VI.

ELÉRHETŐSÉGEK JEGYZÉKE KÜLFÖLDIEK TARTÓZKODÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ ÜGYEKBEN

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
központi levelezési címe: 1903 Budapest, Pf.: 314
honlap: http://www.bmbah.hu/

központi e-mail címe: migracio@bah.b-m.hu
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Ügyfélszolgálati Irodák:


Budapest és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel: 463-9100
1104 Budapest, Harmat u. 131.
Tel: 433-0492, 433-0494, 433-0482
1082 Budapest, Üllői út 82.
Tel: 323-3189



Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
4033 Debrecen, Sámsoni út 149.
Tel: 06-52-503-840
4025 Debrecen, Kürtös u.8.
Tel: 06-52-503-840
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 9.
Tel: 06-42-508-090
5006 Szolnok, Sebestyén Gy. Krt.5.
Tel: 06-56-501-600/18-40
Közösségi Szállás:
4301 Nyírbátor, Bocskai u.2.
Tel: 06-42-281-277
Menekültügyi Osztály:
4033 Debrecen, Sámsoni út 149.
Tel: 06-52-347-127



Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
6724 Szeged, Londoni krt. 15.
Tel: 06-62-549-140
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.
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Tel: 06-66-523-700
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/B.
Tel: 06-76-481-249
Menekültügyi Osztály:
5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 10.
Tel: 06-66-445-029


Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
3525 Miskolc, Kazinczy u.32.
Tel: 06-46-500-690
3300 Eger, Grónay Sándor u. 3.
Tel: 06-36-515-744
3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9, Alba Üzletház
Tel: 06-32-421-660



Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
7623 Pécs, Csend u. 3.
Tel: 06-72-518-720
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3.
Tel: 06-82-502-747
7102 Szekszárd, Szent István tér 23.
Tel: 06-74-501-163



Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 38.
Tel: 06-22-510-650
8000 Székesfehérvár, Arany János u.10.
Tel: 06-22-510-650
8200 Veszprém, Megyeház tér 2.
Tel: 06-88/580-755
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2800 Tatabánya, Győri út 13.
Tel: 06-34-517-750


Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
9026 Győr, Szövetség u.15-17.
Tel: 06-96-510-705
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1.
Tel: 06-94-320-635 és 06-94-320-423
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Tel: 06-92-346-208

VII.

KÜLFÖLDIEKET SEGÍTŐ CIVIL ÉS EGYHÁZI SZERVEZETEK

A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be az élet egyre több területén, gyakran
hatékonyabban reagálva a helyben felmerülő igényekre, mint az állami szervek. A civil
szervezetek egy része kifejezetten a külföldiekkel, vagy azok egy csoportjával
foglalkozik, illetve beilleszkedésük elősegítését tűzte ki céljául. A külföldiekkel foglalkozó
alapítványokon és egyesületeken kívül vannak az itt élő külföldiek által létrehozott civil
önszerveződések is.
A hazánkba érkező migránsok beilleszkedésével, a területen történő eseményekkel,
illetve a velük foglalkozó szervezetekkel kapcsolatban www.migransintegracio.hu portál
nyújt hasznos információkat.
A külföldiek szociális ügyekben elsősorban a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesülethez
(www.menedek.hu), jogi segítségnyújtásban pedig a Magyar Helsinki Bizottsághoz
fordulhatnak (www.helsinki.hu). A civil önszerveződések közül megemlíthető például a
Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület, az Afrika-Ázsia Fórum Egyesület, vagy a Kínai
Nők Egyesülete.
Számos olyan nem kifejezetten migránsokkal foglalkozó civil szervezet működik,
amelynek tevékenysége kiterjed az itt élő külföldiekre is. A Magyarországon működő
egyházak is aktív szerepet vállalnak a rászorulókkal kapcsolatos feladatok ellátásában. A
magyarországi történelmi egyházak (katolikus, református, evangélikus, izraelita)
társadalmi és szociális szerepvállalása évszázadokra nyúlik vissza, karitatív
tevékenységük kiterjed a Magyarországon élő külföldiekre is.
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Az alábbi táblázatban rövid áttekintés adunk azon civil szervezetekről, akik – fő
tevékenységként, vagy egyéb munkájuk részeként – a külföldiek integrációját
segítik elő, vagy a beilleszkedés valamely aspektusával foglalkoznak.1

Név /Vezető
vagy
kontaktszem
ély neve és
titulusa

Tevékenységek, illetve a migráció és
társadalmi beilleszkedés
szempontjából releváns
tevékenységeinek rövid leírása

MAGYAR
HELSINKI
BIZOTTSÁG Hungarian
Helsinki
Comette

Kiemelten közhasznú szervezet az
Európai Emberi Jogi Egyezményben
biztosított emberi jogok érvényesülését
vizsgálja. Tevékenységének fő területei a
Magyarországon élő (tartózkodó)
külföldiek, menekülők, jogai
érvényesülésének vizsgálata, valamint a
rendőri visszaélések áldozatainak
segítése. Elemzi és bírálja a hatályos
jogszabályokat, javaslatot készít
módosításukra, tényfeltáró
megfigyeléseket végez. Ingyenes jogi
segítséget és jogi képviselet nyújt
mindazoknak, akiknek az Európai Emberi
Jogi Egyezmény által védett emberi jogait
sérelem érte.

(Pardavi Márta
elnök)

1

Elérhetőségek

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
utca 36-38.
Tel: 061/ 321-41-41, 061/ 321-4327, 061/ 321-43-23
helsinki@mail.datanet.hu
http://www.helsinki.hu/

A lista nem teljes körű, a szervezetek által önmagukról saját honlapjukon megadott információkat tartalmazza,

illetve egyéb nyilvános adatbázisok felhasználásával készült.
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Afrikáért
Alapítvány
Magyarország
- Nemzetközi
Fejlesztési és
Humanitárius
Szervezet
(Lakatos
Alinka)

Magyarok
Afrikáért
Kulturális,
Szociális és
Oktatási
Alapítvány
(Szerbin Éva
elnök)
Afrika-Ázsia
Fórum
Egyesület
(Frederick
Omoyoma
Odorige elnök)

Célja Afrikában oktatási-, szociális- és
egészségügyi téren, továbbá
Magyarországon tolerancia-és
ismeretterjesztő előadások, kulturális
programok formájában fejlesztési,
segélyezési, társadalomformáló
tevékenység végzése. A Kongói
Demokratikus Köztársaságban oktatási,
szociális és egészségügyi téren végez
tevékenységet. Magyarországon globális
nevelés tolerancia- és ismeretterjesztő
előadások, kulturális programok
formájában mutatja be az afrikai kultúrát.

1054 Budapest, Garibaldi u. 3., II.
em. 1/a.

A Magyarok Afrikáért Alapítvány
elsődleges célja, hogy támogatóin
keresztül az Afrikában élő gyermekeknek
és fiataloknak nyújtson segítséget. Az
alapítvány kizárólag oktatási, kulturális és
szociális célokat támogat, és
elhatárolódik mindenféle vallási,
felekezeti konfliktustól és
véleménynyilvánítástól.

