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Túlzásba vitt örömök 
A viselkedési addikciók nyomában

„Nem tudom megérteni, hogy miért kellett még egy pár cipQ, mikor már annyi cipQd 
van!” „Miért kell neked folyton a gépen lógnod?” „Számodra nem létezik más, csak a 
munkád!” „Nem tudnál egy kicsit velem is foglalkozni?”

Bármelyik fél részérQl t_nnek ismerQsnek ezek a mondatok, aki s_r_n találkozik velük, 
nagyon jól tudja, hogy bizonyos „mániákusnak” t_nQ cselekvések képesek megkeseríteni 
a mindennapokat. De tényleg függQségek ezek? Mi a különbség a szenvedély és a füg-
gQség között? Írásunkban egy viszonylag új kutatási területet, a viselkedési függQségek 
jelenségét járjuk körül.

(Mindennapi megküzdés módok) Életünk során folyamatosan kisebb-nagyobb nehézségek-
kel találjuk szemben magunkat, melyek valamilyen megoldást kívánnak. Többnyire kétfé-
leképpen járhatunk el: a problémára vagy az érzelmeinkre összpontosítva. A probléma-fó-
kuszú megküzdés során számba vesszük a rendelkezésünkre álló eszközöket, és megoldási 
terveket dolgozunk ki a frusztrációt okozó helyzet megszüntetésére (például munkatervet 
készítünk a szoros határidQ közeledtével). Az érzelmi megküzdés során ezzel szemben elsQ-
sorban a figyelmünk elterelésére, a feszültség csökkentésére, illetve a kellemesebb hangulat 
elQidézésére törekszünk (például odabújhatunk kedvesünkhöz egy ölelésért). Ilyenkor a 
stressz csökkenhet, miközben az azt okozó probléma továbbra is fennmarad. Mindkét mód 
számtalan konkrét cselekvést takar, a fQ különbség közöttük az, hogy szembe szállnak-e a 
stressz forrásával, vagy annak az egyénre gyakorolt hatását kívánják-e csökkenteni. Érzelmi 
megküzdésnek számítanak a szenvedélybetegségek is, vagyis az alkohol, gyógyszerek, 
drogok és – mint látni fogjuk – bizonyos viselkedések is, hiszen a probléma feltérképezése 
– megoldása és a konfliktusforrás kezelése – helyett az általa kiváltott érzéseket (pl. szo-
rongás, aggodalom, b_ntudat) enyhítik. Az érzelmi megküzdés kezdetben enyhít ugyan a 
nyomáson (fQleg ha a stressz forrás nem befolyásolható), hosszú távon azonban hátrányos 
lehet, hiszen a kiváltó ok nem sz_nik meg, erQforrásaink pedig szétforgácsolódhatnak a po-
zitív hangulat fenntartásáért folytatott küzdelemben.

(Hogyan válik a megküzdés függQséggé?) Az, hogy egy külsQ ingert milyennek ész-
lelünk, az agyi jutalmazó központunk ítéletén múlik. LegfQképp a dopamin nev_ 
neurotranszmitter mennyisége határozza meg, hogy mennyire érezzük kellemesnek az 
adott tevékenységet. A dopamin, nyugalmi helyzetben is megtalálható a központi ideg-
rendszerben, mennyisége pedig izgalmi állapotot kiváltó szituációban fokozódik, gondol-
junk csak egy igazán jó beszélgetésre, vagy egy jól sikerült ping-pong partira. Ezt a hatást 
bizonyos kémiai szerek is kiválthatják, illetve tovább fokozhatják. A termelQdés effajta 
mesterséges fokozása azonban hosszú távon a belsQ (természetes) termelés csökkenésé-
hez vezet, hiszen a szervezet észleli a magas dopamin szintet, ezért kevesebbet termel. 
Ugyanakkor a mesterségesen bevitt neurotranszmitterek gyorsan kiürülnek a szervezet-
bQl, és mivel a természetes alapszint idQközben lecsökkent, ezért összességében egyre 
kevesebb dopamin lesz jelen a szervezetben. Ez a csökkent mennyiség pszichológiai 
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szinten szorongást és ürességérzetet eredményez, valamint sóvárgást kelt egy újabb dopa-
min-adag iránt. Ez a mechanizmus azonban nem csak a kémiai szerek (alkohol és egyéb 
pszichoaktív szerek) esetében jellemzQ, hanem minden olyan viselkedés esetén is így van, 
melynek az egyén számára jutalmazó értéke van. Ezért válthat ki a például a vásárlás, a 
szex, a szerencsejáték, de akár a sport és a munka is függQséget bizonyos embereknél.

A mesterségesen megnövelt dopamin és szerotoninmennyiség tehát megtéveszti az 
agyi jutalomközpontot, elhiteti az idegrendszerrel, hogy valami igazán jó és hasznos (az 
alkalmazkodást segítQ) dolog történt velünk, ezért részesülünk a boldogság érzésében. 
Alkalomadtán, kis mennyiségben, ezzel nincs is semmi baj, sQt, akár fontos is lehet azok-
ban az esetekben, ahol a probléma-fókuszú megküzdésnek nincs tere. Ahogy egy-egy 
pohárka bor elfogyasztásától sem válik senki alkoholfüggQvé, úgy egy-egy jól sikerült 
vásárlás-túra vagy videojáték-parti sem fog függQséget kiváltani. A probléma akkor kez-
dQdik, amikor ezek a viselkedések válnak a stresszre adott elsQdleges vagy kizárólagos 
reakcióvá, miközben a negatív érzéseket kiváltó problémával az egyén nem próbál meg 
megküzdeni. A pillanatnyi jutalmazó értékkel bíró viselkedések által kiváltott extra dopa-
min ugyanis viszonylag gyorsan kiürül a szervezetbQl, ezért gyakori „használat” esetén 
dopamin-hiány lép fel, azaz a kellemes érzéseket felváltja a b_ntudat és az elemi erQvel 
visszatérQ szorongás (sóvárgás), akárcsak az alkohol- vagy drogfüggQség esetén.

