönböztetését tekintem, amelyek segítségével a fizikailag elszeparált team 

tagok közti kommunikáció minden aspektusa rögzíthető és megérthető. 

Végezetül, ahogyan korábban is hangsúlyoztam, a témában fellelhető empirikus eredmények 

egyike sem tér ki arra a -véleményem szerint adaptációs szempontból jelentős- kérdésre, hogy 

a kutatási elrendezésben használt nem-rutin szimulációs helyzet megkövetelte-e egyáltalán, és 

ha igen, akkor milyen mértékben, a team-ek által előzetesen felállított stratégia módosítását, 

vagyis azt, hogy a megváltozott helyzetekhez való team szintű alkalmazkodás tranzíciós 

folyamatként zajlott-e le. Kutatási eredményeim alátámasztják, hogy egy olyan vészhelyzet 

esetében, amely megköveteli a stratégia módosítását és újraalkotását, a személyes (laterális) 

kommunikációs csatornán megnövekedett team kommunikáció figyelhető meg. Ennek 

megfelelően úgy gondolom, hogy doktori kutatásom jelentősen hozzájárult a team adaptáció és 

team koordináció kapcsolatának mélyebb szintű megértéséhez.  

7.3. Korlátok, kitekintés 

Kutatásom mindemellett tartalmaz olyan fontos limitációkat, amelyek az eredmények 

általánosíthatóságát némileg korlátozzák. Ilyen fontos limitáció a kutatásom alapját képező 

mintaelemszám. Hipotézisemet és kutatási kérdéseimet csupán 6 team bevonásával tudtam 

vizsgálni, amely alapján nehezen lehet általánosabb következtetéseket levonni a tűzoltói 

populációra vonatkozóan, s ami még fontosabb, ez az elemszám kizárta a team koordináció és 

team adaptáció közötti kapcsolat kvantitatív, statisztikai módszerekkel történő elemzésének 

lehetőségét. Ennek eredményeként a két jelenség közötti kapcsolat és az ok-okozati viszonyok 

megértése jelen kutatásomban csupán kvalitatív, leíró statisztikák mentén és a szakirodalmi 

háttér figyelembe vételével történt. Ennek a jövőbeli kiküszöbölése szempontjából fontos lenne 

a mintaelemszám lehetőség szerinti növelése, ugyanakkor, a magas kockázatú 

munkakörnyezetben dolgozó team-ekkel kapcsolatos kutatásoknak a kis mintaelemszám 

általánosságban fontos limitációja, így a kvalitatív elemzési módszerek felé történő elmozdulás 

általános jelenségnek és bevett módszertani gyakorlatnak tekinthető (Waller, 1999). Az ok-

okozati viszonyok feltárására ugyanakkor hatékony kiegészítő módszertan lett volna a 

résztvevőkkel való utólagos interjúkészítés, amely során a kutatás által feltárt kommunikációs 

mintázatokat maguk a folyamatban résztvevők is értelmezik. A kutatási mintára vonatkozó 

további fontos limitáció, hogy a hipotézis és kutatási kérdések megválaszolásához egy 
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erőműnél szolgálatot teljesítő, létesítményi tűzoltói mintát használtam fel. Bár a városi és a 

létesítményi tűzoltói teammunka a legtöbb tekintetben megegyezik egymással, mégis fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy a létesítményi tűzoltói team-ek az erőműi komplex biztonsági 

rendszereknek köszönhetően relatíve ritkán találkoznak tényleges vészhelyzettel. Ez az éles 

vészhelyzetekkel kapcsolatos tapasztalatbéli különbség befolyásolhatja a team adaptáció 

folyamatát, elképzelhető ugyanis, hogy azok a tűzoltók, akik munkájuk során rendszeresen 

alkalmazkodnak egy vészhelyzet által diktált követelményekhez, több rutinnal, tudással és 

ennél fogva szélesebb körű mentális forgatókönyvvel rendelkeznek egy helyzet megoldásához, 

így az ő esetükben a team adaptáció egy másik ponton fordul át tranzíciós folyamatba. További 

fontos limitációként említendő, hogy a kutatási elrendezésem nem terjedt ki olyan fontos, team 

szintű változók kontrollálására, mint például a team tagok egyéni pszichológiai és kognitív 

jellemzői, a tagok közötti kapcsolatok jellege vagy a team kohézió és a team-en belüli bizalom 

mértéke. Bár ezek a változók valóban nagyon fontos moderátor tényezők lehetnek a team 

sikeres adaptációja során, az adaptáció, koordináció és teljesítmény közötti kapcsolatot 

befolyásoló összes moderátor változó kontrollálása messze túlmutatna disszertációm eredeti 

célján, mely szerint a team adaptációt, mint folyamatot, és nem mint Input vagy Output 

jelenséget szeretném részletesen feltárni és megérteni. Mindemellett a team adaptáció és 

koordináció folyamatát valóságos terepen szerettem volna vizsgálni, olyan team-ek 

bevonásával, akik a mindennapokban is együtt teljesítenek szolgálatot. A fent említett változók 

kontrollálása ennek megfelelően olyan kutatási elrendezést igényelt volna, amely mesterséges 

team tagságot, ezáltal a kutatás érvényességének további csökkenését eredményezte volna. 

Végül, ahogyan más, magas kockázatú munkakörnyezetben végzett kutatás esetében, itt is 

felmerül a szimulált feladathelyzet érvényességének a kérdésköre. Mivel a kutatás során 

alkalmazott feladathelyzet csupán lemodellezett két lehetséges vészhelyzeti forgatókönyvet, 

ezért kérdéses, hogy a tűzoltói team-ek mennyiben viselkedtek aszerint, mintha tényleges 

vészhelyzetben kellett volna helytállniuk. Mindazonáltal fontosnak tartom kiemelni, hogy az 

általam alkalmazott kutatási elrendezés egy laboratóriumi kísérlethez viszonyítva jóval 

magasabb arculati érvényességgel bír, hiszen a tűzoltók az erőmű területén, valós 

felszerelésben, valós eszközökkel hajtották végre a feladatot. Mindemellett a feladatvégrehajtás 

környezetére (erőmű) és a tényleges vészhelyzettel járó veszélyekre való tekintettel a tűzoltói 

team-ek éles bevetésen történő vizsgálatára egyáltalán nem is nyílt volna lehetőségem. 

Kutatási eredményeim összességében rávilágítanak arra, hogy a team adaptáció és a team 

koordináció kapcsolatának megértéséhez, így egy váratlan vészhelyzethez való 
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alkalmazkodáshoz szükséges hatékony kommunikációs forma meghatározásakor érdemes 

figyelembe venni a teammunkával kapcsolatos kontextuális tényezőket. Ilyen fontos 

kontextuális tényező elsőként a térben és időben szinkron vagy aszinkron történő munkavégzés 

kérdése, továbbá a team tagokra nehezedő fizikai megterhelés, a feladatmegoldás során használt 

védőöltözet és annak kommunikáció szempontjából fontos jellemzői, illetve a team tagok 

mozgása a feladatvégrehajtás során. Mindezek mellett elengedhetetlen, hogy a team 

koordináció és team adaptáció magas kockázatú munkakörben való kapcsolatának feltárásakor 

figyelembe vegyük a team-ek által használt kommunikációs csatornákat és azok 

jellegzetességeit.  

