
KÜSZÖBMGHATÁROZÓ RÁCS (TAG)

Minden egyes domén (1-7-ig számozva) estében EGY, a vizsgált személy helyzetére legjobban
illő állítást kell bejelölni.Összesen 7 kört kell a lapon bejelölni.Súlyossági fokonként ( pl 
“nincs”, vagy “nagyon súlyos”) a jelzéseket össze kell számolni,és az összegüket oszloponként
alul beírni.A “nagyon súlyos” jelölés akkor alalmazható,ha életmentő intervenció szükséges a 
pszichiátriai team részéről.A következő oldalon található besorolások segítenek a fokozatok 
eldöntésében, de nem kötelező jellegűek.

NINCS ENYHE MÉRSÉKELT SÚLYOS
NAGYON
SÚLYOS

Domén 1

Szándékos
önártalom

Nem merül fel
szándékos önártalom
vagy öngyilkossági
kísérlet

Esetleg
felmerül
szándékos
önártalom
vagy
öngyilkossági
kísérlet

Határozott jelek
utalnak szándékos
önártalom vagy
öngyilkossági
kísérlet vezsélyére

Egyértelmű a 
veszélye
szándékos
önártalomnak
vagy
öngyilkosági
kísérletnek

Sürgősségi 
életveszély
szándékos
önártalom vagy
öngyilkossági
kísérlet miatt [TAG1]

Domén 2

Nem
szándékos
önártalom

Nem merül fel nem
szándékos önártalom
kockázata

Esetleg
felmerül nem
szándékos
önártalom
kockázata

Határozott jelek
utalnak a testi
épség nem
szándékos
veszélyeztetésére

Egyértelmű a 
veszély,önelhany
agolás,
kockázatos
viselkedés,vagy
biztonságos
környezet
fenntartásának
képtelensége
miatt

[TAG2]

Domén 3

Veszélyeztetettség

Nem merül fela
mások általi
visszaélés vagy
kihasználás

Esetleg
felmerül a
mások általi
visszaélés
vagy
kihasználás

Határozott jelek
utalnak a a mások
általi visszaélés
vagy kihasználás
kockázatára

Egyértelmű 
bizonyíték van a
visszaélésre vagy
a
mások/környezet
általi
kihasználásra.

[TAG3]

Domén 4

Veszélyeztetés

Nem merül fel
mások
életének/vagyonának
veszélyeztetése

Antiszociális
viselkedés

Vagyonbiztonságra

és /vagy mások
testi pségére való
mérsékelt kockázat

Mások testi
épségének
veszélyeztetése
veszélyes
viselkedés miatt

Mások testi
épségének
közvetlen
veszélyeztetése

[TAG4]
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Domén 5

Megélhetés

Nem merül fel az
alapvető 
szükségletek
források vagy
életvezetési
készségek hiánya

Esetleg felmerül az
alapvető 
szükségletek,forrás
ok
vagy életvezetési
készségek hiánya

Az alapvető 
szükségletek
források vagy
életvezetési
készségek
hiányának
határozott jelei

Az alapvető 
szükségletek,források
vagy életvezetési
készségek súlyos hiánya

Az alapvető 
szükségletek
források vagy
életvezetési
készségek
életveszélyes
hiánya

[TAG5]

Domén 6

Pszichológiai

A gondolkodással,
érzelmekkel vagy a
viselkedéssel
kapcsolatos
zavarok nincsenek
jelen.

A gondolkodással,
érzelmekkel vagy
a viselkedéssel
kapcsolatos enyhe
zavarok.

A gondolkodással
érzelmekkel,vagy
a viselkedéssel
kapcsolatos
zavarok
határozottan jelen
vannak.

A gondolkodással,érzel
mekkel vagy a
viselkedéssel
kapcsolatos zavarok
nagyon kifejezettek.

[TAG6]

Domén 7

Szociális

Nincsenek zavarok
a másokkal való
együttműködésben 
vagy az érzelmi
kapcsolatokban

Enyhe
zavarok a
másokkal való
együttműködésben 
vagy az érzelmi
kapcsolatokban

Határozottan jelen
vannak
a másokkal való
együttműködés 
vagy az érzelmi
kapcsolatok
zavarai

A másokkal való
együttműködés vagy az 
érzelmi kapcsolatok
zavarai nagyon
kifejezőek. 

[TAG7]

Összesen: TAG-
Érték

TAG érték 0 pont ebben az
oszlopban
válaszonként,őssze
sen:

1 pont ebben az
oszlopban
válaszonként,őssz
esen:

2 pont ebben az
oszlopban
válaszonként,őss
zesen:

3 pont ebben az
oszlopban
válaszonként,ősszesen: 

4 pont ebben
az
oszlopban
válaszonként,ő
sszesen:



KÜSZÖBMEGHATÁROZÓ RÁCS (TAG) - IRÁNYMUTATÓ TÜNETLISTA

A megadottakon felül minden más fontos körülményt is mérlegelni kell. A TAG súlyossági
besorolást a pontozólapon kell megadni, az egyes felsorolt problémák mellett lévő körök 

bejelölése a konkrét eset besorolásának alapjául szolgáló okokat határozza meg

1. Szándékos.
Önártalom

Egyéni tényezők: 