1132 Budapest, Visegrádi u. 9.

Tel: 061/ 332-10-54
afrikaert@afrikaert.hu
http://afrikaert.hu/hu/

Tel: 061/ 288-00-80
alapitvany@afrikacentrum.hu
http://www.afrikacentrum.hu/

Céljuk, hogy közös összefogással valóra
Tel: 061/ 217-56-14
váljon sok afrikai gyermek álma és az
európai gyermekekhez hasonlóan, ők is
afrikaazsiaforum@hotmail.com
normális körülmények között járhassanak
iskolába.
refugee@refugeeforum.hu
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MenedékMigránsokat
Segítő
Egyesület

1995 januárjában alakult civil
kezdeményezésként. Céljai: A nemzetközi
vándorlásban résztvevő személyek,
különösen a nemzetközi védelemre
szoruló személyek (menedéket keresők,
(Kováts András menekültek, ideiglenes védelem alatt
igazgató)
állók, befogadottak), továbbá a külföldi
munkavállalók és bevándorlók társadalmi
képviselete. A Magyarországon maradni
szándékozó migránsok, menekültek jogi,
társadalmi, kulturális integrációjának
segítése célzott programokon,
projekteken keresztül; A migránsok
érdekeinek és jogainak helytálló
képviselete a politikai, az igazgatási, a
kormányzati és az önkormányzati
szervezetek előtt, valamint a
tömegtájékoztatásban; Együttműködés
kialakítása és fenntartása a hasonló
célokért tevékenykedő egyéb társadalmi
szervezetekkel

1082 Budapest, Corvin köz 2.III./1.

Afro-Karibi és
Kisebbségi
Információs
Központ Kht.

Célja, hogy közhasznú tevékenységek
ellátása révén elősegítse a
Magyarországon élő etnikai és kulturális
kisebbségek tagjainak beilleszkedését,
társadalmi helyzetük és szerepvállalásuk
(Edward Orere) javítását, valamint általában a társadalmi
esélyegyenlőség kiteljesedését, a másság
elfogadását és tiszteletben tartását.

1052 Budapest, Apacai Csere János
u. 11.

Amnesty
Az AI Magyarország a nemzetközi
International mozgalom része, és munkája szorosan
Magyarország kapcsolódik az AI Nemzetközi Titkársága
által meghatározott kampányokhoz. A
(Álmosd Róbert magyar szervezet feladatának tekinti azt
igazgató)
is, hogy magyarországi általános emberi
jogi problémákkal kapcsolatban is szót
emeljen és fellépjen.

1064 Budapest, Rózsa u. 44. II/4.

Tel: 061/ 322-15-02, 061/ 344-6224
menedek@menedek.hu
http://www.menedek.hu/

Tel: 061/ 484-64-25
akkik@t-online.hu
http://www.akkik.com

Tel: 061/ 321-47-99
office@amnesty.hu
http://web.amnesty.hu/
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Mahatma
Gandhi
Emberi Jogi
Egyesület
(Gibril Deen
elnök)

Ingyenes jogsegély és adminisztráció
menekültek, letelepedők és diákok
számára. Börtön és menekülttábor
látogatás, Európai Menekültügyi Alap
finanszírozásával számítógépes kurzus.
Tolerancia program középiskolákban.

Martin Luther Az egyesület a távoli országokból érkezett
King
külföldiek fizikai integritását korlátozó
Egyesület
erkölcsi és jogi sérelmekkel foglalkozik,
az őket ért diszkrimináció esetén jogi
(Dr. Mester
tanácsadással és képviselet biztosításával
Csaba elnök)
segít. A jogsegélyszolgálathoz külföldi
állampolgárok, Magyarországon élő
külföldiek és menekültek fordulhatnak
hatósági diszkrimináció esetén, szkinhed
támadás vagy rendőri brutalitás nyomán.
Raul
Wallenberg
Egyesület

A Magyarország határain belül
mindennemű, a kisebbséget érintő
emberi jogi problémák kezelésével
foglalkozik.

(dr. Sebes
József ügyvivő,
soros elnök)
Artemisszió
Alapítvány
(Szántó Diana
elnök)

1092 Budapest, Ferenc krt. 18. Fszt.
1.
Tel: 061/ 215-83-01
http://www.gandhi.ini.hu

1082 Budapest, Üllői út 46. II/17.
Tel: 061/ 303-81-45
m.l.k.e@axelero.hu
http://www.mlke.org/

1052 Budapest, Balassi Bálint u. 27.
Tel: 061/ 313-54-39
info@wallenbergegyesulet.hu
http://www.wallenbergegyesulet.hu/

A különböző kulturális, etnikai és
társadalmi csoportok közötti párbeszéd és
közeledés erősítése, a kölcsönös
megértés elősegítése, a hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi
integrációjának támogatása, a
nemzetközi kulturális és tudományos
kapcsolatok erősítése, interkulturális
képzési programok, képzési anyagok és
módszertan kifejlesztése és terjesztése.

1085 Budapest, Rökk Szilárd utca
11. III/20.
Tel: 061/ 413 6517
artemisz@artemisszio.hu
http://www.artemisszio.hu/
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DEMNET Demokratikus
Jogok
Fejesztéséért
Alapítvány

A DemNet egy demokratikus civil
társadalom megteremtéséért dolgozik
Magyarországon és más fejlődő
országokban. Célja a civil szervezetek
fejlesztése, a társadalomban betöltött
szerepük növelése, fenntarthatóságuk
(Pálvölgyi Péter elősegítése.
megbízott
Migránsok integrációjával kapcsolatos
ügyvezető,
programja: “PreQual steps” projekt,
programvezető melynek célja, hogy migráns nők
elhelyezkedjenek a formális munkaerőpiacon az egészségügyi és ápolási
szektorban egyfajta előkészítő
(prekvalifikációs) képzés segítségével.

1052 Budapest, Apáczai Csere János
u. 1. IV/40.

Katolikus
Karitasz

1111 Budapest, Bartók Béla út 30.

(Écsy Gábor,
országos
karitász
igazgató)

"Far from
home"
Nonprofit
Foundation
(Obazeh
Zsuzsanna
elnök)

A Katolikus Karitász egyházi jogi
személyiségű közcélú humanitárius
szervezet, amely korra, nemre, felekezeti
hovatartozásra való tekintett nélkül segíti
a rászorulókat szociális, egészségügyi
intézmények fenntartása és különböző
segélyprogramok, akciók útján.
Munkánkat a nagy nemzetközi
segélyszervezetek által kidolgozott és
elfogadott alapelvek, szabványok
határozzák meg.