Végül, a team koordináció jelenségének árnyaltabb megértésekor kiemelten fontos tényezőnek 

tartom a feladat komplexitásának, ebből következően pedig az adaptációs folyamat szintjének 

bevonását a kutatási elrendezésbe. Doktori kutatásomban a Maynard és munkatársai (2015) 

által javasolt két adaptációs szintet különböztettem meg, amely így a feladat komplexitását 

dichotóm változóként kezeli annak megfelelően, hogy az megköveteli-e a stratégia 

újraalkotását, vagy sem. Lehetséges jövőbeli kutatási iránynak tartom azonban a feladat 

komplexitásának, így az adaptációs folyamatnak egy többfokú skálán, kontinuumként történő 

értelmezését. Feltételezhetőnek tartom ugyanis, hogy az akció és a tranzíció jellegű adaptációs 

folyamatok nem választhatóak ennyire élesen el egymástól és léteznek olyan köztes adaptációs 

formák, amelyek a két folyamat valamilyen kombinációjából állnak. A feladatkomplexitás 

kontinuumként való értelmezéséhez hatékony kiindulási alapként szolgálhat többek között Park 

és munkatársainak (2001a, 2001b) munkássága, akik a team-ek által vészhelyzetben 

alkalmazandó lehetséges megoldási folyamatok jellemzésére egy úgynevezett lépés-

komplexitás („step complexity”) mérőszámot hoztak létre. A lépés-komplexitás mérőszám a 

gráf-entrópia elméletére alapozva képes meghatározni egy-egy lépés komplexitását az azt 

követő lépések száma és mintázata alapján. Mindennek segítségével egy, a kutatásomban is 

felhasznált szimulációs feladat komplexitása objektív mérőszám segítségével lenne kifejezhető. 

Mindezek alapján kiemelten fontosnak tartom, hogy a tűzoltói team-ekkel foglalkozó kutatások 

figyelembe vegyék a tűzoltói team-ek ezen sajátosságát, és az erre épülő kommunikációs 

elemzéskor fontolják meg a két csatorna elkülönítését. Az eredmények alapján emellett a 

hatékonyság szempontjából nagyon fontos a gyakorlatban a stratégiaépítés és briefing 

kultúrájának és módszertanának további fejlesztése. A jó csatornán és mindenekelőtt megfelelő 

fázisban alkalmazott stratégiaépítés és ennek kommunikálása ugyanis a feladat végrehajtása 

során időt és figyelmet takarít meg a team-eknek, amely egy időnyomás alatt végrehajtandó 
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stresszes helyzetben kulcsfontosságú lépéselőnnyé válhat. A jól és jó időben alkalmazott 

eligazítás hiányában azonban a team figyelmi kapacitása felesleges kommunikációs aktusokra 

pazarlódik, ezáltal csökkentve a team hatékonyságát.  

Végül pedig, a tűzoltói team-ek hatékonyságának növelése érdekében fontos kiemelni, hogy a 

koordinációval kapcsolatos ellentmondásos empirikus eredmények feloldhatók, amennyiben a 

feladatkomplexitás és a team kommunikáció kapcsolatát a trigger súlyosságának, valamint az 

adott teammunka jellegzetességeinek figyelembevételével próbáljuk megérteni. A hatékony 

team-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy kommunikációjukat rugalmasan osszák meg a két 

csatorna között, és amennyiben egy váratlan esemény következik be, a feladatmegoldás 

módosításáról, valamint az ehhez szükséges információkról aktívan kommunikáljanak 

egymással mindaddig, ameddig minden egyes, a feladatvégrehajtásban résztvevő team tag 

megérti és internalizálja az új, módosított stratégiát, hiszen csak így biztosítható, hogy egy 

töredezett és pontatlan Team Mentális Modell helyett továbbra is egy stabil, pontos és mindenki 

által birtokolt tudás alakuljon ki az aktuális helyzetről és annak megoldásáról.
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9. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: a team egyes szerepeihez kapcsolható kommunikációs példák 

1/a: Példák a híradós kommunikációjára 

1. „Híradós – Káresetet jelentő személy: Itt vagyok. 

K.j.sz. – Híradós: Gyakorlat céljából riasztási közleményem van. 

Híradós – K.j.sz.: Érdeklődnék a káreset helyéről. 

K.j.sz. – Híradós: XXXXXXXXX Tűzoltósághoz tartozó hidegszertár északi végében tűz 

ütött ki, a tűz terjedelme körülbelül 30 nm.  

Híradós – K.j.sz.: Öööö.. Érdeklődnék, hogy van-e élet veszélyben. 

K.j.sz. – Híradós: Nincs 

Híradós – K.j.sz.: Életveszély nincs.  

Híradós – K.j.sz.: Ööö…Milyen terjedelmű a káreset? 

K.j.sz.– Híradós: 30 négyzetméter. 

Híradós – K.j.sz.: 30 négyzetméter. 

Híradós – K.j.sz.: Jelentő személy neve? 

K.j.sz. – Híradós: XXXXXX István. 

Híradós – K.j.sz.: XXXXXX…..István 

Híradós – K.j.sz.: …száma melyen a káresetet értesítették, akkor ez a 20-as, XXXXXXXXX. 

K.j.sz. – Híradós: Így van. 

Híradós – K.j.sz.: És gyakorlatra történik a riasztás, aa…. Tűzoltóság hidegszertár 

épületéhez. 

K.j.sz. – Híradós: Így van. A hidegszertár északi végén lévő nagy helyiségbe csak a második 

ajtón lehet behatolni, a többi..ööö..ajtó, kapu használhatatlan. 

Híradós – K.j.sz.: Tehát az északi részénél a második ajtó. 

K.j.sz. – Híradós: Nem, a második ajtó a helyiségnek a déli részéről, tehát a normális ajtón 

lehet csak bemenni. A kapu, tehát a felhúzós kapuk azok használhatatlanok.   

Híradós – K.j.sz.: Rendben. Akkor gyakorlatra történik a riasztás, riasztom az egységet. 

Köszönöm, viszonthallás.” 

 

2. „ TV – Híradós: Erőmű, erőmű, 25-ös vagyok, a tűz oltását egy darab habsugár csővel 

megkezdték, további erőre, eszközre nincs szükségük, vétel. 

Híradós – TV: Nyugtáztam 25-ös forgalmazását, tehát további erőre, eszközre nincs 

szükség, az oltást egy darab habsugárral megkezdték, vétel. Az idő: 10 óra 30.” 
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3. „Gépkocsivezető – Híradós: Erőmű, erőmű. 2/5-ös vagyok, kérem a mentőt feltételesen 

riasztani a sérült ellátására, vétel. 

Híradós – Gépkocsivezető: 11:38-kor a mentőt feltételesen riasztom a sérült ellátására, 

vétel.” 

 

1/b: Példák a tűzoltásvezető kommunikációjára 

1. „TV – Híradós: Na, akkor… egyes fokozat. 

Híradós – TV: Fokozat egyes. 

TV – Híradós: Szakembert küldj oda! 

Híradós – TV: Szakembert..jó. Szakembert odaküldöm. Jó. 

TV – Híradós: Hogy be tudjon engedni. Öööö… értesítsd az őrséget. Ott a 400-as kapu 

környékén feltételesen területzárás. 

Híradós – TV: Területzárás. Jó, rendben.” 

 

2. „TV - 1/1: Figyeljetek arra, hogy áramtalanítsatok! 

TV - 1/1: Jelezzetek majd vissza, hogy mi a helyzet, jó? 

1/1 - TV: Jó 

TV – 1/1: Második ajtó! Az (mutat)! Ahol van a kisajtó is, ott tudtok bemenni.” 