A továbbiakban azokat a viselkedéseket mutatjuk be, amelyek tudományos megfigye-
lések alapján is gyakran töltik be a stresszre adott elsQdleges válaszreakció szerepét, és 
ezért függQséget válthatnak ki.

(FüggQségre hajlamosító viselkedések) Miért játszanak bizonyos viselkedések hatékony 
szerepet a feszültség csökkentésében, míg mások kevésbé?

A szenvedélyes vásárlók a kellemes érzést annak köszönhetik, hogy kielégült az evolú-
ciósan beléjük ivódott, egykoron létszükséglet_ gy_jtögetési, szerzési vágyuk. A szexua-
litás szaporodáson túli funkciója a párok közötti kötQdés erQsítése, valamint a „vadászat” 
terepe – elsQsorban a férfiaknál. A video- és szerencsejátékok a kikapcsolódás mellett a 
gyQzelem/nyereség élményét nyújtják. A közösségi oldalakon eltöltött idQ pedig a szoci-
ális környezettel való erQsebb kapcsolódáshoz járul hozzá. ElsQsorban azok a jutalmazó 
értékkel bíró viselkedések válthatnak ki tehát függQséget, amelyek kis mennyiségben az 
adaptációt szolgálják.

A szenvedélybetegségrQl elsQsorban az alkohol és az egyéb pszichoaktív szerek 
által okozott problémák jutnak eszünkbe, ami nem véletlen, hiszen ezek alaposabban 
dokumentált jelenségek, mint a viselkedési függQségek. Utóbbiak csupán az elmúlt év-
tizedekben váltak a tudományos érdeklQdés tárgyává. Annak ellenére, hogy már a 20. 
század elején leírtak bizonyos viselkedéseket, melyek hasonló jegyekkel bírtak, mint 
a szerfüggQség, a viselkedési addikciók szisztematikus vizsgálatára csupán az utóbbi 
20-30 évben került sor.

A viselkedési addikciók közös jegye a kényszeresség, a ciklikusság, valamint a 
repetitív és ártalmas jelleg. Az ártalmas jellegen az alapvetQ életterületek – mint amilyen 
a munka, a szociális kapcsolatok, és a szórakozás – szélsQséges besz_külését értjük. Más 
szóval ezeket a viselkedéseket olyan, az adott tevékenységre irányuló erQteljes sóvárgás 
jellemzi, amely meggátolja a személyt az egészséges életvitelben. A kényszeres vásár-
lók például több idQt töltenek annak alapos átgondolásával, hogy milyen ruhát és cipQt 
vesznek fel aznap, hová mennek vásárolni, és melyik bankkártyával fognak fizetni, mint 
amennyi ideig maga a vásárlás tart. A háttér motiváció alapvetQen kétféle: egyrészt az él-
vezet maximalizálása, másrészt a viselkedés hiányával járó szorongáscsökkentés. Vagyis 
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egy játékfüggQ egyaránt játszik azért, hogy élvezetesen töltse el az idejét, és azért, mert 
ha nem játszana, az jelentQs mérték_ szorongással járna számára. A viselkedési addikciók 
egyaránt kényszer-, illetve impulzuskontroll-zavarok, habár bizonyos viselkedések esetén 
inkább az egyik, más viselkedések esetén pedig inkább a másik dominál. A kényszerbe-
tegség vezetQ tünete a szorongáscsökkentés, vagyis a viselkedés elsQsorban a kellemetlen 
állapot megszüntetését szolgálja. A viselkedési addikciók ugyanakkor impulzuskontroll-
zavarok is, azaz a személy nem tudja megállni, hogy játsszon, vásároljon vagy szexuális 
aktust kezdeményezzen. A viselkedéssel járó felhangolt és eufórikus állapotot az egyén 
jutalomként éli meg. Mind a szorongáscsökkentés, mind pedig az önjutalmazás erQsen 
hozzájárul a viselkedés hosszú távú fennmaradásához. 

Kényszerbetegség például az anorexia nervosa (kóros soványsággal járó evészavar), a 
kényszeres haj- és szQrtépegetés, és részben a kényszeres vásárlás is. Ezeknek a viselke-
déseknek közös jellemzQje a konkrét félelem (például az elhízástól, az Qsz hajszálaktól, 
vagy a nem megfelelQ megjelenéstQl), azaz a kényszergondolat és az automatikus, is-
métlQdQ jelleg. Azokat a viselkedéseket, amelyek esetén inkább az impulzivitás dominál, 
a kontrollvesztés, a tervezés, valamint a negatív következmények figyelembevételének 
hiánya jellemzi. Erre példa a kleptománia (beteges lopási hajlam), a különbözQ önsértQ 
magatartásformák, valamint a kóros játékszenvedély. Amennyiben a jelenségre önszabá-
lyozási deficitként tekintünk, a kényszeres magatartás félreszabályozásként, az impulzív 
viselkedés pedig alulszabályozásként fogható fel. A „félreszabályozás” arra utal, hogy 
a személy az adott viselkedéssel,pl. vásárlással, próbálja szabályozni belsQ problémáit 
ugyanúgy, ahogy például az alkoholproblémával küzdQ személy alkoholfogyasztással 
„kezeli” belsQ feszültségét. Ezzel szemben az „alulszabályozás” arra utal, hogy a személy 
képtelen ellenállni az adott cselekvésre irányuló kísértésnek. Ebben a megközelítésben a 
kényszer – a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos függQségeknél leírt – öngyógyító esz-
közként is értelmezhetQ, megerQsítve azt az elképzelést, hogy a kémiai és viselkedési 
addikciók hátterében közös pszichés mechanizmusok húzódnak meg.