Tel: 061/ 411-04-10, 061/ 411-0411, 061/ 411-04-44
info@demnet.org.hu
http://www.demnet.org.hu/

Tel: 061/ 372-09-10
office@caritas.org.hu
http://www.caritas.org.hu/

Az Alapítvány 2006-ban alakult, azzal a
1093 Budapest, Boráros tér 6. II.9.
céllal, hogy segítsen azoknak a
menekülteknek és más migránsoknak,
Tel: 0670/ 940-01-93
akik kénytelenek voltak hazájukat
polgárháborúk, az emberi jogok
farfromhome2008@yahoo.com
megsértése vagy természeti katasztrófák
miatt elhagyni. Jelenleg Magyarországon
próbálnak új életet kezdeni, de nehéz
helyzetükben nyelvtudás, helyismeret és
tapasztalat nélkül még a legszükségesebb
információk beszerzése is nehézségekbe
ütközik.
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ALFAVIT
Oktatási és
Kulturális
Közhasznú
Alapítvány

Az alapítvány célja az orosz és a magyar
nyelv, kultúra megismertetése,
terjesztése, az orosz nyelv tanítása, a
nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv
tanítása a Magyarországon letelepedett
orosz anyanyelvűek részére,
(dr. Haszanova beilleszkedésük elősegítése.
Rita
kuratóriumi
elnök)

1062 Budapest, Aradi u. 15. I.
emelet 2.

Cordelia
Alapítvány

Az alapítvány a kínzás és a szervezett
erőszak áldozataival foglalkozik
pszichoszociális rehabilitációs
módszerekkel a hazai menekülteket
befogadó állomásokon. Képzett
terapeuták gyógyítják az áldozatok
pszichés károsodásait. Módszereik
verbális egyéni, csoportos, valamint nonverbális egyéni és csoportos
pszichoterápiás, művészeti és más
speciális terápiás módszerek. A szociális
munkások az idegen környezethez való
alkalmazkodásban, az integrációban
nyújtanak segítséget a menekülteknek.

1133 Budapest, Kárpát u. 1/B,
VI. emelet 24.

Az egyesület több mint 19 éve alakult az
erdélyi menekültek körében. Kezdettől
fogva felvállalták a menekültek
érdekképviseletét, de feladatunknak
tekintették a közösségformálást, az
erdélyi hagyományok, értékek
megőrzését is. A magyarországi és
romániai politikai változások bizonyos
mértékű hangsúlyeltolódást jelentettek:
közvetítő szerepük az erdélyiek és az
anyaországi intézmények, szervezetek
felé megnövekedett. A menekültügyi
problémák háttérbe szorultak, a turizmus,
az ideiglenes tartózkodás és letelepedés
kérdései mögött. Munkánkban hangsúlyt
kap a Magyarországon élő erdélyiek
identitásmegőrzéshez kapcsolódó
érdekképviselete, hátrányos helyzetük
megszüntetése.

1056 Budapest, Molnár u. 5.

(dr. Hárdi Lilla
orvosigazgató)

Erdélyi
Magyarok
Egyesülete
(B. Kis Béla)

Tel: 061/ 70-70- 460
http://www.alfavit.hu/

Tel: 061/ 349-14-50
cordelia@cordelia.hu
http://www.cordelia.hu/

Tel: 061/ 328-05-55, 0620/ 995-6159
erdelyime@gmail.com
http://www.geocities.com/erdelyima
gyarok/
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IOM International
Organization
for Migration

Az IOM Nemzetközi Migrációs Szervezet
genfi központú kormányközi szervezet,
amely 1951-ben alakult. Jelenleg 120
teljes jogú tagállamot, 19 megfigyelői
státusszal rendelkező államot, illetve 70
(Szabados
nemzetközi szervezetet foglal magába.
Argentína
Nemzetközi kormányzati szervezetként az
regionális
IOM alapelve, hogy a humánus és
képviseletvezet szervezett keretek között zajló migráció
ő)
egyaránt szolgálja a migránsok és a
társadalom érdekeit. Az IOM főbb
szolgáltatási területei: a kormányok
közötti technikai együttműködés
elősegítése, a migránsok egészségügyi
ellátása, önkéntes hazatérő és
reintegrációs programok, migrációs
információs kampányok, humanitárius
katasztrófák elhárítására és
válságkezelésre irányuló programok,
tudományos kutatások a migráció
témakörében, az illegális migráció
megfékezésére és az emberkereskedelem
visszaszorítására irányuló programok.

1065 Budapest, Révay u. 12.

LA VIDA
Oktató és
Tanácsadó
Kft.

1056 Budapest, Molnár u. 29, III.
em.

(Jorge Luis
Vidal
ügyvezető)

LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. a
tulajdonosok és munkatársaik sokéves
tapasztalatára építve alakult meg azzal a
fő céllal, hogy a spanyol, illetve latinamerikai és magyar gazdasági entitások
találkozását segítse, összefogja a felek
sokrétű és változatos igényeit támogatva
ezek kölcsönös együttműködését. E cél
megvalósításának érdekében 2001-ben
alakult meg a LA VIDA Spanyol Nyelvi
Központ, mely Cervantes nyelvét,
valamint a spanyol és latin-amerikai
kultúrát igyekszik megszerettetni, és
közelebb hozni a magyar emberekhez.

Tel: 061/ 472-25-00
mrfbudapest@iom.int
http://www.iom.int/

Tel: 061 / 318-75-61
info@lavida.hu
http://www.lavida.hu/
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Magyar Etióp Baráti
Társaság
(Dr. Tadesse
Eyassu elnök)

(MEJOK)
Magyar
Emberi
Jogvédő
Központ
Alapítvány
(Oberth József
elnök)

Magyar
Iskola
Kiemelkedőe
n Közhasznú
Társaság
(Koháry Ilona
ügyvezető)

A Magyar-Etióp Baráti Társaság 1998-ban tadesse.eyassu@uni-corvinus.hu
jött létre mintegy 50 taggal, akik között
Magyarországon élő etiópok és magyarok http://www.etiopia.fw.hu/
egyaránt voltak. Néhány éven keresztül
működött Ethiopia c. lap. Cél, hogy
Etiópiáról hiteles információt
szolgáltassunk a magyar érdeklődők
számára. Ez nem könnyű feladat. A
honlapon cikkek és képek egyaránt
találhatók.
Az alapítvány célja a budapesti
székhelyen működő Magyar Emberi
Jogvédő Központ (MEJOK) alapítványi
iroda, valamint a szervezet más
magyarországi és külföldi képviseleteinek
létesítése, fenntartása és fejlesztése. Az
alapítvány céljának megvalósítása
érdekében az alábbi tevékenységeket
végzi: szociális tevékenység,
családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése; emberi
és állampolgári jogok védelme, a
magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
euroatlanti integráció elősegítése;
közhasznú szervezetek számára
biztosított csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehető szolgáltatások.