 

3. „TV - 1/1: Erőmű 1/1, itt 24-es, érdeklődőm, hogy mi a felderítés eredménye, vétel.” 

 

1/c: Példák az 1. páros kommunikációjára 

1. „1/1 – TV: 1/1-es jelenti, hogy a tűzfészket megtaláltuk, kb. 10 nm-en eszközök égnek, a 

tűz oltását megkezdtük. Vétel. 

TV - 1/1: Nyugtázom. Vétel.” 

 

2. „1/1 – TV: 1/1-es jelentése, hogy 1 sugárral a tűz továbbterjedését nem tudjuk 

megakadályozni. Kérnék még egy sugarat. Vétel. 

TV - 1/1: Nyugtázom, és az 1/1-es személy mutassa meg a 2-es sugár pontos helyét, majd, 

ha odaértek. Vétel. 

1/1 – TV: 1/1-es jelentése, hogy egy bejáratot fel tudtunk szabadítani, ki is van nyitva, ott 

tudnak behatolni. Vétel.” 
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3. „1/2 - 2. páros: találtatok valamit? 

1/3 - 1/2: hát egy pár csizmát, ti találtatok? 

1/1 - 1/2: nincs semmi, menjünk erre 

1/3 - 1. páros: megvan a bábu (sérült)! 

1/2 - 1/1: megvan a bábu, gyere! 

1/2 - 1/1, 1/3, 1/4: egy sugárral ide! Megvan a tűz is! 

1/1 - 1/4: ideér a sugár? ideér a sugár? 

1/4 - 1/1: itt vagyunk. 

1/1 - 1/4: oké.” 

 

1/d: Példák a 2. páros kommunikációjára 

1. „1/3 - 1/4: nyisd ki az osztót! Hallod? Nyisd ki az osztót, mert nem nyitottam ki. 

1/3 - 1/4: mehet! 

1/3 - 1/4: jó, elfogyott (a tömlő). 

1/4 - 1/3: kell még? 

1/3 - 1/4: talán már nem.” 

 

2. „1/3 - 1. páros: kell segítség? 

1/4 - 1/3: hát mi van (a rádióval)? 

1/3 - 1/4: lemerült vagy nem tudom. 

1/3 - 1/4: szólj, hogy rádiózzák le, hogy megvan a sérült, meg a tűz eloltva. 

1/4 - 1/1: le kell rádiózni, hogy a tűz eloltva! 

1/1 - 1/4: Jó. Itt bent nincs rádió.” 

 

1/e: Példák a gépkocsivezető kommunikációjára 

1. „1/5 - 1/1: 1/1-es, jelentkezz az 1/5-ösnek, vétel. 

1/5 - 1/1: 1/1, 1/1-es, jelentkezz az 1/5-ösnek, vétel. 

1/5 - 1/3: 1/3-as, 1/3-as, jelentkezz az 1/5-ösnek, vétel. 

1/5 - 1/3: 1/3-as, 1/3-as, 1/5-nek jelentkezz, vétel. 

1/3 - 1/5: Jelentkezem, 1/3-as, vétel. 



168 
 

1/5 - 1/3: 1/5-ös közleménye, a tűzoltásvezető, 24-es megsérült, mentőautón elvitték. 

Jelentem, az osztó és az autó között tudok mozogni, a szükséges oltóanyagot tudom 

biztosítani, tűzoltásvezetőt kérek kijelölni hozzánk, vétel.” 
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2. sz. melléklet: A feladatmegoldás időbeli jellemzői egyszerű és komplex helyzetben 

2/a: Az egyszerű helyzet időbeli jellemzői team-enként: 

  1/a szakasz 

hossza 
 1/b szakasz 

hossza 
 2. szakasz 

hossza 
 3/a szakasz 

hossza 
 3/b szakasz 

hossza 
 4. szakasz 

hossza 
 Gyakorlat 

összideje 

 

Híradós 

felveszi 

a 

telefont 

Telefonon 

jelentik a 

káreseményt 

a híradósnak 

- Elhangzik 

a riasztás 

Elhangz

ik a 

riasztás 

Elhangzik a 

riasztás - Az 

első ember 

leteszi a 

lábát a 

kocsiról 

Az első 

ember 

leteszi a 

lábát a 

kocsiról 

Az első 

ember 

leteszi a 

lábát a 

kocsiról - 

Az első 

páros belép 

az ajtón 

Az első 

páros 

belép az 

ajtón 

Az első 

páros belép 

az ajtón - A 

második 

páros belép 

az ajtón 

A 

másodi

k páros 

belép az 

ajtón 

A második 

páros belép 

az ajtón - 

Lánggal való 

égés 

megszüntetv

e 

Lánggal 

való égés 

megszünt

etve 

 Lánggal 

való égés 

megszüntet

ve - Az 

utolsó 

ember is 

elhagyja az 

épületet 

Az 

utolsó 

ember 

is 

elhagyj

a az 

épületet 

Telefonhívás 

- Az utolsó 

ember is 

elhagyja az 

épületet 

A

1 

00:00:00

.000 
00:02:49.624 

00:02:49

.624 
00:01:31.912 

00:04:21

.536 
00:04:06.169 

00:08:27

.705 
00:01:04.915 

00:09:32

.620 
00:02:08.996 

00:11:41.

616 
00:01:56.237 

00:13:37

.853 
00:13:37.853 

A

2 

00:00:00

.000 
00:01:54.125 

00:01:54

.125 
00:02:38.997 

00:04:33

.122 
00:03:05.510 

00:07:38

.623 
00:02:57.244 

00:10:35

.867 
00:00:17.701 

00:10:53.

568 
00:01:25.644 

00:12:19

.212 
00:12:19.212 

B

1 

00:00:00

.000 
00:02:50.284 

00:02:50

.284 
00:01:36.802 

00:04:27

.086 
00:04:53.226 

00:09:20

.312 
00:01:45.930 

00:11:06

.242 
00:00:53.298 

00:11:59.

540 
00:01:55.960 

00:13:55

.500 
00:13:55.500 

B

2 

00:00:00

.000 
00:01:53.703 

00:01:53

.703 
00:02:51.393 

00:04:45

.096 
00:04:19.034 

00:09:04

.130 
00:03:11.488 

00:12:15

.618 
00:00:20.578 

00:12:36.

196 
00:02:22.162 

00:14:58

.358 
00:14:58.358 

C

1 

00:00:00

.000 
00:01:58.120 

00:01:58

.120 
00:02:48.684 

00:04:46

.804 
00:04:01.806 

00:08:48

.610 
00:01:37.771 

00:10:26

.381 
00:01:32.880 

00:11:59.

261 
00:01:59.090 

00:13:58

.351 
00:13:58.351 

C

2 

00:00:00

.000 
00:01:55.953 

00:01:55

.953 
00:02:32.438 

00:04:28

.391 
00:04:24:454 

00:08:52

.845 
00:01:30.332 

00:10:23

.177 
00:01:38.624 

00:12:01.