A függQségi kört a sóvárgás, a tolerancia, és a megvonás tartja fenn. A sóvárgás foko-
zódó vágyat jelent a szerfogyasztásra, illetve az adott cselekvésben történQ elmélyülésre. 
Ilyen például mikor a kényszeres vásárlónak már munka közben is a vásárlás jár a fejében: 
megtervezi, hogy hová megy, mit fog venni, stb. JellemzQ a hosszas tervezgetés, az epi-
zód elQzetes kiszínezése, a vágyott hangulat elQrevetítése. A cselekvés megkezdéséhez az 
egyre erQsödQ sóvárgás vezet, a fenntartását pedig a már említett pozitív (izgalom) vagy 
negatív (szorongástól való megszabadulás) megerQsítQ tényezQk biztosítják. Ezen a pon-
ton még nem beszélhetünk függQségrQl, az alkalomszer_ élvezeti tevékenység a normális 
életvitel része, az addikciót a hozzászokást jelzQ emelkedQ dózis mélyíti el. Tolerancia 
alatt a viselkedési függQségek esetében azt értjük, hogy a kívánt állapot eléréséhez gya-
koribb vagy intenzívebb viselkedés szükséges. Például egyre több túlóra, gyakoribb és 
extrémmebbé váló szexuális együttlétek, irreálisan hosszabbodó vagy intenzívvé váló 
edzésterv, szerencsejáték esetén egyre nagyobb összegek elköltése, vagy a szinte folya-
matossá váló videojáték-használat. A függQségek további tipikus jellemzQje a megvonási 
tünetek megjelenése, azaz a kényszerpihenQ alatt tapasztalt növekvQ intenzitású szoron-
gás, nyugtalanság, alvás- és hangulatzavar, illetve sóvárgás. Ilyenkor a személy szorong, 
sQt szenved, ha valami miatt nem tud túlórázni, szexuális aktust létesíteni, vagy játszani.

(Tudományosan vizsgált viselkedési függQségek) Melyek azok a magatartásformák, 
amelyek képesek elterelni a figyelmet a szorongáskeltQ problémákról, és így sikerrel 
követelnek maguknak kizárólagos helyet az érintettek életében? A leggyakoribb a kó-
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ros játékszenvedély, a videojáték-függQség, a testedzésfüggQség, a munkafüggQség, a 
hiperszexualitás, és a kényszeres vásárlás, melyek a nevükben is jelzik a patológiát. Az 
adott tevékenységet akkor tekinthetjük abnormálisnak, ha az jelentQs mértékben besz_kíti 
az adott személy életterét, közvetett vagy közvetlen módon negatívan befolyásolja társas 
kapcsolatait, illetve munkahelyi és anyagi problémákhoz, és/vagy lelki szenvedéshez 
vezet.

Az alábbiakban négy viselkedést, a munkafüggQséget, a videojáték-függQséget, a kény-
szeres vásárlást, valamint a szexuális addikciók jelenségét vesszük górcsQ alá.

(MunkafüggQség) A munkafüggQséget számtalan homályos és jobbára téves vélekedés 
övezi. Talán jelen sorok olvasói számára is meglepQ, hogy nem feltétlenül azt az embert 
tekintjük munkafüggQnek, aki szereti a munkáját és képtelen elszakadni tQle, de még 
csak nem is azt, aki rendszeresen napi 10-12 órát dolgozik. Azokat pedig végképp nem, 
akik túlzott stresszre panaszkodnak a munkahelyükön, esetleg a kiégés jeleit mutatják. A 
munkamániás továbbá nem a kálvinista munkaetika megtestesítQje, nem a család hQse, és 
nem is termel kiemelkedQ hasznot az Qt foglalkoztató vállalat számára. A munkafüggQt 
éppen az élvezet hiánya különbözteti meg keményen dolgozó, ám produktív társaitól. 
Bár mindkét csoport érezhet erQs késztetést a tevékenység végzésére és teljesen be is 
vonódhat abba, a munkafüggQ számára azonban a munka nem nyújt örömet. Ráadásul 
alapvetQen fél attól, hogy nem felel meg a mindennapok kihívásainak, ezért kizárólag a 
munkájának szenteli gondolatait, míg nem függQ (ám akár ugyanannyit dolgozó) társai 
az élet további területeit is vonzónak találják. A függQ számára viszont nincs pihenés, 
nincs hobbi, nincs izgalmas délutáni idQtöltés, hiszen Q akkor is dolgozik fejben, amikor 
éppen nem tartózkodik a munkahelyén. Teljesítményét a munkával töltött idQben méri, 
nem pedig annak színvonalával, mivel számára az az igazi elismerés, hogy ha felettesei 
és munkatársai kiemelik szorgalmát és kitartását. Ez a motiváció fontosabb, mint az hogy 
mennyit keres, ami ismét aláhúzza azt a szempontot, hogy a munkafüggQ nem a megél-
hetése érdekében dolgozik rendkívül keményen. Ennek ellenére a betegség nem kizárólag 
a felsQ-közép osztályra jellemzQ. Gyakorlatilag bármilyen szocioökonómiai státusszal 
rendelkezQ személy érintett lehet, akit alacsony önértékelése, kényszeres hajlama, és ki-
fejezett perfekcionizmusa arra sarkall, hogy jól szervezettségét, munkabírását és tökéle-
tességét folyamatosan bizonyítsa környezetének.

