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• Társadalomtudományok

- Pszichológia: az ember egyéni viselkedése

- Szociológia: az egyén viselkedése a társadalomban

- Kultúrantropológia: különböző társadalmak vizsgálata

• Biológiai tudományok

- Magatartástudomány: „reprodukálható” viselkedés leírása

- Etológia: állatok „szabad” viselkedésének leírása

- Szociobiológia: a viselkedés evolúciós haszna

- Genetika: gének szerepe, emberben pl. ikerkutatás

- Neurobiológia: a viselkedés idegrendszeri mechanizmusai

• Orvostudomány

- Pszichiátria: a kóros viselkedés és annak kezelése

- Farmakológia: viselkedési tesztek gyógyszerfejlesztésre

A viselkedéssel foglalkozó tudományterületek



Pszichológiai iskolák



Szociobiológia, az evolúciós haszon tudománya



1. Szervi eredetű mentális kórképek (organikus 
pszichiátria)

2. Neurózisok (szorongás, pánik, rögeszme, fóbia, 
hisztéria)

3. A hangulati élet zavarai (affektív kórképek: 
depressziók, mániák)

4. Szkizofréniák (érzékcsalódás, paranoiák, érzelmi 
közöny)

5. Személyiségzavarok

6. Szenvedélybetegségek

7. Mentális retardációk, a gondolkodás zavarai

8. Egyéb (szexuális, táplálkozási, alvási zavarok)

Viselkedési rendellenességek csoportjai: a 
pszichiátria területei
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1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált viselkedések 

neurobiológiai alapjai példák alapján

3. A limbikus rendszer, mint az emocionális 

viselkedések kivitelezésének 

szubsztrátuma

4. Hormonok szerepe a viselkedések 

szabályozásában

Az előadás vázlata



Viselkedés: az élő szervezet megfigyelhető változása 

• Függ attól, hogy ki/mi figyeli meg

- egy emberbe behatoló baktérium számára a falósejt 

megjelenése viselkedésnek számíthat, de ez egy másik ember 

számára nem számít viselkedésnek

- ha elektródot ültetünk a mozgató kéregbe, akkor annak jele 

viselkedésnek tekinthető az azt értelmező megfigyelő számára

• Magasabb rendűek esetén 3 féle társak által megfigyelhető 

kimenete lehet az idegrendszernek

1. harántcsíkolt izmok összehúzódása

- ez a leggyakoribb eset

- komplex is lehet: kommunikáció (beszéd, tánc)

2. simaizmok összehúzódása (pl. elpirulás)

3. mirigyek váladéktermelése (pl. verejtékezés)



A viselkedést meghatározó 

tényezők

Motiváció (késztetés, hajtóerő):

Az agy egy állapota abban a tekintetben, hogy egy 

adott viselkedést milyen mértékben akar/fog 

végrehajtani.

Képesség:

A szervezet állapota abban a tekintetben, hogy 

milyen mértékben tud végrehajtani egy adott 

viselkedést.



Magasabb szintű szervezetek 

motivációjának szabályozása

ingerek, kulcsinger



• Alapmotivációk: éhség, szomjúság, fájdalom, alvás-ébrenlét, 

szexualitás

• Társas motivációk: énfelnagyítás, bizalom, kontroll, megértésre 

törekvés, valahová tartozás

• Magasabb szintű motivációk:

- ÉRZELEM: külső ingereket és motivációs állapotokat kísérő 

szubjektív élmény

Alapérzelmek: boldogság, félelem, düh, undor, szomorúság, 

meglepődés, kíváncsiság

Társas érzelmek: büszkeség, bűntudat, zavartság, együttérzés, 

féltékenység, szeretet

- ÉRTELEM: tudás/megértés iránti vágy, esztétikai igény

A motivációk típusai



Motiváció humanisztikus nézőpontból: 

Maslow szükségletek hierarchiája



A motivációk időbeli változását megmagyarázó 

hajtóerő (drive) elmélet – Hull, 1952

Az alapmotivációk folyamatosan növekednek, majd kielégüléskor 

hirtelen lecsökkennek

• A motiváció növekedése (pl. a fiziológiai szükséglet megvonása) 

energetizálja a szervezetet, növeli az un. kereső magatartások 

hajtóerejét.

• A szükséglet kielégítése megtörténik a beteljesülő (vagy 

fogyasztási) viselkedéssel, ami hirtelen erősen lecsökkenti az 

érintett alapmotivációt.

Az elmélet kritikája:

• Részleges szükséglet kielégítés a hajtóerő növekedését is 

okozhatja.

• Magasabb rendű motivációk időbeli változásának leírására 

kevésbé igaz (pl. kíváncsiság).



Megérthető-e a viselkedés szabályozása?

Megérthető-e az agy működése?



A viselkedés egységei

A viselkedés kisebb mozzanatokra ún. viselkedési 

egységekre bontható.