Tel: 061/ 788-51-10

A Hungarian Language School
magyarnyelv-iskola külföldieknek. Az
ország egyetlen csak a magyar mint
idegen nyelv tanítására szakosodott
nyelviskolája. A Hungarian Language
School nemzetközi iskola, ahol 5
kontinensről több mint 80 ország
képviselői tanulják a magyar nyelvet:
diplomaták, üzletemberek, neves
világcégek munkatársai, tanárok, diákok
és sokan mások. Valamennyi bőrszín és
világvallás képviselve van.

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 4.

info@mejok.com
http://www.mejok.com/

Tel: 061/ 266-26-17
hls@t-online.hu
http://magyar-iskola.hu/
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Magyar
Iszlám
Közösség

A Magyar Iszlám Közösséget 1988-ban
magyariszlam@freemail.hu
jegyezte be egyházként az akkori Állami
és Egyházügyi Hivatal. Ars poeticájuk: A
http://www.magyariszlam.hu/
hit és a cselekvés egysége, melyből
következik, hogy a segélynyújtásokban
és a lelki-és pszichológiai
segítségnyújtásban igyekszenek főleg
dolgozni, felekezetre, nemzetiségre nézve
függetlenül. Szolgáltatásaik: bel-és
külföldi segélyezések lebonyolítása, főleg
krízis és katasztrófa esetén,
börtönlelkészi szolgálat, hajléktalanok
étkeztetése, ruhaellátás, nagycsaládosok
és a menekülttáborokban élők segítése,
kulturális programok szervezése, hitélet.

VIII. interkulturális kommunikáció
Bevezetés
„…amiként külön-különb tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy különbkülönb nyelvet és szokást, külön-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez
az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti.
Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva
megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” (Szent
István király: Intelmek)
Az interkulturális kommunikáció2 nem új jelenség bizonyítja ezt a fenti idézet is, amely
2

Az interkulturális kommunikáció jelentése kettős:
1. a különböző (valamilyen paraméterben szociálisan, nemzedékileg, nemileg vagy vallásilag eltérő)
szubkultúrák képviselői közötti kommunikáció;
2. a nemzetközi értelemben vett eltérő kultúrák képviselői közötti kommunikáció.
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az interkulturális kommunikációhoz való pozitív attitűd első magyar, írásba foglalt
megnyilvánulásának tekinthető.
Ami új az interkulturális kommunikációban, az egyrészt az, hogy már nem kivételes
élethelyzetekhez kötődik, hanem áttevődött a mindennapok tevékenységi szféráiba.
Egyre szélesebb rétegeket érint, ami maga után vonja a kommunikációs kudarcoknak és
ebből következően az erkölcsi és anyagi károknak a megsokszorozódását. Másrészt, ami
új az interkulturális kommunikációban, az a felerősödött igény, hogy az ismereteket
elemezzük-rendszerezzük, és a spontán
alkalmazás szintjéről a tudatos alkalmazás szintjére emeljük így csökkentve a
kommunikációs kudarcok számát.
Interkulturális kommunikáció a szociális-egészségügyi szférában
Az interkulturális kommunikáció, nyilván, mást jelent a szociális-egészségügyi szférában,
mint a multinacionális vállalatoknál, a különböző tudományos területeken vagy a
kulturális és politikai életben.
Az idegen kultúrából érkező az új környezetben elveszíti a megszokott kapaszkodóit ez
az alapállapot(a); ha ezen kívül még ápolásra, illetve (szociális) segítségre/támogatásra
is szorul, az kétszeres kiszolgáltatottsági állapot ezzel kell számolniuk a szociálisegészségügyi szférában dolgozó szakembereknek.3
Az alapelv természetesen az, hogy minden beteg/segítségre szoruló származásától és
kultúrájától függetlenül egyenlő. Egyenlő bánásmód, szimpátia és empátia4 viszont
nincsen tudás nélkül ezért annyira fontosak az interkulturális (kommunikációs)
ismeretek, illetve az azokat közvetítő tréningek, tanfolyamok. Az interkulturális
ismeretek tágítják a horizontot, ellenébe mennek a sztereotípiáknak és előítéleteknek5, a
saját kultúrát (az abszolút viszonyítási pontot) pedig relatív pozícióba helyezik.6

Jelen tanulmányban az interkulturális kommunikációt a második jelentésében használjuk. Többször
kitérünk ugyanakkor a cigányokkal a legjelentősebb létszámú magyarországi kisebbséggel történő
kommunikációra is.
3
A kategorikus elvárás, amely szerint „…Rómában viselkedj úgy, mint a rómaiak!”, nem biztos, hogy
mindig célravezető. A talajvesztett embernek nehéz úgy viselkedni (…); éppen ezért azt szoktuk
mondani, hogy bizonyos esetekben annak kell rugalmasabbnak lennie (jelen esetben a szociális
dolgozónak), aki képes felmérni és megérteni a problémát, illetve olyan helyzetben/pozícióban van,
hogy segíthet a probléma tisztázásában/megoldásában.
4
A szimpátia az, amikor valaki el tudja képzelni, hogyan érezne a másik személy helyében. Az
empátia ennél több: ekkor képes valaki arra, hogy a saját világképéből ideiglenesen kilépve a másik
világképébe helyezze magát. Szimpátia esetén ezt nyelvileg úgy fejezzük ki, hogy: ’Én az ő
helyében…’, míg empátia esetén: ’Ő erről nyilván azt gondolja, hogy…’, vagy: ’Ő ezt feltehetően úgy
látja, hogy…’ (Empátia esetén tudunk a másik fejével gondolkodni.)
5
Az előítélet (prejudice) egy fokkal erősebb, mint a sztereotípia. A sztereotípia: egy embercsoportra
vonatkoztatott általánosított hiedelem; az előítélet: nemcsak hiedelem/értékítélet, hanem attitűd is.
6
Ez azt jelenti, hogy egy idő után már nemcsak a saját kultúránkhoz tudunk hasonlítani egy újonnan
megismert kultúrát (illetve annak valamely megnyilvánulását, valamely elemét), hanem más, idegen
kultúrákhoz is.
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A nyelvi és nem nyelvi kódok
A közös nyelv ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres
kommunikációnak. A kommunikáció során ugyanis működésbe lépnek a nem nyelvi
kódok is, amelyek erősen kultúraspecifikusak. A nem nyelvi kódok üzenetei
interkulturálisan nehezebben megfoghatók és értelmezhetők. Míg a nyelvi kód
diszfunkciója esetén világos a törés az interakcióban, addig a nem nyelvi kódok
diszfunkciója inkább érzelmi zavart idéz elő. Ez ugyan nem ’információs’ veszteség
kognitív értelemben, mégis nagy fennakadásokat okoz(hat). Az érzelmi üzenet ugyanis
rátelepszik az információs üzenetre, és sok esetben ellenkező előjellel felül is írja azt.
Ezért annyira lényeges, hogy a nem nyelvi kódoknak és üzeneteiknek a fontosságát
hangsúlyozzuk.