A kényszerbetegséghez hasonlóan a munkafüggQ gondolatai szüntelenül a munka kö-
rül forognak. Nehézséget jelent számára nem dolgozni vagy más élethelyzetekben nem a 
munkára gondolni, így aztán családtagjait is elhanyagolja. Hasonlóan a többi viselkedési 
addikcióhoz, a munkafüggQséget is sóvárgás, tolerancia, valamint megvonási tünetek 
jellemzik. Sajátos jegyei továbbá a gondolatok besz_kültsége, az alacsony önbecsülés, a 
negatív vagy differenciálatlan énkép, a másokra is kiterjesztett merev gondolkodásmód és 
szabályrendszer, és a probléma tagadása. A negatív énkép valószín_leg kiemelten fontos 
szerepet játszik a zavar fennállásában: az önmagával elégedetlen munkafüggQ minden-
áron a környezetétQl igyekszik elnyerni az elismerést, ennek eszköze pedig a kiemelkedQ 
munkamorál. EbbQl a szempontból a munkafüggQség kompenzáló mechanizmusnak te-
kinthetQ amellett, hogy lehetQséget nyújt a valóságtól való elmenekülésre, és az önérté-
kelés pillanatnyi növelésére is.

A munkafüggQk hajlamosak egyéb, perfekcionista vonásokon alapuló zavarokra is, 
elsQsorban kényszerességre és anorexia nervosára. JellemzQen magas depresszió és szo-
rongás szintet mutatnak, illetve a túlterheltség miatt veszélyeztetettebbek a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések szempontjából is.
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A tartós túlhajszoltság a munkateljesítményt is kikezdi, a krónikus fáradság szindrómá-
ig fokozódó fizikai tünetek a betegség elQrehaladtával kevésbé kreatív, alacsony színvo-
nalú munkához és hibás döntésekhez vezetnek, így a beteg sorozatos kudarcélményeknek 
van kitéve. Mindez nem tesz jót az amúgy is ingatag lábakon álló önbizalmának, ezért sok 
esetben teljes szociális visszahúzódáshoz, és/vagy családjával szembeni túlkontrolláló 
attit_dhöz vezet. A rideg és mindent a saját irányítása alatt tartó házastárs vagy szülQ el-
hanyagolja a vele együtt élQk érzelmi szükségleteit, elQsegítve ezzel depresszív, szorongó 
tendenciáikat, illetve gyermekek esetében a túlságosan komoly, kényszeres, önkritikus, 
haragtartó, önmarcangoló személyiség kialakulását. A leromlott teljesítmény mellett a 
diszfunkcionális családi állapotok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a személy vagy a család 
segítséget kérjen.

Általában éppen a párkapcsolat válsága indukálta párterápia keretében kerül a beteg 
kapcsolatba az ellátórendszerrel, míg a bekerülés másik általános módja a szomatikus 
kezelés során kiderülQ pszichológiai háttérprobléma. A jellemzQ társadalmi-gazdasági 
beállítódás elfedi a munkafüggQség jelenségét, és ha mégis napvilágra kerül a betegség, a 
túlzott munkát övezQ pozitív viszonyulás megóv a stigmatizációtól. Terápia során alapve-
tQ az ártalmas következmények tudatosítása, és a támogatás elfogadásának megtanulása. 
Ezek után mind a családterápia, mind pedig a csoportterápia megfelelQ színtere lehet a 
személyiségjegyek kibontakozásának és elfogadásának, a munkán kívüli tevékenységek-
be való bevonódásnak, a kapcsolódás és az empátia fejlesztésének, így végsQ soron egy 
kiegyensúlyozottabb életmód kialakulásának.

(JátékfüggQség) A személyi számítógépek, valamint az internet elterjedése a számos 
egyértelm_ pozitívum mellett nem várt problémákat is szült. A játékosok egy kis cso-
portjánál ugyanis függQség-jelleg_ tünetek jelentkeztek. Bár a viselkedési függQségek 
közül jelenleg egyedül a szerencsejáték-függQség szerepel a Mentális Rendellenességek 
Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében, az internetes játékfüggQség jó eséllyel be 
fog kerülni a következQ kiadványba. Ehhez azonban további kutatásokra van szükség, 
és törekedni kell egy egységes szakmai álláspont kialakítására, amelytQl egyelQre távol 
állunk.

Jelenleg ugyanis nincs egyetértés abban, hogy mi számít játékfüggQségnek, és hogyan 
lehet a problémát megállapítani. Amiben mégis megegyeznek a szakemberek, az az, hogy 
a játékosok egy kis része olyan mértékben túlzásba viszi a játékot (legyen az számítógé-
pes offline vagy online, valamilyen konzolon vagy mobileszközön játszható játék), hogy 
az meggátolja Qket az életben való egészséges m_ködésben. A játék válik életük központi 
tényezQjévé: amikor csak tehetik, játszanak, amikor pedig nem tehetik, a játékra gon-
dolnak, és ez lassan kiszorítja a többi kedvelt és elvégzendQ tevékenységet az életükbQl. 
Elhanyagolják tanulmányi vagy munkahelyi teendQiket, de személyes kapcsolataikat is, 
ezért folyamatosan konfliktusba kerülnek környezetükkel, és gyakran önmagukkal is. Ha 
valamilyen okból kifolyólag nem játszhatnak, megvonási tüneteket tapasztalnak: nyug-
talanná és feszültté válnak, ingerlékenyek lesznek, dühösek vagy éppen lehangoltak és 
szomorúak.