Reflex: egy meghatározott ingerre adott egyszerű 

viselkedési válasz, a legkisebb, már 

komplettnek tekinthető egység

Feltétlen reflex: adott inger esetén a motiváció 

maximális

Feltételes reflex: a motiváció változtatható

Elementarizmus teóriája: minden viselkedés 

összeállítható reflexekből.



Mind a motiváció, mind pedig a képesség változása 

bekövetkezhet, de a motiváció változása gyorsabb, erre 

szoktunk gondolni.

Reflexek változásának fajtái:

A: Ismétlődő inger: habituáció, szenzitizáció

B: Asszociatív tanulás: 

1. Két reflex ingere egybeesik: klasszikus vagy Pavlovi 

kondicionálás (generalizáció vagy diszkrimináció)

2. Egy reflex válasza egybeesik egy másik reflex 

(jutalom vagy büntetés) ingerével: operáns

kondícionálás

Tanulás: a viselkedés adott bemenet 

melletti változása



1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált viselkedések 

neurobiológiai alapjai példák alapján

3. A limbikus rendszer, mint az emocionális 

viselkedések kivitelezésének 

szubsztrátuma
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szabályozásában

Az előadás vázlata



Egy tengeri meztelencsiga, az Aplysia (tengeri 

nyúl), és a kopoltyú visszahúzási reflexe

Szifon érintésére a kopoltyú visszahúzódik. Ha az állatra kellemetlen ingert mérünk

(fej vagy farok érintés), akkor a szifont érintő gyenge ingerre is erősebben reagál.



Az Aplysia (tengeri nyúl) kopoltyú visszahúzási reflexe és annak erősödése



A kopoltyú visszahúzódásáért 

felelős ideghálózat

• Szifonból eredő 

monoszinaptikus

reflexív, melyet 

befolyásol egy fejből, 

lábból aktivált 

facilitátor (serkentő) 

neuron.

• A facilitátor neuron 

axon terminálisa 

preszinaptikusan

végződik.



A kopoltyú 
visszahúzódás 
növelésének 
molekuláris 

mechanizmusa
(Eric Kandel, 

Nobel díj, 2000)



Mozgássor: a reflexnél 

összetettebb viselkedési válasz

Öröklött mozgássor: mozgásminta, azaz egy 

meghatározott ingerre adott, szigorú sorrendben 

lejátszódó mozgássor (Pl. csont elásása kutyáknál, 

mókusok diórejtő tevékenysége, rágcsáló anyai 

viselkedésének egyes elemei). A mozgásmintákon 

alapuló viselkedést ösztönös viselkedésnek hívjuk.

Kizárólag tanult mozgássor: sztereotípiák, például az 

emberi viselkedésben gyakori, megszokott 

mozdulatok (villanykapcsolás, ajtóbezárás, 

autóvezetés elemei)





Az utódgondozó viselkedések mozgásmintán alapulnak, 

melyek szabályozásában fontos a köztiagy alsó felének 

(hypothalamus) elülső része (preoptikus terület)



A preoptikus terület sejtjeinek elhalása 

megszűnteti az egerek anyai motivációját

AC: comissura anterior, OC: chisma optikum, MPOA: mediális preoptikus terület, vBNST: a bed nucleus stria 

terminalis ventrális szubdiviziója, VP: ventrális pallidum



Aktiválódó neuronok a preoptikus 

területen egér anyákban

Kontroll anya Kölykeit visszakapó anya

Stack EC, Numan M (2000) The temporal course of expression of c-Fos and Fos B within

the medial preoptic area of postpartum female rats... Behav. Brain Res. 131: 17-36.



Galanin neuropeptid van jelen a fos-aktivációt mutató 
neuronokban

Wu, Autry, Bergan, Watabe, Dulac (2014) Galanin neurons in the medial preoptic area govern 

maternal behavior. Nature 509:325-330.



Wu, Autry, Bergan, Watabe, Dulac (2014) Galanin neurons in the medial preoptic area

govern maternal behavior. Nature 509:325-330.

Preoptikus neuronok kisülésének szabályozásával 

vezérelhető egerek anyai viselkedése



Az anyai motivációt és viselkedést 

szabályozó agyközpontok

MeA/CoA: mediális és kortikális amygdala, AH: anterior hypothalamus, PAG: periaqueduktális szürkeállomány,

PVN: paraventrikuláris mag, mPOA: mediális preoptikus terület, vBNST: a bed nucleus stria terminalis ventrális

szubdiviziója, LS: laterális septum, VTA: ventrális tegmentális area, NAcc: nucleus accumbens



Miért olyan fontos az öröm/élvezet?