A nyelvi kódok
Metaforák,közmondások,szólások
Számos metafora, közmondás, szólás univerzális emberi bölcsességet tükröz
ilyen
például a ’Lassan járj, tovább érsz’, amelynek szinte minden kultúrában van értelmi
megfelelője. Az interkulturális stúdiumok szempontjából kevésbé az ilyen közmondások,
sokkal inkább azok érdekesek, amelyek egy ország, egy nép sajátos tárgyi kultúrájáról,
életviteléről, - szemléletéről árulkodnak.
GYAKORLAT
Kössön országot/régiót az alábbi metaforákhoz, közmondásokhoz! Mondja meg a
jelentésüket is, illetve azt, hogy milyen életszemlélet/tárgyi, környezeti kultúra áll
mögöttük.
a) Elkékült.
b) …az én fél narancsom (’mi media naranja’)
c) A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
d) A majom is leesik a fáról.
e) Az élet negyvennél kezdődik. (’Life begins at forty.’)
f) Isten híre nélkül a hajunk szála sem görbül/a hajunk szála sem hull el.
g) A szem nem emelkedhet a szemöldök fölé.
Megoldások
a) Az ázsiaiak használják a rosszullét vagy ijedtség kifejezésére. A számos európai
nyelvben megtalálható ’elfehéredett’ kifejezést, értelemszerűen, a fizikai adottságaik
miatt nem használják.
b) Közép-Amerikában (narancstermesztő kultúrák!) a fiatal lányok hívják így a
kedvesüket.
c) A magyar közmondás jelentése: mindenki téved(het), hibázhat. A közmondás
ugyanakkor jelzi, hogy a mi kultúránkban a lónak milyen fontos szerepe volt (van).
d) A japán közmondás ugyanazt jelenti, mint az előbbi magyar (csak a jelentést, nyilván,
a saját környezeti valóságuknak megfelelően adják vissza).
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e) Az amerikai közmondás jelentése: soha nincs késő! A közmondás a jövőorientált
időfelfogást tükrözi.7
f) Az erdélyi közmondás jelentése: az életünkben minden (a jó és a rossz egyaránt) egy
felsőbb hatalom (Isten) akaratából történik. A közmondás a vallásos hitből fakadó
elfogadást tükrözi.8
g) Az arab közmondás jelentése: mindenkinek megvan a társadalomban betöltött helye,
ami ellen értelmetlen lenne lázadni. (Az autoriter módon történő döntéshozatalt is el kell
tehát fogadni.)

A nem nyelvi kódok
A társas/családi kapcsolatok kezelése

A romák (cigányok)9
A nemi szerepek szempontjából fontos, hogy a roma közösségekre, hagyományosan, a
vezető férfi szerepek jellemzőek a külvilággal való kapcsolattartásban ugyanakkor
sokszor a nők kapnak fontos funkciót. A roma közösségeken belül a generációs határok is
fontosak, az idősebb generációk szava döntő jelentőségű, ugyanakkor gyakran előfordul,
hogy a fiatal (de nem nagyon fiatal) családtagok delegáltatnak a közösségen kívüli
helyzetekben
való
részvételre.
A
roma
családstruktúrára
jellemző
a
gyermekközpontúság: a gyermekek nagy büszkeséget jelentenek, sőt: ők az érettség, a
felnőttség bizonyítékai a szülők számára (akik, ha kell, erőteljesen kiállnak, harcolnak a
gyermekeikért).
Könnyen előfordulhat Önnel, hogy a roma páciens (ügyfél stb.) ügyének megbeszélésére
a nagycsaládból egy többtagú „küldöttség” érkezik. Különösen gyakori lehet két típusú
családtag felbukkanása (az idősebbek dominanciájával): a középkorú, 30-50 év körüli
nőké és a 30-as éveiben járó férfiaké. Az idősebb férfiak gyakran oly tekintélynek

7

A nagy hagyományokkal rendelkező kultúrák, mint a kínai, az angol, a francia de akár a magyar is
nagy fontosságot tulajdonítanak a múlt értékeinek. A Fülöp-szigetiek, a thaiok, a malájok, a latinamerikaiak egy része inkább a mának él. A jövőorientáció a legerősebben az észak-amerikai
kultúrában figyelhető meg.
8
A szakirodalom a külföldiek alkalmazkodásának legkönnyebb eseteként említi azt, amikor a fizikai
környezet más lesz, a nyelv viszont „gyakorlatilag ugyanaz…” Ebbe a csoportba sorolja a
Magyarországra érkező erdélyi magyarokat. Azt már ritkábban említi meg a szakirodalom, hogy a
„gyakorlatilag ugyanaz” nyelv is okozhat számos megértési nehézséget. A megértési nehézségeknek
több okuk is van; az egyik például az, hogy az erdélyi magyar nyelv sokkal képszerűbb, mint a
magyarországi. A képek mögötti szemléleti-tárgyi hátteret pedig ismerni kell ahhoz, hogy az
üzeneteket fel lehessen fejteni.
9
Az utóbbi években a gyakran sajnos pejoratívan csengő „cigány” szó helyett a „roma” vált
politikailag korrekt kifejezéssé (a médiában is ez terjedt el). A beás és a kárpáti cigányok jelentős
része azonban elutasítja ezt a megnevezést.
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örvendenek, hogy ők már közvetlenül nem, csak képviselők útján tárgyalnak a
külvilággal.
Szakemberként Önnek mindenképpen ajánlatos a családi körülményeket, a
családszerkezetet tisztázni! Bárkivel is tárgyaljon a páciens (ügyfél stb.) mellett, vegye
figyelembe, hogy a közösségbe visszalépve egymás között megtárgyalják és értékelik a
hallottakat, tehát a döntés/az eredmény a közösség közös alkotásaként születik majd
meg!
Az arabok
Az arab kultúrában a nő életvitelét, barátait (és egyáltalán társas kapcsolatait) a család
férfitagjai határozzák meg: leánykorban az apa és a fivérek, asszonykorban a férj. Ebbe
külső beavatkozást nem tűrnek el. Ha előfordul Önnel, hogy csak az arab férjjel tud
kommunikálni, miközben a feleséggel kellene, vegye figyelembe ezeket a szempontokat.
Nem valószínű, hogy az első találkozáskor „bele tud szólni” a(z évszázadok során
kialakult) „családi rendbe”. Az első találkozáskor legtöbbször csak annyit tehet, hogy
megpróbálja felmérni, megérteni a konkrét helyzetet; a négyszemközti kommunikációra
a későbbiekben kell alkalmakat keresnie, illetve teremtenie.