801 
00:01:51.050 

00:13:52

.851 
00:13:52.851 
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2/b: A komplex helyzet időbeli jellemzői team-enként: 

 

  1. szakasz hossza  2. szakasz hossza  3. szakasz hossza  4. szakasz hossza  Gyakorlat összideje 

 

Híradós 

felveszi a 

telefont 

Telefonon 

jelentik a 

káreseményt a 

híradósnak - 

Elhangzik a 

riasztás 

Elhangzik a 

riasztás 

Elhangzik a 

riasztás - Az első 

páros belép az 

épületbe 

Az első 

páros belép 

az épületbe 

Az első páros 

belép az épületbe 

- A páros, aki 

kihozta a babát, 

visszamegy az 

épületbe 

A páros, aki 

kihozta a 

babát, 

visszamegy 

az épületbe 

A páros, aki 

kihozta a babát 

visszamegy az 

épületbe - Az 

utolsó ember is 

elindul a lépcsőn 

felfelé 

Az utolsó 

ember is 

elindul a 

lépcsőn 

felfelé 

Telefonhívás - Az 

utolsó ember is 

elindul a lépcsőn 

felfelé 

A1 00:00:00.000 00:01:28.537 00:01:28.537 00:11:36.417 00:13:04.954 00:05:22.252 00:18:27.206 00:08:37.406 00:27:04.612 00:27:04.612 

A2 00:00:00.000 00:01:15.872 00:01:15.872 00:08:20.078 00:09:35.950 00:07:59.081 00:17:35.031 00:07:09.892 00:24:44.923 00:24:44.923 

B1 00:00:00.000 00:02:01.733 00:02:01.733 00:09:08.669 00:11:10.402 00:06:06.349 00:17:16.751 00:09:50.599 00:27:07.350 00:27:07.350 

B2 00:00:00.000 00:01:39.818 00:01:39.818 00:10:00.053 00:11:39.871 00:08:34.164 00:20:14.035 00:27:43.306 00:47:57.341 00:47:57:341 

C1 00:00:00.000 00:01:33.370 00:01:33.370 00:09:21.060 00:10:54.430 00:10:28.388 00:21:22.818 00:03:06.964 00:24:29.782 00:24:29.782 

C2 00:00:00.000 00:01:39.453 00:01:39.453 00:08:40.952 00:10:20.405 00:12:44.619 00:23:05.024 00:08:19.626 00:31:24.650 00:31:24.650 
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3. sz. melléklet: A feladatmegoldások időbeli jellemzői százalékos formában 

3/a: Az egyszerű helyzet fázisai és összideje százalékos formában 

 
A szakaszok hossza százalékos formában (60 perc hány százaléka az adott szakasz) 

 
1/a szakasz 1/b szakasz 2. szakasz 3/a szakasz 3/b szakasz 4. szakasz Összidő százalékos formában 

 

Telefonon jelentik a 

káreseményt - 

Elhangzik a riasztás 

Elhangzik a riasztás - 

Az első ember leteszi 

a lábát a kocsiról 

Az első ember leteszi a 

lábát a kocsiról - Az első 

páros belép az ajtón 

Az első páros belép az 

ajtón - A második 

páros belép az ajtón 

A második páros 

belép az ajtón - 

Lánggal való égés 

megszüntetve 

 Lánggal való égés 

megszüntetve - Az 

utolsó ember is elhagyja 

az épületet 

A 60 percnek (vagyis a 100%-

nak) hány százaléka alatt 

oldották meg a feladatot.  

A1 4,712% 2,553% 6,838% 1,803% 3,583% 3,228% 22,718% 

A2 3,170% 4,417% 5,153% 4,923% 0,492% 2,379% 20,534% 

B1 4,730% 2,689% 8,145% 2,943% 1,481% 3,221% 23,209% 

B2 3,158% 4,761% 7,195% 5,319% 0,572% 3,949% 24,954% 

C1 3,281% 4,686% 6,717% 2,716% 2,580% 3,308% 23,287% 

C2 3,221% 4,234% 7,346% 2,509% 2,740% 3,085% 23,135% 

 

 

 

 

 

 

�̅� = 22, 973% 
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3/b: A komplex helyzet fázisai és összideje százalékos formában 

 
1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz Összidő százalékos formában 

 
Schreiner jelenti a 

káreseményt a híradósnak 

- Elhangzik a riasztás 

Elhangzik a riasztás - 

Az első páros belép az 

épületbe 

Az első páros belép az épületbe - 

A páros, aki kihozta a babát, 

visszamegy az épületbe 

A páros aki kihozta a babát 

visszamegy az épületbe - Az utolsó 

ember is elindul a lépcsőn felfelé 

A 60 percnek (vagyis a 100%-nak) 

hány százaléka alatt oldották meg a 

feladatot.  

A1 2,459% 19,345% 8,951% 14,372% 45,128% 

A2 2,107% 13,891% 13,308% 11,941% 41,247% 

B1 3,381% 15,241% 10,176% 16,406% 45,204% 

B2 2,773% 16,668% 14,282% 46,202% 79,926% 

C1 2,594% 15,585% 17,455% 5,193% 40,827% 

C2 2,763% 14,471% 21,239% 13,878% 52,351% 

 

 

4. sz. melléklet: A centrális csatorna kommunikációs gyakoriságai 

4/a: A centrális csatornán, egyszerű és komplex helyzetben elhangzó nyers kommunikációs gyakoriságok 

 

 
 

AN

T 

BIZ-

HEZ 

EGY-

TISZ 

FF_f

f 

FF_fig

y 

FF_meg

sz 

ID KERD_

ek 

KERD_i

sz 

KERD_p

m 

KERD_

se 

KOR

R 

SPIN

F 

TIM

E 

UT-

PAR 

VAL_eg

y 

VAL_g

az 

VAL_is

m 

VEL_e

ll 

VEL_ja

v 

E 5 26 0 5 2 113 10

6 

1 10 1 0 1 107 52 20 99 14 29 0 0 

K 15 19 0 3 3 238 23

9 

1 26 4 13 5 140 91 28 146 9 54 0 0 

 

�̅� = 50,781% 
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4/b: A centrális csatornán, egyszerű és komplex helyzetben elhangzó, idővel arányosított kommunikációs gyakoriságok 

 

 
 

ANT BIZH

EZ 

EGYTI

SZ 

FF_

ff 

FF_fi

gy 

FF_meg

sz 

ID KERD_

ek 

KERD_i

sz 

KERD_

pm 

KERD_

se 

KOR

R 

SPIN

F 

TIM

E 

UTPA

R 

VAL_e

gy 

VAL_g

az 

VAL_is

m 

VEL_

ell 

VEL_j

av 

E 

(nyers 

/0,2297

3) 

21,7

6 

113,18 0,00 21,7

6 

8,71 491,88 461,4

1 

4,35 43,53 4,35 0,00 4,35 465,7

6 

226,3

5 

87,06 430,94 60,94 126,24 0,00 0,00 

K(nyer

s 

/0,5078

1) 

29,5

4 

37,42 0,00 5,91 5,91 468,68 470,6

5 

1,97 51,20 7,88 25,60 9,85 275,6

9 

179,2

0 

55,14 287,51 17,72 106,34 0,00 0,00 

Változá

s 

aránya 

(K/E 

*100) 

135,

72 

33,06 0,00 27,1

4 

67,86 95,28 102,0

0 

45,24 117,62 180,96 2560,0

1 

226,2

0 

59,19 79,17 63,34 66,72 29,08 84,24 0,00 0,00 
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5. sz. melléklet: A laterális csatorna kommunikációs gyakoriságai 

5/a: A laterális csatornán, egyszerű és komplex helyzetben elhangzó nyers kommunikációs gyakoriságok 

 
 