○ öngyilkossági
szándék hangoztatása
○ kimunkált terv
○ eszközhöz való
hozzáférés
○ előkészületek
○ reményvesztettség
○ támasz hiánya (mint
pl. társ, barát, hivatásos
segítők)
○ hiányos megküzdési
képességek, a
SÖÁ/ÖNGY iránti
ellenállás hiánya

Megfontolandó
kockázati tényezők:

○ SÖÁ/ÖNGY az
anamnesisben
○ (i) alkohol/1
drog abúzus Vagy (ii)

diagnózis (pl.
depresszió, sch,
psychopathia)
○(i)+(ii)= fokozott
kockázat
○ Szomatikus betegség/
fogyaték
○ nemrég járt a
háziorvosánál
○ nemrég feküdt
pszichiátrián
○ nemrég veszteség
érte
○ nincs barátja /
családja
○ egyedül él
○ szakképzetlen
○ munkanélküli
○ idős
○ férfi (pláne: fiatal férfi)

2.Nem-szándékos
önártalom

Önmaga
elhanyagolását veti
fel:

○ nem ápolja magát
○ nem eszik / iszik
megfelelően

Kockázatos
viselkedésre utal:

○ nem keres segítséget
veszélyes helyzetben
○ nem fogad el
segítséget, pl.
gyógyszereit nem szedi
○ nem igényel segélyt
○ nem törődik otthoni 
veszélyforrásokkal (pl.
tűzveszély)
○ kockázatos szexuális
viselkedés
○ szer-abúzus
○ elkóborlás

Biztonságos
környeztet
biztosításának
képtelensége merül
fel:

○ nem képes szállást /
lakóhelyet találni
magának/fenntartani
○ nem fizeti az
albérletét
○ adósságokat halmoz
fel

3. Veszélyeztetettség

Visszaélések vagy
kizsákmányolás:

○ fizikai
○ szexuális
○ érzelmi
○ faji
○ anyagi
○ elhanyagolás

Kinek a részéről:

○ személyzet
○ rokonok
○ barátok
○ szomszédok
○ idegenek
○ kezelések

Gondozási
abúzusra utal:

○ súlyos stressz
○ a gondozó iszik
/drogozik / elmebeteg
○ a gondozó nem fogad
el segítséget
○ gondozási abúzus a
gondozó előzményében

Társasága általi
veszélyeztetettségre
utal:

○ abuzív/kizsákmányoló
viszonyok az
előzményben
○ zaklatás a környezet
által
○ nemkivánatos
személyek használják
otthonát
○ otthoni biztonsága
nem megfelelő 
○ fél, hogy megtorolják,
ha jelenti az abúzust

4. Veszélyeztés:

Ki(k)re:

○ gyermek(ek), más
eltartottak
○ partner
○ gondozó
○ személyzet
○ szomszéd
○ idegenek

Mérlegelendő 
kockázati tényezők:

○ aktuális fenyegetőzés, 
különösen egy
megnevezett személyre
irányulóan
○ személy- ill. vagyon
elleni erőszakos 
cselekmények az
előzményben 
○ a gondozó
aggodalmai
○ fegyverhez fér hozzá
○ az erőszakot gátló 
tényezők hiánya, pl. 
nem fél a
következményektől 
○ gyújtogatás az
előzményben
○ munkanélküliség
○ alkohol / drog abúzus
○ stressz
○ hangok arra biztatják,
hogy ártson valakinek
○ paranoia
○ kockázatos szexuális
viselkedés
○ antiszociális
viselkedés pl. veszélyes
járművezetés 
○ előzményi adatok 
hiánya
○ nem bízik a hivatásos
segítőkben



5. Megélhetés

Mérlegelendők a 
vizsgált személy
problémái az
alábbiak
tekintetében:

○ lakás
○ fűtés 
○ elemi
lakásfelszeretség (pl.
mosási lehetőség, 
illemhely, főzési 
lehetőség, ágy)
○ a lakóhellyel való
törődés képessége 
○ a lakóhely
rendbentartásának
képessége
○ elég élelem / folyadék
○ ruházat
○ a megélhetéshez
elégséges pénz
○ mobilitás
○ tömegközlekedés
igénybevételének
képessége
○ testi /lelki állapotból fakadó
probléémái kezelésének

6. Pszichológiai

Mérlegelendő:  

○ túlzottan aktív,
agresszív, romboló,
vagy agitált viselkedés
○ hallucinációk és
téveseszmék által
okozott problémák
○ az emlékezet,
tájékozottság és felfogás
kognitív zavarai
○ hangulati problémák,
pl. depressziós, mániás,
szorong
○ írással és olvasással
kapcsolatos problémák
○ megküzdési stratégiák
hiánya
○ a problémákhoz való
hozzáállása
○ segítségkereső 
viselkedés
○ spirituális problémák
○ elidegenedettség
érzése

7. Szociális

Mérlegelendők az 
alábbi
interperszonális
problémák:

○ barátságok kötésére
és fenntartására
képtelen
○ nincsenek támogató
kapcsolatai
○ nincsenek
bensőséges kapcsolatai
○ szexuális problémák
○ kommunikációs
problémák
○ a hétköznapi gondok
kezelésének
képtelensége

Milyen
aktivitásokban:

○ szabadidő / pihenés
○ fizetetlen munka
○ fizetett munka
○ tanulmányok
○ utazás
○ értelmesnek érzett
élet hiánya