A probléma elterjedtségérQl – egységes diagnosztikus kritériumok és reprezentatív fel-
mérések hiányában – sajnos egyelQre nem rendelkezünk megbízható adatokkal. Az eddigi 
nemzeti szint_ kutatások, amelyek mindegyike serdülQ mintákon készült néhány száza-
léknyi problémás játékost állapított meg, de az egyes kutatások eredményei között jelen-
tQsek az eltérések. Egy németországi vizsgálatból például az derült ki, hogy a kilencedik 
osztályos fiúk 3%-a, a lányok 0,3%-a problémás videojáték használó, és további 4,7%-nyi 
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fiú és 0,5%-nyi lány veszélyeztetett ebbQl a szempontból. Az általunk készített magyar-
országi felmérés szerint a tinédzserek (16 évesek) 4,6%-a veszélyeztetett a problémás 
játékhasználat szempontjából. Egy egyesült államokbeli vizsgálat viszont, mely a 8–18 
éveseket mérte fel jóval magasabb, 8,5%-os gyakoriságot talált. A felmérések többsége 
szerint, a férfiak körében gyakoribb ez a probléma, illetve a sztereotipikus elképzeléssel 
szemben a rendszeres játékosok nagy része felnQtt, és csak kisebb része serdülQ.

A médiában terjesztett rémhírek ellenére a szakma határozott véleménye, hogy a prob-
léma kialakulásáért nem (csak) a játékok felelQsek. A többi függQséghez hasonlóan itt is 
számos tényezQ játszik közre a függQség kialakulásában. Igaz ugyan, hogy a játékgyártó 
vállalatok üzleti érdekeket követve igyekeznek a pszichológiai ismereteket felhasználva 
minél „addiktívabb” játékokat fejleszteni, azonban ez általában akkor eredményez prob-
lémákat, ha a játékokat pszichológiai szempontból sérülékeny játékosok játsszák. Ezalatt 
azt értjük, hogy a játékos nehézségekkel küzd, pl. szorong, depressziós vagy magányos, 
esetleg családi problémái vannak, és ezért hajlamos a játékot használni arra, hogy elterelje 
a figyelmét a valódi nehézségekrQl. Egy idQ után aztán észrevétlenül a játékok rabjává 
válik, és hiába próbálja csökkenteni a játékra fordított idQt, nem sikerül neki. A játékfüg-
gQség viszont tovább fokozhatja a pszichológiai természet_ és kapcsolati problémákat, 
létrehozva így egy ördögi kört.

Mivel a probléma rendkívül új, a kezelése és a megelQzése is gyerekcipQben jár egyelQ-
re. A legfontosabb próbálkozások közé tartoznak az interneten m_ködQ (elsQsorban angol 
nyelv_) segítQ fórumok, illetve a fQleg Ázsiában m_ködQ kezelQközpontok, amelyekben 
elsQsorban pszichoterápiás gyógymódokat alkalmaznak. Ezeknek a központoknak egy 
része az egészséges mérték_ játszást, másik részük viszont a hagyományos függQségek-
nél megszokott teljes absztinenciát t_zi ki célul, vagyis, hogy a játékos örökre szakítson 
a játékokkal. A számítógépek munkaeszközként való használatának elterjedtsége miatt 
azonban valószín_síthetQ, hogy az elsQ célkit_zés lesz a célravezetQ.

(Kényszeres vásárlás) „Anyu sokszor felbosszantott otthon, s én ilyenkor inkább elmen-
tem vásárolni, mert attól megkönnyebbültem. Anyu mindig a barátai lányaihoz hasonlított 
engem, és nagyon magas elvárásai voltak felém. Szerettem volna átjelentkezni másik isko-
lába, ahol alacsonyabbak a követelmények, de nem engedte. A második félév után inkább 
úgy döntöttem, hogy többet nem járok iskolába. Mikor ezt megtudta, nagyon ideges lett. 
Azt hiszem ekkortájt kezdtem használni a hitelkártyámat.”

A történet egy 24 éves koreai lánytól származik, aki a kezelésbe kerülést megelQzQ 
kilenc hónap során 17 ezer dollárnyi adósságot halmozott fel. Édesanyja igen magas elvá-
rásokat támasztott a lányával szemben, és gyakran meg is verte Qt. A lány édesapja pedig 
az otthoni és munkahelyi rossz légkör miatt gyakran nyúlt alkoholhoz, hogy a rá nehezedQ 
nyomást el tudja viselni. A lány végül a vásárlásba menekült, mely pillanatnyi megnyug-
vást biztosított számára, ám igen komoly anyagi következményekkel járt, melyek tovább 
rontották fontos kapcsolatait.