AN

T 

BIZHE

Z 

EGYTI

SZ 

FF_

ff 

FF_fi

gy 

FF_meg

sz 

I

D 

KERD_

ek 

KERD_i

sz 

KERD_p

m 

KERD_

se 

KOR

R 

SPIN

F 

TIM

E 

UTPA

R 

VAL_e

gy 

VAL_g

az 

VAL_is

m 

VEL_e

ll 

VEL_j

av 

E 10 23 17 4 9 5 5 6 72 31 10 2 51 1 96 108 11 40 0 10 

K 24 16 11 29 31 79 6 12 168 69 57 4 198 0 278 319 27 42 15 46 

 

5/b: A laterális csatornán, egyszerű és komplex helyzetben elhangzó, idővel arányosított kommunikációs gyakoriságok 

 

 
ANT BIZH

EZ 

EGYTI

SZ 

FF_

ff 

FF_fi

gy 

FF_me

gsz 

ID KERD

_ek 

KERD_

isz 

KERD_

pm 

KERD

_se 

KOR

R 

SPI

NF 

TIM

E 

UTP

AR 

VAL_e

gy 

VAL_g

az 

VAL_i

sm 

VEL_

ell 

VEL_j

av 

E 

(/0,22973

) 

43,5

3 

100,12 74,00 17,4

1 

39,18 21,76 21,

76 

26,12 30,47 134,94 43,53 8,71 222,0

0 

4,35 417,8

8 

470,12 47,88 174,12 0,00 43,53 

K(/0,507

81) 

47,2

6 

31,51 21,66 57,1

1 

61,05 155,57 11,

82 

23,63 330,83 135,88 112,25 7,88 389,9

1 

0,00 547,4

5 

628,19 53,17 82,71 29,54 90,59 

Változás 

aránya 

 (K/E 

*100) 

108,

57 

31,47 29,27 327,

99 

155,8

2 

714,78 54,

29 

90,48 1085,75 100,69 257,86 90,4

8 

175,6

4 

-

435,2

9 

131,0

1 

133,62 111,04 47,50 2953,

86 

208,10 
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6. sz. melléklet: A leggyengébben és lehjobban koordinált team kommunikációjának összehasonlítása egyszerű helyzetben 

6/a: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának összehasonlítása: egyszerű helyzet, centrális csatorna 

 ANT 
BIZ 

HEZ 

EG

Y 

TIS

Z 

FF_ 

ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megsz 
ID 

KERD_ 

ek 

KERD_ 

isz 

KERD_ 

pm 

KERD_

se 

KO 

RR 

SP 

INF 

TI 

ME 

ÚT 

PAR 

VAL_ 

egy 

VAL_ 

gaz 

VAL_ 

ism 

VEL 

_ell 

VEL

_ 

jav 

C

1 

 

66,4

6 
44,66 0,00 

60,9

6 
0,00 540,49 484,76 0,00 68,99 0,00 0,00 0,00 

396,3

7 

279,7

0 
30,23 

295,7

3 

103,1

4 

315,1

2 

59,5

5 
0,00 

C

2 

39,8

6 
13,61 0,00 

31,0

5 
0,00 677,56 461,39 0,00 72,99 0,00 0,00 0,00 

410,5

4 

230,6

1 
125,74 

197,4

6 
89,97 

333,2

1 
0,00 0,00 

A

1 
0,00 

153,1

9 
0,00 

21,2

2 

42,5

3 
500,03 482,34 39,17 55,16 0,00 0,00 0,00 

977,6

5 

158,2

9 
81,70 

487,4

1 
83,07 

104,4

9 
0,00 0,00 

 

6/b: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának összehasonlítása: egyszerű helyzet, laterális csatorna 

 ANT 
BIZ 

HEZ 

EGY 

TISZ 

FF_ 

ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megsz 
ID 

KER

D 

_ ek 

KER

D 

_ isz 

KER

D 

_ pm 

KER

D 

_se 

KO  

RR 

SP  

INF 

TI 

ME 

ÚT 

PAR 

VAL_ 

egy 

VAL

_ 

gaz 

VAL_ 

ism 

VE

L 

_ell 

VEL

_ 

jav 

C

1 

 

51,1

2 
21,34 51,71 

60,0

0 
30,23 0,00 0,00 88,39 

112,0

7 

128,2

5 
0,00 

30,2

3 

273,3

8 
0,00 506,45 

282,1

4 

21,3

4 

143,2

5 

0,0

0 
0,00 

C

2 

27,2

3 
62,09 0,00 0,00 13,61 0,00 

31,0

5 
13,61 

351,3

0 

101,9

5 
70,90 0,00 

148,2

4 
31,05 489,01 

245,7

2 

58,2

7 

341,5

1 

0,0

0 

93,3

3 
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A

1 
0,00 84,89 200,18 0,00 29,25 27,91 0,00 0,00 

257,6

1 
84,98 14,62 0,00 

100,7

6 
0,00 729,17 

415,1

5 
0,00 

106,1

1 

0,0

0 

61,9

6 

  

 

6/c: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációja egyszerű helyzetben: centrális és laterális csatorna  aránya 

 

Csapat Centrális (szum) Laterális (szum) 

C1 2746,16 1799,91 

C2 2683,99 2078,86 

A1 3186,25 2112,60 

 

7. sz. melléklet: A leggyengébben és legjobban koordinált team kommunikációjának összehasonlítása komplex helyzetben 

7/a: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának összehasonlítása: komplex helyzet, centrális csatorna 

 

 ANT 
BIZ 

HEZ 

EG

Y 

TIS

Z 

FF_ ff 
FF_ 

figy 

FF_ 

megsz 
ID 

KERD_ 

ek 

KERD_ 

isz 

KERD_ 

pm 

KERD

_ 

se 

KO 

RR 

SP 

INF 
TI ME 

ÚT 

PAR 

VAL_ 

egy 

VAL

_ 

gaz 

VAL_ 

ism 

VE

L 

_ell 

VEL

_ 

jav 

C

1 

 

31,3

9 

29,3

3 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

337,1

4 

307,8

1 
5,73 49,97 0,00 0,00 6,42 

136,3

6 

104,9

6 
17,87 99,25 6,42 

167,0

8 

0,0

0 
0,00 

B

2 
7,00 

46,3

3 

6,0

0 
36,06 

6,0

0 

252,0

8 

206,6

1 
0,00 4,33 0,00 42,66 14,16 

126,9

8 
96,98 78,12 

214,1

2 
0,00 9,17 

0,0

0 
0,00 
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7/b: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának összehasonlítása: komplex helyzet, laterális csatorna 

 

 ANT 
BIZ 

HEZ 

EG

Y 

TIS

Z 

FF_ ff 
FF_ 

figy 

FF_ 

megsz 
ID 

KERD_ 

ek 

KERD

_ isz 

KERD_ 

pm 

KERD

_ 

se 

KO 

RR 

SP 

INF 

TI 

ME 

ÚT 

PAR 

VAL_ 

egy 

VAL

_ 

gaz 

VAL_ 

ism 

VE

L 

_ell 

VEL

_ 

jav 

C

1 

 

31,4

0 
44,97 

5,7

3 
19,26 

11,4

6 
56,39 

38,5

5 
5,73 393,05 67,88 

135,6

9 
5,73 

170,7

6 
0,00 483,03 

471,5

8 
5,73 

436,8

9 

5,7

3 

86,4

2 

B

2 
9,17 

180,3

1 

2,1

6 
8,16 

68,0

1 
62,48 

36,0

6 
10,33 409,15 56,83 16,17 7,00 

187,9

7 
0,00 133,30 

388,5

0 
4,33 

180,3

1 

0,0

0 

36,1

6 

 