Az élvezet a közös pénzegység, ami kifejezi a 

viselkedések értékét

Segítségével az agy nyomon követheti a 

viselkedések (+) illetve (-) következményeit

Így az agy döntéseket hozhat, hogy adott 

szituációban melyik viselkedést hajtsa végre

Egyes viselkedések végrehajtása örömöt jelenthet, 

ami tovább fokozza a motivációt



A jutalmazórendszer anatómiai alapja a 

mezolimbikus dopaminrendszer

A  középagyi ventrális tegmentális areában levő 
dopaminerg sejtek (a dopamint mint 
neurotranszmittert használó neuronok), melyek a 
ventrális striatumban levő nucleus accumbens
magba vetülnek.

Ugyanezt az agyi jutalmazó rendszert aktiválja 
mindenféle élvezet (étel, ital, szex, kokain, heroin, 
önmegvalósítás, stb.)



Jutalomközpont: mezolimbikus dopaminrendszer



A szülői gondoskodás agyi szubsztrátuma 

emberben

Módosítva a következő cikkből: James E. Swain (2011) The human parental brain. Progress in 

Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 35:1242–1254.



Humán szülők agyában aktiválódó agyterületek: 

fMRI kísérletek

Shir Atzil, Talma Hendler and Ruth Feldman (2011) Specifying the Neurobiological Basis of Human 

Attachment: Brain, Hormones, and Behavior in Synchronous and Intrusive Mothers. 

Neuropsychopharmacology 36, 2603–2615.
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Az agykéreg érző, mozgató, és asszociációs területei



1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált viselkedések 

neurobiológiai alapjai példák alapján
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szabályozásában

Az előadás vázlata



Limbikus funkciók

- Emocionális reakciók, érzelmek 

- Ösztönös viselkedések szabályozása, pl. fajfenntartás, 

szexuális és anyai viselkedések

- A vegetatív és endokrin idegrendszer legfelsőbb

szabályozása

- Tanulás, és memóriafolyamatok 



Az érzelmekért felelős agyterületek: limbikus rendszer

Nagyagy Kérgi területek Gyrus cinguli (övtekervény)

Gyrus parahippocampalis

Orbito-frontális kéreg

Temporális lebeny elülső pólusa

Hippocampus (Ammon szarv)

Kéreg alatti magok Amygdala

Substantia innominata

A stria terminalis közbeékelt magja

Nucleus accumbens

Mediális és laterális septális magok

Köztiagy Thalamus Anterior magcsoport, nu. mediodorsalis

Habenula 

Hypothalamus Preoptikus area, laterális zóna, corpus 

mamillare

Középagy Formatio reticularis

Nucleus interpeduncularis

Substantia grisea centralis



Az agykéreg limbikus (határkérgi) területei



Az amygdala és a hippocampus elhelyezkedése



A corpus amygdaloideum neuronális 

kapcsolatrendszere



A hippocampus külső összeköttetései



A septális magok



A septális magok neuronális 

kapcsolatrendszere



Az érzelmekért felelős agyterületek: limbikus rendszer
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A stria terminalis közbeékelt magja
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Köztiagy Thalamus Anterior magcsoport, nu. mediodorsalis

Habenula 

Hypothalamus Preoptikus area, laterális zóna, corpus 

mamillare

Középagy Formatio reticularis

Nucleus interpeduncularis

Substantia grisea centralis



A diencephalon frontális átmetszetein levő 

limbikus struktúrák

Elülső metszet                                           Középső metszet



A hypothalamus limbikus rendszerhez sorolható 
területei



A limbikus rendszer, és fő bemenetei



A limbikus rendszer fő kimenetei

1. Agykérgi asszociációs területek – tudatosulás, 

gondolkodás (pl. memória)

2. Motoros kimenet emocionális viselkedéshez 

(pl. mimika)

3. Vegetatív (szimpatikus és paraszimpatikus) 

idegrendszer szabályozása (pl. izzadás)

4. Endokrin rendszer – hormonális rendszer 

szabályozása a hypothalamuson keresztül 

(pl. stressz)

5. Jutalmazó rendszer (érzelmi döntés)



1. Bevezetés a viselkedés fogalmába

2. A reflexválaszok és motivált viselkedések 

neurobiológiai alapjai példák alapján
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szabályozásában

Az előadás vázlata



Példa szociális viselkedés hormonális 
szabályozására



Párzáskor felszabaduló oxytocin szerepe préri pocok 
monogenitásának kialakulásában



Oxytocin szerepe nőstény préri pocok monogenitásának 
kialakulásában



Oxytocin receptor eloszlása nőstény préri és hegyi 
pocokban



Az anyai viselkedést meghatározó tényezők

Az anyai viselkedés példa 1. hormonálisan, 2. epigenetikailag szabályozott 

viselkedésre.



Ösztrogén és progeszteron szintek változása a 
terhesség időszakában



Az anyai viselkedés fő alakítói szülés környékén a 
hormonális, később a kölykökből eredő bemenetek

Az anyai viselkedés példa időben változó szabályozásra 



Köszönöm a

figyelmet!