GYAKORLAT
(Szimulált katasztrófa)
Süllyed a hajó. A mentőcsónakba csak egy személyt vihet magával a családjából. Kit
vinne?
A kérdésre több kultúra képviselői válaszoltak a különbségek szembeötlőek voltak!
Válaszok
A skandinávok döntő többségénél: a házastárs.
Az arabok döntő többségénél: az anya.
A dél- és kelet-közép európaiak döntő többségénél (természetesen a magyaroknál is!): a
gyermek.
A válaszok azt mutatják, hogy az egyes kultúrák képviselői készek áldozatot hozni csak
más-más értékrend alapján. Míg az észak-európai értékrendben a párkapcsolat
kitüntetett fontosságú, addig az arab kultúrában az a szemlélet, hogy asszonyból (és
gyermekből) is lehet több, anyából viszont csak egy van. A sok történelmi hányattatást
megélt dél- és kelet-közép európaiaknál a gyermek (az ’élet’, a ’család’ fennmaradásának
záloga) a legértékesebb. Ott, ahol ez a fenyegetettség nem (volt) olyan erős, máshová
helyeződtek/helyeződnek a hangsúlyok.
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Az érzelmek kifejezése
Az arc, a mosoly
A 20. századi kutatási eredmények szerint az érzelmi jelzések közül az arckifejezések
egyetemes jellegűek ezt a megállapítást kell most a legfrissebb interkulturális vizsgálatok
fényében pontosítanunk. Igaz ugyan, hogy a mosolyra/nevetésre vagy a sírásra, például,
minden kulturális közösség tagjai egységesen képesek, viszont a kifejezések
jelentése/funkciója kultúránként eltérő.
A mosoly/nevetés az egyik leguniverzálisabb érzelemkifejezés elég csak arra gondolnunk,
hogy a csecsemők mosollyal/nevetéssel adják környezetük tudtára örömüket,
megelégedettségüket. Csakhogy ezt a természetes megnyilvánulást az egyes kultúrák
tagjai
az elsődleges örömkifejezési funkció10 mellett másodlagos, szociális-kulturális
funkciójában is megtanulják használni.
Előfordulhat például Önnel, hogy kisebb balesetkor (leejt egy teli tálat,
figyelmetlenségből lever valamit stb.) a japánok körülállják Önt, és jóízűen nevetnek. Ne
háborodjon fel! Ez a leplezetlen mulatás nem kinevetést jelent, hanem az eset
bagatellizálását
annak jelzését, hogy ez bárkivel megeshet, nem kell belőle ügyet
csinálni. A japánok a feszültséget nagyon gyakran még önmaguk számára is a mosolyon,
nevetésen keresztül vezetik le.11 Ha van ereje hozzá nevessen vissza!
Előfordulhat az is, hogy olyan ázsiaiakkal találkozik, akik egy tragikus hírt, veszteséget
mosolyogva jelentenek be. Az sem ritka, hogy a közeli hozzátartozó halálhírét közlik
mosolyogva. Ne értékelje ezt cinikus viselkedésként! Az érzelemleplező mosollyal az a
szándékuk, hogy a partnert megkíméljék a kellemetlen, érzelmileg (esetleg) terhes
hírektől. Vagyis itt is érvényesül a távol-keleti érintkezési kultúrában olyannyira értékelt
tapintat.
A hang és a gesztusok
Az arc után a hang képes a leghatékonyabban közvetíteni az érzelmeket. Európa délibb
részein ahol az érzelemkifejezés intenzitása a jellemző vokálisan is jobban színezett a
kommunikáció. Ez vonatkozik a romákra is.
Előfordulhat Önnel, hogy a roma páciens (ügyfél, hozzátartozó stb.) az (el)vártnál
magasabb hangerővel, illetve expresszívebb gesztusrendszerrel kommunikál. Ez egy
kulturálisan kódolt megnyilvánulás, ne értékelje tehát automatikusan (a személye elleni)
10

Az európai kultúrkörben alapvetően a mosoly elsődleges, azaz örömkifejezési funkciója érvényesül;
ez egészül ki egyfajta attitűdjelzéssel (barátságosság, jóindulat így teremtünk kellemes, elfogadó
légkört az interakcióhoz). Bizonyos kultúrákban (például az észak-amerikaiban) egyenesen
kívánatos/elvárt a mosolyban megnyilvánuló öröm/boldogság, illetve barátságosság kifejezése. Ez az
elvárás talán azzal is magyarázható, hogy nemcsak bizonyos érzelmek váltanak ki adott
arckifejezéseket, hanem az adott arckifejezések is előidézik a megfelelő érzelmeket. Vagyis ha
mosolygunk (akár mesterségesen is), akkor „boldogságpályára állítjuk az idegrendszerünket.”
11
A feszültség levezetésére az európai kultúrában gyakran használt eszköz a humor. Hasonló
ügyetlenkedések esetén az európaiak gyakran megpróbálnak „humorizálni”.
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agresszióként. Ha erre Ön agresszióval reagál, az elviheti a társalgást és kapcsolattartást
ebbe a nem kívánt irányba.
Ilyen helyzetben ajánlatos halkabban beszélnie, mint a leghangosabban beszélő roma az
Önnel társalgó csoportból. Gyakran a határozott (de barátságos) kézfogás is segít:
nemcsak a nem kívánt mozgásosságot „védheti le” vele, hanem a kedvezőbb
alaphangulatot is megteremtheti általa. („Egy kézfogás után nem lehet ugyanúgy
folytatni…”)
Ha bolgárokkal érintkezik, vegye figyelembe, hogy az ő nyelvük jóval magasabb
alaphangerőre és - hangintenzitásra épül, mint az európai nyelvek többsége. Tehát ne
értse félre őket: nem az van, hogy mindig veszekednek!

A kifejezett érzelmek mennyisége, hevessége
Egyes kultúrákban a kommunikáció során nemcsak az intonáció és mozgásosság
hangsúlyosabb, hanem a kifejezett érzelmek mennyisége is. Ez megnyilvánulhat például
a rossz hír közlésére adott erős (akár túlzó) reakciókban: színpadias panaszkodás, síráskiabálás, hajtépés, durva kifejezések használata stb. Más kultúrák képviselői ezzel
szemben szemérmesek és visszafogottak, ritkán panaszkodnak inkább kisebbíteni
igyekeznek a rájuk irányuló figyelmet. (Ilyenek például a japánok, akiknek érzelmi
visszafogottsága a korábban már említett tapintattal, illetve a kultúra közösségi
jellegével függ össze. Ha egy európai nem mutatja ki az érzelmeit, azt azért teszi, hogy
önmagát, a saját integritását védje. A japán nem mutatja ki az érzelmeit hogy a
partnerét védje, a plusz terhektől megkímélje!)
A panaszok, helyzetek reális értékeléséhez a szakembernek minden esetben figyelembe
kell vennie az érzelemkifejezésnek ezeket a kulturális különbségeit.
A perifériás jelzések
Számolni kell azzal, hogy noha az érzelmek legtöbbje (undor, boldogság, félelem12 stb.)
az arcon tükröződik az arcon jelentkező érzelemkifejeződések azok, amelyek (a napi
gyakorlatból következően is) a legjobban kontrollálhatók. Gondoljunk csak az olyan
kifejezésekre, mint a ’poker-face’ vagy a magyar ’fapofa’, amelyek arra utalnak, hogy
valaki olyan arcot vág, amiből nem lehet olvasni.
Honnan lehet „olvasni” hát, ha nem az arcról? (A japánok esetében például, akikre
kulturálisan is jellemző a rezzenéstelen arckifejezés…?)
Empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy a perifériás mozgások nagyon árulkodóak, sőt:
mivel ezeken kevésbé tudunk uralkodni, árulkodóbbak is, mint az arc kifejezései. A
feszült testtartás legtöbbször izgalmat fejez ki, a kéz-13 és lábmozgás pedig az
idegesség/nyugtalanság leggyakoribb jelei.14