7/c: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációja komplex helyzetben: centrális és laterális csatorna  aránya 

 

Csapat Centrális (szum) Laterális (szum) 

C1 1299,75 2475,97 

B2 1146,60 1796,40 

 

 

8. sz. melléklet: A leggyengébben és legjobban koordinált team kommunikációjának fázisonkénti összehasonlítása egyszerű helyzetben 

8/a: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának FÁZISONKÉNTI összehasonlítása: egyszerű helyzet, 

centrális csatorna  

fázi 

sok 

csa 

pat 
ANT 

BIZ

HE

Z 

EGY 

TISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KO 

RR 

SP 

INF 

TIM

E 

UT 

PAR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 
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1/A 

C1 0,00 0,00 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

C2 0,00 0,00 0,00 31,05 0,00 31,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09 

A1 0,00 0,00 0,00 21,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,67 

                       

  ANT 

BIZ

HE

Z 

EGYT

ISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_ 

isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KO 

RR 

SP 

INF 

TIM

E 

UT 

PAR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 

1/B 

C1 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 21,34 42,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,34 0,00 0,00 0,00 42,68 21,34 0,00 0,00 
170,7

2 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 23,62 0,00 0,00 0,00 23,62 0,00 0,00 
165,3

3 

A1 0,00 
78,3

4 
0,00 0,00 0,00 39,17 39,17 39,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

313,3

6 
39,17 39,17 39,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

626,7

1 

                       

  ANT 

BIZ

HE

Z 

EGYT

ISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KO 

RR 

SP 

INF 

TIM

E 

UT 

PAR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 

2 

C1 14,89 
44,6

6 
0,00 0,00 0,00 89,33 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 0,00 

387,0

8 

C2 0,00 
13,6

1 
0,00 0,00 0,00 95,29 95,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 40,84 13,61 27,23 13,61 27,23 0,00 0,00 

394,7

7 

A1 0,00 
43,8

7 
0,00 0,00 14,62 87,74 73,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131,6

2 
29,25 14,62 

102,3

7 
0,00 14,62 0,00 0,00 

511,8

5 

                       

  ANT 

BIZ

HE

Z 

EGYT

ISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KO 

RR 

SPIN

F 

TIM

E 

UT 

PAR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 

3/A C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
184,0

9 

184,0

9 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

147,2

8 
73,64 0,00 

110,4

6 
0,00 147,28 0,00 0,00 

846,8

3 
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C2 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
159,4

3 
79,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,71 0,00 79,71 0,00 39,86 79,71 0,00 0,00 

557,9

9 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
165,4

7 

165,4

7 
0,00 55,16 0,00 0,00 0,00 

220,6

3 
0,00 0,00 

110,3

1 
55,16 0,00 0,00 0,00 

772,2

0 

                       

  ANT 

BIZ

HE

Z 

EGYT

ISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KO 

RR 

SPIN

F 

TIM

E 

UTP

AR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 

3/B 

C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
155,0

4 
77,52 0,00 38,76 0,00 0,00 0,00 77,52 

116,2

8 
0,00 

155,0

4 
0,00 116,28 0,00 0,00 

736,4

3 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
182,4

8 

109,4

9 
0,00 72,99 0,00 0,00 0,00 

109,4

9 
36,50 0,00 72,99 36,50 72,99 0,00 0,00 

693,4

3 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 27,91 83,73 
111,6

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,73 27,91 27,91 

111,6

4 
27,91 27,91 0,00 0,00 

530,2

8 

                       

  ANT 

BIZ

HE

Z 

EGYT

ISZ 
FF_ff 

FF_ 

figy 

FF_ 

megs

z 

ID 
KER

D_ek 

KER

D_isz 

KER

D_p

m 

KER

D_se 

KOR

R 

SPIN

F 

TIM

E 

UT 

PAR 

VAL

_egy 

VAL

_gaz 

VAL_ 

ism 

VEL

_ ell 

VEL

_ jav 
sum 

4 

C1 30,23 0,00 0,00 0,00 0,00 90,69 
120,9

2 
0,00 30,23 0,00 0,00 0,00 90,69 30,23 30,23 30,23 60,46 30,23 0,00 0,00 

544,1

4 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
162,0

7 

129,6

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129,6

6 

129,6

6 
32,41 97,24 0,00 129,66 0,00 0,00 

810,3

7 

A1 0,00 
30,9

8 
0,00 0,00 0,00 

123,9

2 
92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

185,8

7 
61,96 0,00 

123,9

2 
0,00 61,96 0,00 0,00 

681,5

4 
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8/b: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának FÁZISONKÉNTI ábrázolása: egyszerű helyzet, centrális 

csatorna 
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8/c: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának FÁZISONKÉNTI összehasonlítása: egyszerű helyzet, 

laterális csatorna 

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

1/A C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 91,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 121,91 0,00 0,00 277,31 

C2 0,00 62,09 0,00 0,00 0,00 0,00 31,05 0,00 310,46 62,09 31,05 0,00 31,05 31,05 31,05 124,19 31,05 341,51 0,00 0,00 1086,62 

A1 0,00 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,33 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 127,33 106,11 0,00 106,11 0,00 0,00 594,23 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

1/B C1 21,34 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,34 21,34 0,00 0,00 0,00 42,68 0,00 64,02 64,02 21,34 21,34 0,00 0,00 298,76 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

2 C1 29,78 0,00 14,89 29,78 0,00 0,00 0,00 0,00 29,78 0,00 0,00 0,00 44,66 0,00 163,76 74,44 0,00 0,00 0,00 0,00 387,08 

C2 27,23 0,00 0,00 0,00 13,61 0,00 0,00 13,61 40,84 0,00 0,00 0,00 40,84 0,00 163,35 81,68 27,23 0,00 0,00 13,61 422,00 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25 0,00 0,00 0,00 102,37 14,62 14,62 0,00 14,62 0,00 73,12 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 336,36 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

3/A C1 0,00 0,00 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 36,82 0,00 36,82 0,00 0,00 147,28 0,00 110,46 110,46 0,00 0,00 0,00 0,00 478,65 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,86 39,86 0,00 39,86 0,00 79,71 39,86 0,00 0,00 0,00 79,71 318,85 

A1 0,00 0,00 110,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,16 0,00 386,10 165,47 0,00 0,00 0,00 0,00 717,04 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

3/B C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,76 0,00 77,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,28 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 182,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,98 

A1 0,00 0,00 27,91 0,00 0,00 27,91 0,00 0,00 27,91 27,91 0,00 0,00 0,00 0,00 111,64 55,82 0,00 0,00 0,00 0,00 279,10 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

4 C1 0,00 0,00 0,00 30,23 30,23 0,00 0,00 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23 0,00 0,00 90,69 30,23 0,00 0,00 0,00 0,00 241,84 

C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,41 

A1 0,00 0,00 61,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,98 0,00 30,98 0,00 0,00 0,00 0,00 61,96 185,87 
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8/d: A C1, C2 (legjobban koordinált) és az A1 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának FÁZISONKÉNTI ábrázolása: egyszerű helyzet, laterális 

csatorna 
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9. sz. melléklet: A leggyengébben és legjobban koordinált team kommunikációjának fázisonkénti összehasonlítása komplex helyzetben 

9/a: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának fázisonkénti összehasonlítása: komplex helyzet, centrális 

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

1 C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2 0,00 0,00 0,00 36,06 0,00 72,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,31 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