A kényszeres vásárlás jelensége csupán az elmúlt évtizedekben került a média, majd a 
tudományos figyelem fókuszába. Tudjuk például, hogy Todd Lincoln (Abraham Lincoln 
amerikai elnök felesége), és a mindig csinos Diana hercegnQ egyaránt hajlamos volt idQn-
ként költséges vásárló-túrákra menni. Egy másik elnökfeleség, Jacqueline Kennedy is 
híres volt a m_vészetek és az antikvitás iránti csillapíthatatlan vágyáról, melynek anyagi 
vonzatait mindkét férje nehezményezte. Bár az elsQ leírás óta több száz, a zavar termé-
szetét feltárni kívánó kutatás látott napvilágot, a vásárlási kényszer ma hivatalosan nem 
diagnosztizálható zavar.
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De mit is értünk vásárlási kényszer alatt? Ahhoz, hogy a szenvedély kórosnak számít-
son a vásárlásra való késztetés leküzdhetetlen kell, hogy legyen, továbbá maga a vásárlás 
olyan jelleg_ pénzköltéssel járjon, ami a személyre kirívó anyagi terheket ró. A vásárlás 
tipikusan hosszabb ideig tart, mint azt az egyén eredetileg tervezte, illetve olyan hirtelen 
felindulásból megvásárolt tárgyak beszerzésével jár, melyekre a személynek nincs szük-
sége. Fontos, hogy a kóros viselkedés negatív eseményekre és/vagy érzelmekre adott 
válaszként jelenik meg. Mivel szégyellik, a vásárlási kényszertQl szenvedQk számos ha-
zugságba hajszolják magukat, melyek rombolóan hatnak családi és baráti kapcsolataikra. 
A magatartás kiváltotta b_ntudat és szorongás újabb vásárlási epizódhoz vezet, ezért fo-
lyamatosan ismétlQdik a vásárlás–b_ntudat–vásárlás ciklus.

Mivel a kényszeres vásárlók vásárlási magatartását nem a tényleges tárgyi szükségle-
tek, hanem belsQ feszültségeik irányítják, sokkal többször költenek pénzt olyan termékek-
re, amelyekre valójában nincs szükségük. A tárgyak feleslegessége abban is megmutatko-
zik, hogy vásárlás után sokszor egyáltalán nem használják azokat, illetve a megvásárolt 
tárgyakat ki sem veszik a csomagolásból, szatyorból. SQt, az is elQfordul, hogy otthagyják 
a boltban fizetés után. A kényszeres vásárlók fQként saját maguknak vesznek valamit, és 
általában egyedül mennek vásárolni. Nagymértékben hatnak rájuk a külsQ ingerek: a szí-
nek, a hangok, az anyagok, a világítás, a kirakat berendezése.

Habár a vásárlási kényszer meglétének pontos okai ismeretlenek, azt tudjuk, hogy a 
zavar kialakulásában genetikai, nevelési, személyiségbeli és társadalmi tényezQk egyaránt 
szerepet játszanak. Fontos azonban, hogy a zavart nem lehet örökölni, csupán a hajlamot, 
mely bonyolult környezeti hatások esetén (úgy mint a nevelés, stressz, veszteségek stb.) 
eredményezhet némely esetben vásárlási kényszert. A perfekcionista, kényszeres, alapve-
tQen szorongó-depresszív hajlamú személyek, valamint azok, akiknek különösen fontosak 
a pozitív visszajelzések, megerQsítések, nagyobb eséllyel válnak kényszeres vásárlókká.

A zavar 100 emberbQl 2-8-at érint a világon, Magyarországon az alsó határt súrolja: az 
emberek 1,9%-a kényszeres vásárló. Saját kutatásainkból azt is tudjuk, hogy a plázákban 
100-ból 8 plázalátogató átélt legalább egy kényszeres vásárlási epizódot életében. A nQk 
némileg hajlamosabbak a vásárlási kényszerre, mint a férfiak, akik inkább elektronikai 
és m_szaki cikkekre költenek szívesen. Minél fiatalabb valaki, annál nagyobb az esélye a 
zavar jelenlétének. A sztereotípiákkal ellentétben az iskolai végzettség nem befolyásolja, 
hogy valakibQl kényszeres vásárló lesz-e vagy sem.

A kényszeres vásárlás kezelésére jelenleg nem létezik általánosan elfogadott kezelési 
mód. Ami fontos, az a probléma felismerése, a tagadás feloldása, valamint annak átgon-
dolása, hogy vajon mi váltotta ki az egyes „vásárlótúrákat”. Ezután lehet az adott problé-
mát (pl. családi konfliktus, munkahelyi stressz) feltárni, és megoldani (akár pszichoterá-
piásan), melynek eredményeképp jó eséllyel a vásárlási kényszer is megsz_nik.

A vásárlási kényszer alapja a termék, és a termékre irányuló szükség egymástól való 
elkülönülése, vagyis az erQs vágy megjelenése olyan termékek iránt, melyekre alapvetQ-
en nem lenne szükségünk. A kényszeres vásárlás okozta kár azonban nem csak az egyént 
érinti, hanem a családját és az egész közösséget is, amelynek tagja. A kényszeres vásárlás 
felismerése, kezelése illetve megelQzése tehát éppúgy egyéni, mint társadalmi érdek.