12

„Arcára van írva a félelem.”
„…a kezét tördeli izgalmában…”
14
Bizonyos értelemben a szemek is perifériális érzelemkifejezők, hiszen a pupilla tágulása például
(pozitív lelkiállapot hatására) akaratlagosan nem befolyásolható folyamat.
13
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GYAKORLAT
Nézzen körül a szobában, és figyelje meg a kék színű tárgyakat! Majd csukja le a szemét,
és próbálja felidézni a piros színű tárgyakat!
(A gyakorlatnak egy másik változata: Nézzen körül a szobában, és figyelje meg a kék
színű tárgyakat! Majd csukja le a szemét, és mondja meg, hogy hány lámpa van a
szobában!)
Megoldás
Ha több piros színű tárgyat is fel tudott sorolni (illetve ha pontosan megmondta a lámpák
számát), azt jelenti, hogy jó a perifériás érzékelése. Ha nem, gyakorolnia kell!

A szem és a tekintet a kapcsolattartásban
A szemek az érzelmi állapot jelzésén túl a (kommunikációs) kapcsolat felvételében,
illetve -tartásában játszanak szerepet. Természetesen akkor van ez így, ha ezt az adott
kultúra szokásrendszere engedi. Latin-Amerikában például a gyerekeket kis kortól arra
tanítják, hogy tiszteletlenség szembenézni egy feljebbvalóval. Az amerikai és európai
kultúrák többsége éppen ellenkező normát érvényesít; a felnőttek azt mondják a
kisgyermeknek: „nézz a szemembe, ha hozzád beszélek!” E’ felfogás szerint ugyanis, aki
nem néz a beszélgetőpartnere szemébe, az rejteget valamit/nem őszinte.
A nők egyébként többet használják a tekintetet jelzések kibocsátására, mint a férfiak.
Nem véletlen, hogy az olyan kifejezéseket, mint a ’mesterien játszik a tekintetével’,
rendszerint nőkre vonatkoztatjuk. Azokban a kultúrákban, ahol a nők a társas
érintkezésben a szemükön kívül semmit sem tárhatnak magukból a külvilág elé, kiemelt
szerepet kap a szemekkel történő kommunikáció.
Ha előfordul Önnel, hogy az afrikai négerek kommunikációját (például az
információkérést) agresszívnek érzi, vegye figyelembe, hogy ez az „agresszivitás”
valószínűleg nem más, mint a tekintetnek a megszokottnál intenzívebb használata.
Miről van szó? A személyközi kommunikációban a beszélgetőpartnerek a teljes idő 61
százalékában néznek a másikra. Ebből van olyan eset, amikor a hallgató néz, és a
beszélő nem. A szemek találkozása, azaz a nézésátfedés, a teljes interakciós időnek
majdnem a harmadát teszi ki. A tekintetek találkozása alkalmanként rendszerint egy
másodperc. A nyugati kultúrákban az, aki hallgat, rendszerint többet néz (az interakciós
idő 75 százalékában), mint az, aki beszél. Az afrikai négerek interakciójában az arány
fordított: a beszélő fél többet néz, mint az, aki hallgat. Valószínűleg ezért van az, hogy
az európaiak az afrikai négerek tekintetét (és kommunikációját) nagyon gyakran
félreértik, és agresszívnek minősítik.
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Előfordulhat az is, hogy a kommunikációban Önt nem a beszédpartner intenzív tekintete,
hanem ellenkezőleg: az elkalandozás, illetve a kontaktustartás hiánya zavarja meg. Ez
könnyen megtörténhet a japánokkal való kommunikációban, hiszen ők kerülik a
tekintetváltást, igyekszenek a szemkontaktus elől kitérni. Sőt: némelykor lehunyt
szemmel hallgatják partnerüket.15
Fontos, hogy a lehunyt szemet Ön ne (feltétlenül) a figyelem lazulásaként vagy
hiányaként értékelje! Lehunyt szemmel ugyanis mint ezt a zenehallgatás gyakorlatából
tudjuk a hallási percepció erősödik, ennek megfelelően ’jobban lehet figyelni’.
A térközszabályozás és az érintés
Térterjedelmi- és térhasználati igényünket is meghatározza a korunkon, nemi
hovatartozásunkon, társadalmi státusunkon túl a kulturális hátterünk. Külön kiemelést
érdemel a tértípusokon belül a személyes tér, illetve a személyes tér iránti igény.
Az „illatbuborék”16
Meddig terjed a személyes tér, meddig szűkíthető két ember között a távolság? Ha nem
centiméterekben akarjuk kifejezni az ideálisnak tartott távolságot, akkor úgy is
fogalmazhatunk, hogy az amerikai és európai kultúrákban addig szűkíthető a távolság,
amíg a partnerek nem kerülnek egymás „illatbuborék”-ába. Ezekben a kultúrákban
ugyanis kínosan ügyelnek/ügyelünk arra, hogy olyan távolságot tartsunk, amelyben még
nem érezzük sem egymás testszagát, sem pedig leheletét. Az arab vagy indiai kultúrában
éppen ellenkezőleg: a cél az, hogy a partnerek olyan távolságban kerüljenek, hogy
érezzék egymás leheletét.
Mit tehet Ön, ha a páciens (ügyfél stb.) az „arcába állva” beszél, és ez olyannyira
feszélyezi Önt, hogy már-már ellehetetlenül a kommunikáció? Semmiképp se hátráljon! A
kiszorítósdi vége csak az lehet, hogy az Ön háta falnak ütközik…Ha amúgy is széles
gesztusokkal kommunikál, akkor ezeket a mozdulatokat, a természetes lendületet
használja arra, hogy „kijelöli” a saját intim terét. Segíthet még a kézben tartott mappa, a
leültetés, a székek közé helyezett táska is.
Az intimitásegyensúly-effektus
Kísérletek igazolják, hogy az interakciókban részt vevő kódok (távolságtartás, tekintet,
mimika, nyelvi kódok) egy bizonyos intimitásszintet alkotnak. Addig, amíg ezek a kódok
zavartalanul működnek, valamennyit párhuzamosan adagolva használjuk. Ha azonban
valamelyik kód nem úgy funkcionál, ahogy kellene, akkor a többi kód aktivitása
megváltozik.