2 C1 25,67 6,42 0,00 0,00 0,00 70,58 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 57,75 51,33 6,42 12,83 6,42 57,75 0,00 0,00 365,74 

B2 0,00 42,00 6,00 0,00 6,00 71,99 89,99 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 65,99 36,00 6,00 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 431,97 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

3 C1 5,73 22,92 0,00 0,00 0,00 131,77 108,85 5,73 11,46 0,00 0,00 0,00 40,10 34,37 11,46 28,65 0,00 51,56 0,00 0,00 452,59 

B2 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01 56,01 0,00 0,00 0,00 28,01 0,00 35,01 35,01 0,00 70,02 0,00 7,00 0,00 0,00 294,08 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

4 C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,80 134,80 0,00 38,51 0,00 0,00 0,00 38,51 19,26 0,00 57,77 0,00 57,77 0,00 0,00 481,42 

B2 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 51,95 60,60 0,00 4,33 0,00 8,66 2,16 25,97 25,97 0,00 54,11 0,00 2,16 0,00 0,00 240,25 

 

9/b: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának fázisonkénti ábrázolása: komplex helyzet, centrális csatorna  
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9/c A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának fázisonkénti összehasonlítása: komplex helyzet, laterális 

csatorna 

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

1 C1 0,00 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38,55 0,00 192,75 38,55 0,00 0,00 0,00 0,00 115,65 115,65 0,00 424,06 0,00 0,00 963,76 

B2 0,00 180,31 0,00 0,00 0,00 0,00 36,06 0,00 288,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,37 0,00 180,31 0,00 0,00 901,55 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

2 C1 6,42 6,42 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 0,00 12,83 6,42 12,83 0,00 0,00 0,00 70,58 51,33 0,00 12,83 0,00 0,00 186,08 

B2 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 36,00 0,00 6,00 36,00 18,00 0,00 0,00 24,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,98 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

3 C1 5,73 0,00 5,73 0,00 11,46 11,46 0,00 5,73 148,95 22,92 45,83 5,73 74,48 0,00 200,52 189,06 5,73 0,00 5,73 28,65 767,69 

B2 7,00 0,00 0,00 0,00 56,01 7,00 0,00 0,00 63,02 28,01 14,00 7,00 112,03 0,00 42,01 70,02 0,00 0,00 0,00 21,01 427,11 
                       

  
ANT BIZHEZ EGYTISZ FF_ff FF_figy FF_megsz ID KERD_ek KERD_isz KERD_pm KERD_se KORR SPINF TIME UTPAR VAL_egy VAL_gaz VAL_ism VEL_ell VEL_jav sum 

4 C1 19,26 0,00 0,00 19,26 0,00 38,51 0,00 0,00 38,51 0,00 77,03 0,00 96,28 0,00 96,28 115,54 0,00 0,00 0,00 57,77 558,44 

B2 2,16 0,00 2,16 2,16 0,00 19,48 0,00 4,33 21,64 10,82 2,16 0,00 51,95 0,00 43,29 54,11 4,33 0,00 0,00 15,15 233,76 
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9/d: A C1 (legjobban koordinált) és a B2 (leggyengébben koordinált) csapat kommunikációjának fázisonkénti ábrázolása: komplex helyzet, laterális csatorna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. sz. melléklet: A feladattal és a team-mel kapcsolatos kommunikáció összehasonlítása 

10/a: A feladattal és team-mel kapcsolatos kommunikáció összehasonlítása egyszerű helyzetben 

 
Centrális Laterális  

Feladattal kapcsolatos 

kommunikáció 

Team-mel kapcsolatos 

kommunikáció 

Feladattal kapcsolatos 

kommunikáció 

Team-mel kapcsolatos 

kommunikáció 

C1 989,77 1585,72 1254,11 473,34 

C2 960,02 1670,50 1560,53 335,68 

A1 887,04 2146,01 1793,21 172,54 

 



186 
 

10/b: A feladattal és team-mel kapcsolatos kommunikáció összehasonlítása komplex helyzetben 

 
 

Centrális Laterális  
Feladattal kapcsolatos 

kommunikáció 

Team-mel kapcsolatos 

kommunikáció 

Feladattal kapcsolatos 

kommunikáció 

Team-mel kapcsolatos 

kommunikáció 

C1 445,55 793,47 1863,89 443,56 

B2 422,88 670,39 1177,25 393,52 

 

 

11. sz. melléklet: Kommunikációs megfigyelési kategóriák pilóták és orvosi team-ek koordinációjának összehasonlítására (Grote, Zala-Mező, 2004) 

EXPLICIT 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Információt nyújt Valamelyik team tag információt nyújt egy másiknak. 

Információt kér Valamelyik team tag kérdést tesz fel. 

Kérésre ad információt Valamelyik team tag megválaszol egy másik által feltett kérdést. 

Összegző információt nyújt Valamelyik team tag összegzi a feladat aktuális helyzetét. 

Megerősít Valamelyik team tag megerősíti az elhangzott információt. 

Utasít Valamelyik team tag utasítást ad egy feladat elvégzésére. 

Segítséget kér Valamelyik team tag segítséget kér a feladat elvégzéséhez. 

Megbeszél több team tag ugyanarról a témáról folytat kommunikációt. 

Sztenderd kommunikáció A szakmai elvárásoknak megfelelő kommunikáció. 

Kommunikáció a toronnyal 

(pilóták) 

Az irányítótoronnyal való kommunikáció. 

Kommunikáció a pácienssel 

(orvosi team-ek) 

A beteggel való kommunikáció. 

IMPLICIT 

KOORDINÁCIÓ 

Kérés nélkül nyújt információt Az egyik team tag észleli, hogy társának milyen információra van szüksége, és azelőtt megosztja ezt vele, hogy a 

másik erre megkérné őt. 

Segítséget ajánl Az egyik team tag észleli, hogy társának milyen segítségre van szüksége, és ezt felajánlja neki. 

Kérés nélkül végez 

tevékenységet 

Az egyik team tag anélkül kezd a feladatmegoldás szempontjából hasznos tevékenységbe, hogy erre megkérnék. 

Csend A team csöndben dolgozik. 

Csevegés A team a feladathoz nem kapcsolódó témáról beszélget. 
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VEZETÉS Tervet készít Valamelyik részletes tervet készít a feladatmegoldással kapcsolatban. 

Feladatokat allokál Valamelyik team tag elosztja a feladathoz kapcsolódó tevékenységeket a tagok közt. 

Utasít lásd feljebb 

Döntést hoz Valamelyik team tag döntést hoz a feladatvégzés módját, ideját illetően, és ezt kommunikálja a többiek felé. 

Cselekvést kezdeményez Valamelyik team tag javaslatot tesz a feladatvégrehajtást illetően, és a többiek megerősítésére vár. 

Utasítást elfogad Valamelyik team tag pozitív visszajelzése, hogy a részére allokált feladatot megértette. 

Döntést megkérdőjelez Valamelyik team tag kétségeit fejezi ki egy döntést vagy folyamatot illetően. 

Kezdeményezés figyelmen 

kívül hagyása 

Amikor senki sem reagál az egyik team tag által megosztott javaslatra. 

Autokratikus viselkedés Valamelyik team tag anélkül hoz döntést, hogy egyeztetett volna a többiekkel. 

FELELŐSSÉGTELJES 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Mások figyelembe vétele Az adott team tag nyomon követi a többi team tag állapotát. 

A jövő figyelembe vétele Az adott team tag a feladat jövőbeli aspektusaira koncentrál. 