(Szexuális addikciók) ElsQre talán meglepQnek t_nik, de nemcsak a vásárlással, a vide-
ojátékokkal, és a munkával lehet visszaélni, hanem az egyik legnagyobb élvezeti érték-
kel bíró tevékenységgel, a szexszel is. A hiperszexualitás (vagy szexfüggQség) azonban 
a gyakori szexuális tevékenység ellenére pontosan a szex élvezeti értékének jelentQs 
csökkenésével jár. A magatartás akkor számít kórosnak, mikor a szexuális viselkedés 
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meghaladja a hétköznapi aktív szexuális élet határait: kontrollvesztéssel jár, rögeszme 
vagy megszállottság hívja életre, valamint nyilvánvaló ártalmas következményei elle-
nére is fennmarad (például fizikai sérülés, házastárs elvesztése, jogi szankciók, anyagi 
nehézségek). Ellentmondásos vonása, hogy a rendszeres orgazmus ellenére folyamatos 
kielégületlenség érzés keríti hatalmába az érintetteket. A szexuális függQségtQl szenvedQk 
számára a szexuális vágy sokszor kellemetlen, szégyenteljes, valamint én-idegen, vagyis 
olyan, mintha az adott pillanatban nem is Qk hajtanák végre a cselekedetet. A szexfüggQ 
magatartása nélkülözi továbbá az intimitást, az érzelmi közelséget, és tárgyiasítja a part-
nert, aki ezáltal könnyen felcserélhetQvé válik. A hirtelen jött késztetésnek való ellenállás 
képtelensége miatt a hiperszexualitás esetén inkább az impulzivitás, és kevésbé a kény-
szeresség dominál.

Bár a szexuális addikciók közé tartozó hiperszexualitás a kényszeres vásárláshoz és a 
munkafüggQséghez hasonlóan nem egy hivatalos diagnosztikus kategória, mégis viszony-
lag jól körülhatárolható zavart takar. Hiperszexuálisnak tekinthetQ minden olyan szexuális 
magatartás, melyet az érintett úgy él meg, hogy nem tudja kontrollálni a viselkedését, és 
a magatartás káros következményekkel jár, melyek ellenére sem tud az illetQ megálljt 
parancsolni vágyainak. Vagyis a hiperszexualitással küzdQ ember tudja, hogy „nem kel-
lene”, de mégis megteszi. A szexet követQen azonban a kielégülés érzése helyett üresség 
és b_ntudat keríti hatalmába. A túlzott szexuális étvágy számos megjelenési formáját 
tolerálja a társadalom, úgymint a kényszeres önkielégítést, az aktív fantáziaszexet, vagy 
a partnerek gyors váltogatására épülQ anonim szexet. Ezzel szemben léteznek illegális 
megnyilvánulási módjai is, mint bizonyos kultúrákban a szexuális szolgáltatás árusítása, 
illetve még szélesebb körben azok a tevékenységek, melyek során a szexuális viselkedés 
másokra is kiterjed azok bevonása vagy megfigyelése által. Ekkor a szexfüggQség kilép a 
„magánügy” kategóriájából. FüggQségtQl függetlenül szintén törvénybe ütközQnek tekint-
hetQ a szexuális magatartás akkor, ha az érintett felek nem adják beleegyezésüket a rész-
vételhez, vagy nem tudják, pontosan mihez adják beleegyezésüket (például a gyerekek 
esetén). Ugyanakkor a szexuális magatartás mindaddig nem kóros, míg minden résztvevQ 
fél beleegyezik és örömét leli a tevékenységben.

A hiperszexualitás nemcsak viselkedési, hanem gondolati szinten is megnyilvánulhat. 
Gyakori például, hogy élénken megjelenik az érintettek fantáziájában, ahogy erQszakos 
nemi aktust hajtanak végre valakin, perverz fantáziáik vannak, és bár nagyon szeretnének 
megszabadulni a gondolatoktól, mégsem sikerül. A fantáziákat ebben az esetben sohasem 
kíséri szexuális izgalom, és nem is vezetnek cselekedethez, mégis, betolakodó jellegük 
miatt rendkívül zavarják a személyt.

A téma érzékenysége, valamint az egészséges és patológiás tevékenység közötti kes-
keny határvonal miatt kevés kutatási adat áll rendelkezésre a zavar elterjedtségét illetQen. 
Egyes becslések szerint a népesség 3-5%-a átélt már hiperszexualitásra utaló epizódot 
élete során. Nagyjából 3-5-ször több férfi érintett, mint a nQ.

A hiperszexualitás sokszor társul egyéb problémákhoz, különösen veleszületett és szer-
zett (pl. baleset során) neurológiai zavarokhoz. Bár a szexuálisan leginkább aktív (20–40 
éves korosztály) körében fordul elQ leggyakrabban a zavar, megesik, hogy idQs korban 
kezdQdik, mikor a gátló funkciók hanyatlásnak indulnak (pl. demenciában).

MitQl függ tehát, hogy kinél alakul ki hiperszexuális viselkedés és kinél nem? Ennek 
a kérdésnek a megválaszolására többféle elképzelés is létezik. Egyesek szerint a szex 
a valamilyen okból kifolyólag alulm_ködQ jutalom-rendszer, azaz a mezolimbikus 
dopaminrendszer, stimulációjára szolgálhat, vagyis a szex tulajdonképpen egy öngyó-
gyítási kísérlet, mely (ideiglenesen) növeli az örömérzetet. Egy másik elképzelés szerint 
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inkább az érzelmi szabályozás zavara állhat a háttérben, melyet azok az adatok is alátá-
masztanak, melyek szerint a viselkedést igen gyakran kíséri érzelem- és/vagy hangulat-
zavar, mint például bizonyos személyiségzavarok, depresszió, vagy kóros felhangoltság, 
azaz mánia. Utóbbi elképzelés középpontjában elsQsorban egy, a hangulatért felelQs 
neurotranszmitter, a szerotonin áll, melyet alátámasztanak azok a kutatási eredmények, 
melyek szerint a túl sok szerotonin csökkenti a szexuális izgalmat, valamint az orgazmus 
készséget.