15

Emlékezetes eset volt az, amikor Japánban egy üzleti tárgyalásról az arab delegáció kivonult zokon
vették ugyanis, hogy a japán tárgyalásvezető ’szunyókált’, mialatt ők beszéltek hozzá. A lecsukott
szem pedig valójában nem a figyelem hiányát jelentette.
16
A kultúrák eltérő módon kezelik a szag- és illateffektusokat is. Míg az európai és az amerikai
kultúrában a cél a természetes emberi illatok, szagok mesterséges elrejtése, addig az egyes keleti és
afrikai kultúrákban a természetes emberi illatokat preferálják. Egyébként kapcsolatfelvételi célja (is)
van annak, hogy a partner „eredeti” illatát akarják megtapasztalni.

46

Szakemberként Önnek tudnia kell, hogy amikor úgynevezett szakmai-hivatalos célból
(diagnosztikai, kezelési célok) belép a páciens intim terébe/megérinti a pácienst, akkor
az intimitásegyensúly megbillen.17 (Hogy mennyire billen meg, az nyilván függ a
betegség típusától és a páciens állapotától.)
Ebben a helyzetben úgy tud Ön segíteni, hogy diszaktiválja a nyelvi- és tekintetkódot:
tehát nem beszél/kérdez intim témákról (vagy akár teljesen megszakítja a társalgást),
illetve megszüntetni a szemkontaktust mindaddig, amíg vissza nem rendeződik a kódok
egyensúlya.18
A kulturálisan kódolt szemérmesség
Szakemberként azzal is számolnia kell Önnek, hogy amint már említettük a
szemérmesség is lehet kulturális (nemcsak alkati) meghatározottság.
Az oláh cigányok például olyan, keleti gyökerekre visszavezethető testképpel
rendelkeznek, melyben nagy szerepe van a tisztaság-tisztátalanság dimenziónak. Ez
valójában egy általánosabb világmagyarázó struktúra, melynek a testre vonatkozó elemei
csupán részét képezik egy nagyobb rendszernek. Ennek alapján a test egy hierarchikus
rendszerbe szerveződik, ahol a felső testfél (s főleg a fej) spirituálisan tiszta és értékes,
az alsó testfél pedig (különösen a deréktáj alatt, a nemi szervek környékén)
tisztátalan.19 Ezzel a testképpel függ össze a fokozott szemérmesség amelyet a
szakembernek körültekintéssel kell kezelnie. (Mindaz, amit az intimitásegyensúly
fenntartásáról írtunk, itt különösen érvényes!)

Felhasznált irodalom
Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, 2004, Scolar Kiadó
Konczos-Szombathelyi Márta: Kommunikáló kultúrák. Budapest, 2008, L’Harmattan
Kiadó
Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Budapest, 2008, Medicina Könyvkiadó Zrt.

17

Számos keleti (pl. az indiai) kultúrában még a XX. században is voltak olyan közösségek, ahol a
férfi orvos nem érinthette meg közvetlenül a női páciensét. Ilyenkor függöny, illetve lepedő
közbeiktatásával történt a vizsgálat. Súlyos esetben a kritikus pont környékén lyukat vágva csak az
adott testrészre korlátozták a láthatást, illetve a tapintást.
18
Az intimitásegyensúly-effektus érvényesül például olyankor is, amikor a zsúfoltság a buszokon vagy
a metrókon akkora (számos keleti kultúrában: India, Kína, Japán), hogy az már intim zónába hatolást
is jelent. Japánban a csúcsforgalmi órákban a nyomkodók által begyömöszölt, heringek módjára
egymáshoz préselt utasok úgy próbálják az intimitásegyensúlyt fenntartani, hogy lehunyják a
szemüket, és nem beszélnek. Ezzel egyfajta belső ’személyes’ zónát teremtenek maguknak.
Az intimitásegyensúly-effektus érvényesül akkor is, amikor két beszélgető ember egy zsúfolt liftbe
száll: megszakítják a társalgást, maguk elé vagy fölfele néznek, és ez így marad mindaddig, amíg ki
nem szállnak a liftből.
19

Emiatt például a két testfelet külön-külön kell tisztán tartani.
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IX.

A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA

A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) 1995-ben alakult ernyőszervezet. Fő célkitűzése
a szociális szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a
döntéshozatali folyamat – szociális és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja.
Jelenleg tíz tagszervezetünk van. Ezek más szervezeteket tömörítő országos
ernyőszervezetek vagy kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező, szintén országos
egyesületek. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri és
információs hálózattal rendelkezik.
A Szociális Szakmai Szövetség életének elmúlt több mint egy évtizedében változékony és
sok szempontból ellentmondásos környezetben igyekezett képviselni és fejleszteni a
szociális munka professzionalizációját, a szociálpolitika alakulását. A 3Sz azonban nem
felül- és nem kívülálló szervezete a szakmának, éppen ezért magán hordozza a hazai
szociális munka minden jellemzőjét; a kiemelkedő teljesítményeket, eredményeket
éppúgy, mint a szakma sebezhetőségét és korlátait. Az elmúlt évek gyakran
áttekinthetetlen és hektikus változásai kapcsán tapasztalható volt, hogy a 3Sz
szakmapolitikai tevékenysége és az érdekképviseleti funkciói iránt növekedtek az
igények, ami érthető, ha a szociális szakma sokféle kiszolgáltatottságára, kényszerére és
alacsony szervezettségére gondolunk. E sokféle igénynek megfelelni csak egy olyan
szakmai szervezet tud, amely eléri az érintett szakembereket, nyitott a különféle
véleményekkel és szakmai szükségletekkel szemben. Ahhoz azonban, hogy 3Sz a
küldetésének eredményesebben tudjon eleget tenni, kell a szakemberek széles körének
aktivitása és cselevő részvétele a tagszervezetek munkájában.

Főbb tevékenységeink:
1. A szakmai érdekképviselet, szakmai háttérmunka, szervezeti vélemény
kidolgozása, egyeztetése (állásfoglalások, nyílt levelek, nyilatkozatok).
2. A 3Sz több érdekegyeztető fórumon képviselteti magát: Szociális Ágazati
Érdekegyeztető Tanács, Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bizottság,
Országos Bűnmegelőzési Bizottság, Regionális Szociálpolitikai Tanácsok, Ifjúsági,
Szociális és Családügyi Bizottság, HEFOP Monitoring Bizottság, Legyen Jobb a
Gyerekeknek Nemzeti Stratégiai Értékelő Bizottság.
3. Részt vesz és kezdeményezi a szociális területet érintő civil összefogások
szerveződését.
4. Állandó és ad-hoc jelleggel szerveződő munkacsoportokat működtet.
5. Szakmai fórumok, konferenciák, képzések szervezése és lebonyolítása.
6. Szakmai kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása, valamint a Háló című
szakmai havilap megjelentetése.
7. Honlapja a www.3sz.hu egyben a szociális szakma egyik fóruma.
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