Külső feltételek figyelembe 

vétele 

Az adott team tag fejben tartja a feladatvégzés szempontjából fontos környezeti feltételeket. 

Cselekvést kezdeményez lásd feljebb 

Döntést megkérdőjelez lásd feljebb 

Kérés nélkül nyújt információt lásd feljebb 

Segítséget ajánl lásd feljebb 

Korrigálja mások viselkedését Az adott team tag észreveszi és korrigálja egy másik team tag feladattal kapcsolatos helytelen cselekvését. 

Tanít másokat Az adott team tag elmagyaráz valamit egy másik team tagnak. 

Pozitív visszajelzést ad a 

teljesítményről 

Az adott team tag pozitív visszajelzést ad egy másik tag teljesítményéről. 

Negatív visszajelzést ad a 

teljesítményről 

Az adott team tag negatív visszajelzést ad egy másik tag teljesítményéről. 
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12. sz. melléklet: A beszédaktusra épülő STACK módszertan kategóriái 

Beszédaktus 

csoportok 

Csoporton belüli beszédaktus 

kategóriák 

Rövid definíció 

Informálás Jelzés A team egyik tagja ráirányítja a team másik tagjának figyelmét egy jelenségre. 

Informálás A team egyik tagja átad valamilyen információt a team másik tagjának, amiről úgy véli, hasznos lehet. 

Rámutatás A team egyik tagja ráirányítja a team másik tagjának figyelmét egy jelenségre, amelyet figyelmen kívül 

hagyott. 

Kifejtés, magyarázás Egyfajta hangos gondolkodás, amely a team többi tagja számára hasznos információkkal szolgál. 

Leírás A team egyik tagja leírást, magyarázatot ad egy jelenségről, amiről úgy véli, hogy a team másik tagja 

hiányos információkkal rendelkezik. 

Kijelentés  A team egyik tagja informálja a team másik tagját egy jövőbeli jelenségről. 

Igazolás A team egyik tagja megmagyaráz egy adott cselekvést vagy utasítást. 

Magyarázkodás A team egyik tagja megmagyarázza egy múltbéli viselkedését, döntését. 

Következmények tudatosítása A team egyik tagja felhívja a team másik tagját annak cselekvésével kapcsolatos jövőbeli 

következményekre. 

Összegzés A team egyik tagja összegzi a többiek számára az eseményeket. 

Emlékeztetés A team egyik tagja emlékezteti a team másik tagját valamilyen tudásra, információra, amiről úgy véli, 

hogy a másik fél azzal nincsen tisztában. 

Feltételezés A team egyik tagja közöl egy általa feltételezett, tehát nem biztos információt. 

Kérés Irányítás A team egyik tagja arra kéri a team egy másik tagját, hogy egy bizonyos módon viselkedjen. 

Utasítás A team egyik tagja sztenderd szabályok mentén irányítja a team egy másik tagjának viselkedését. 

Javaslat A team egyik tagja javaslatot tesz egy másik tag viselkedésével, cselekedeteivel kapcsolatban. 

Kérés  A team egyik tagja megkéri a team egy másik tagját valamilyen cselekvésre. 

Engedély A team egyik tagja engedélyezi a team egy másik tagjának, hogy valamilyen cselekvést végezzen. 

Egyeztetés Egyetértés A team egyik tagja egyetértését fejezi ki egy másik tag előzetes kijelentésével kapcsolatban. 

Ismétlés A team egyik tagja megismétel egy üzenetet, mivel nem biztos abban, hogy jól értette. 

Megerősítés A team egyik tagja közli, hogy hajlandó az adott utasítás mentén cselekedni. 

Megerősítés megerősítése A team egyik tagja egy előzetesen megerősített álláspontot erősít meg újból. 

Egyet nem értés Megcáfolás A team egyik tagja közli, hogy nem ért egyet az elhangzott információval. 

Javaslat elutasítása A team egyik tagja elutasítja egy másik tag javaslatát. 

Visszautasítás A team egyik tagja elutasítja/elhalasztja egy másik tag által kezdeményezett cselekvés elvégzését. 
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Tiltakozás A team egyik tagja explicit vagy implicit módon nem ért egyet egy másik tag véleményével. 

Korrigálás A team egyik tagja kijavít egy másik tag által elhangzott információt. 

Ellentmondás A team egyik tagja nyíltan kifejezi egy másik taggal való egyet nem értését. 

Információ elutasítása A team egyik tagja jelzi, hogy egy másik tag által kijelentett információ nem helyes. 

Kérdés Információra vonatkozó kérdés A team egyik tagja jelzi információhiányát, amire egy másik tag válaszol. 

Tisztázó kérdés A team egyik tagja megkéri a team egy másik tagját, hogy ismételje meg az általa elhangzottakat, mert 

nem értette meg azt teljes mértékben. 

Véleményformáló kérdés A team egyik tagja kíváncsi egy másik tag véleményére, és kéri, hogy fejezze ki azt. 

Kérdés formájában adott 

utasítás 

A team egyik tagja megkérdezi a team egy másik tagját, hogy végrehajtana-e egy bizonyos cselekvést. 

Bizonyosságot szerző kérdés A team egyik tagja megkéri a team egy másik tagját, hogy erősítse meg őt egy döntés, cselekvés 

helyességében. 

Kifejező 

kommunikáció 

Békítő szándékú 

megnyilvánulások 

A team egyik tagja próbálja feloldani a team egy másik tagjának érzelmi feszültségét. 

Értékítéletet kifejező 

megnyilvánulások 

A team egyik tagja kifejezi pozitív vagy negatív véleményét egy adott téma kapcsán. 

Bocsánatkérés A team egyik tagja bocsánatot kér a team egy másik tagjától. 

Meglepődés A team egyik tagja pozitív vagy negatív értelemben vett meglepődését fejezi ki. 

Állásponthoz való ragaszkodás A team egyik tagja ugyanazokkal a szavakkal vagy nyomatékosabban megismétli egy korábban kifejtett 

álláspontját. 

Dicséret A team egyik tagja pozitív, elismerő véleményét fejezi ki egy másik tag viselkedésével kapcsolatban. 

Megrovás A team egyik tagja kifejezi negatív véleményét egy másik tag viselkedésével kapcsolatban. 

Segítségnyújtás A team egyik tagja tudatosítja egy másik tagban, hogy a feladat megoldásához segítségre van szüksége, 

és ezt a segítséget fel is ajánlja a számára. 

Visszautalás korábbi negatív 

cselekedetre 

A team egyik tagja kifejezésre juttatja negatív érzéseit egy másik tag korábbi szabályszegésével 

kapcsolatban. 

Beleegyezés, kompromisszum A team egyik tagja kifejezi, hogy csak részben ért egyet a team egy másik tagjával. 

Interakciók Köszönetnyilvánítás A team egyik tagja kifejezi háláját egy másik tag viselkedésével kapcsolatban. 

Elismerés A team egyik tagja kifejezi, hogy megértette a másik tag által előzetesen közölt információt. 

Nonverbális visszacsatolás A team egyik tagja nonverbálisan (pl. bólintással) jelzi, hogy megértette az elhangzott információkat. 

Kérdés/kérés átmeneti 

figyelmen kívül hagyása 

A team egyik tagja kérdez valamit egy másik tagtól, aki azonban nem tud az adott kérdéssel abban a 

pillanatban foglalkozni, és jelzi, hogy nem szeretné, ha megzavarnák. 
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