(Kitekintés: a modern kor vívmányai) Az eredeti szándékuk szerint mindennapjainkat 
színesebbé, információgazdagabbá és kényelmesebbé  tevQ információtechnológiai esz-
közökrQl gyakran esik szó a függQségekrQl szólva. Az, hogy a mobiltelefon, internet, 
közösségi hálók, és különbözQ készülékek pontosan mely jellemzQjével kapcsolatban 
alakulhat ki függQség, még vitatott kérdés.

Már a kommunikációs eszközökkel való foglalatosság optimális idQtartamát is kö-
rülményes megállapítani, tekintve, hogy a korábban megszokottól gyökeresen eltérQ 
életmódot eredményeztek. Míg néhány évvel ezelQtt egy e-mail nem feltétlenül jelentett 
villámgyors információcserét, manapság elvárható, hogy telefonhívással egyenérték_ként 
kezelje a fogadó és rövid idQn belül válaszoljon rá. A folyamatos online jelenlét tehát nem 
tekinthetQ elégséges kritériumnak a függQség fennállásához, sokkal inkább az elQzQekben 
vázolt besz_külés esetén merülhet fel az addikció. De besz_kül-e valakinek az élettere, 
ha a folytonos online jelenlét mellett tevékenységei nem szenvednek csorbát, mert ki-
elégítQ mértékben ellátja munkáját, ápolja kapcsolatait, bevásárol, sQt ki is kapcsolódik 
– ám mindezt az internet segítségével teszi? Szenved-e attól az illetQ vagy környezete, 
hogy ilyen módon éli életét? Ezek a szempontok mind óvatos mérlegelés alá kell, hogy 
essenek, mielQtt messzemenQ következtetéseket vonunk le egy életmód káros voltával 
kapcsolatban.

MásfelQl túlzott ragaszkodás esetén szintén gondot okoz megfelelQen mérlegelni, 
hogy pontosan az eszköz mely tulajdonsága a függQség sarokköve. Számtalan motiváció 
ültethet le a készülékek elé, például az adott gép vagy telefon vonzó külseje, az állandó 
„matatás”, egy adott játék, az információ, pornográf tartalmak, munkavégzés, netán kap-
csolatok kialakításának vagy fenntartásának vágya, nem beszélve ezen tényezQk végtelen 
számú kombinációiról.

Valószín_leg meglepQdnénk, ha megkérdeznénk ismerQseinket, mennyi volt a leghosz-
szabb közösségi oldal vagy e-mail fiók nézegetés nélkül töltött idQ az elmúlt hónapban, 
de talán még ennél is jobban meglepne minket, ha a saját „fogyasztásunkat” tennénk 
megfigyelésünk tárgyává. Ugyanakkor többnyire hasznos, produktivitásunkra és kreativi-
tásunkra kedvezQen ható formában használjuk fel a technológia nyújtotta lehetQségeket, 
ezért fel sem merül, hogy abnormálisnak címkézzük a világhálón töltött – akár – tetemes 
idQt.

Az internettel és elektronikus eszközökkel kapcsolatos kutatások java még várat magá-
ra. A helyzet objektív leírását nehezíti, hogy a jelenség szerves résztvevQiként igyekszünk 
megfigyeléseket tenni, ezért körülményes elkülöníteni a mindennapi élet „természetes” 
változását az „egészségtelen” egyéni használati formáktól.

(Záró gondolatok) Látható tehát, hogy bármely olyan viselkedés lehet visszaélés tárgya, 
amely a kielégülést keresi, valamint a belsQ feszültségtQl való megszabadulást szolgálja. 
Ugyanaz a viselkedés tehát egyaránt lehet szenvedély és függQség, a határt nem a szex 
mennyisége, a videojátékkal töltött idQ vagy a túlórák száma fogja meghatározni, hanem 
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az, hogy a tevékenység gazdagítja-e az életünket, avagy tönkreteszi azt. Abban az esetben 
tekintünk egy viselkedést túlzónak és kórosnak, amikor az adott viselkedés problémát 
(b_ntudatot, szorongást vagy ürességérzetet) okoz a személynek és/vagy a környezetének, 
például nem tudja ellátni családi vagy munkahelyi teendQit, mivel éjszakákon át dolgozik 
vagy játszik. Ezzel ellentétben, ha a tevékenység semmilyen téren nem gátolja egészsé-
ges életvitelünket, sQt valódi örömöt nyújt, akkor töltsünk vele bármennyi idQt, nem kell 
aggódnunk miatta.

A túlzott mérték_ viselkedést nehéz felismerni, hiszen az alkohollal vagy droggal 
szemben nem lehet „túladagolni”, és következményei kevésbé szembeötlQek, ezért a 
környezet számára gyakran rejtve marad a probléma. Mivel az érintettek titkolni is igye-
keznek viselkedésüket, gyakran kényszerülnek hazugságokba, hogy leplezzék magatar-
tásukat. Emellett, rendszerint eredménytelenül ugyan, de megpróbálnak gátat szabni vi-
selkedésüknek, ami sokszor b_ntudatot és szégyent okoz. Ez a kompenzációs magatartás 
pedig igen gyakran és igen rövid idQ alatt szociális elszigetelQdéshez vezet.

A szenvedély tehát ott ér véget, a függQség pedig ott kezdQdik, ahol az adott viselkedés 
már nem nyújt valódi örömöt, hanem uralni kezdi a mindennapi életet.


