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Molnár Katalin 
A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?)1 

II. rész 
 
1. A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA A RENDÉSZETI MUNKÁBAN ÉS A KÉPZÉS 
FELELŐSSÉGE 
 
Azt ma már Magyarországon is alig-alig vitatja valaki, hogy a rendészeti munkában 
különösen fontos szerepe van a kommunikációnak. A rendészeti szakemberek 
kommunikációjának magas színvonala, a benne való gyakorlati jártasság, a 
kommunikációs készségek magas fokú megléte, körültekintő, értő és adekvát 
használata a hétköznapi munka során elengedhetetlen. Sőt: egyre inkább elfogadottá 
válik, hogy a kommunikáció nemcsak hogy szükséges hozzávalója, de szerves része 
– kissé elfogultan azt is mondhatjuk: a lelke – a szakmának. A rendészeti szervezetek 
akár külső, akár belső kommunikációját tekintjük, azaz akár a munka 
hatékonyságára, eredményességére, akár – ettől egyébként elválaszthatatlanul – a 
szervezet külső megítélésére gondolunk, egyértelmű ez az összefüggés. Csakhogy 
attól, hogy ezt lépten-nyomon hangoztatjuk, a legfontosabb kérdés – mindezt hogyan 
lehetne elérni? – fájóan nyitva marad. 
 Kézenfekvő megoldásként adódhatna, hogy eleve olyan munkatársakat kell 
felvenni a rendészeti munkakörökbe, akik megfelelnek a fent leírt magas 
kommunikációs követelményeknek. Ha ez – legalább elvileg – holnaptól így lenne, 
akkor is kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik már bent vannak a szervezetben, és 
nem ilyenek. Egyértelmű választ erre az oktatás kínálhatna. Abban, hogy a jelenleg 
már dolgozó rendészeti kollégák milyen színvonalon kommunikálnak, nyilvánvalóan 
az ő hajdani képzésüknek is megvolt a maga szerepe. Egyrészt a képzésnek 
általában, másrészt a rendészeti oktatásnak különösen is. Valamennyien az általános 
és középfokú oktatási intézményekből – még korábbra visszamenve persze a család 
szűkebb szocializációs hatásai közül – kerültek a rendészeti szervek állományába 
és/vagy a rendészeti oktatás különböző színtereire. Minimum 18-20 évesen2 bizony 
már hoztak magukkal egy félig-meddig kialakult értékrendet és az ehhez társuló 
kommunikációs készletet is. A rendészeti képzés során aztán így vagy úgy, de tovább 
alakult ez is, az is. Értékrendjük hozzáigazodott a rendészeti szervezetek és/vagy az 
ott végzendő munkára felkészítő oktatási intézmények értékrendjéhez; meglévő 
készségeik tovább fejlődtek, kommunikációjuk tudatosabbá, specifikussá vált. 
Legalábbis mindenképpen ez lenne a cél. Hogy aztán ez az értékrend, ami a képzés 
végére ily módon kialakul vagy éppen átalakul a hallgatókban, pontosan milyen, és 
hogy az mennyire felel meg a rendészettel szemben támasztott mindenkori társadalmi 
elvárásoknak, az nagyon izgalmas kérdés. S az is az, hogy a rendészeti oktatás 
különböző formái egyáltalán törekszenek-e ilyesmire tudatosan is, vagy pusztán 
mellékhatásként, a „láthatatlan tanterv” részeként ültetnek el ilyen-olyan attitűdöket 
a hallgatókban. 
 Bizonyosnak tűnik, hogy a rendszerváltás előtti rendvédelmi képzés a fent leírt 
közvetítő szerepét tökéletesen betöltötte. A végzetteket olyan szemlélettel indította el 
a pályán, hogy aztán nem kellett csalódniuk: a képzés és a gyakorlat során tapasztalt 

                                                
1 A tanulmány az IRM Oktatási Főigazgatóság és az MRTT „Rendészeti kommunikáció” c., 2008 

tavaszán meghirdetett pályázatán I. díjat nyert pályamű szerkesztett, rövidített változatának II. 
része. Az I. részt folyóiratunk előző számában közöltük. 

2  Ez úgy lehetséges, hogy a rendőrséghez jelentkezni ma már minimum érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezőknek lehet, ami nyilvánvalóan 18 éves kort feltételez. A rendőri gyakorlati munkába 
azonban csak az kezdhet, aki legalább alapfokú rendészeti tanulmányokat folytatott, ami érettségi 
után még kétéves szakközépiskolai tanulást jelent. 
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követelmények jórészt egybeestek. Egy tekintélyuralmi, antidemokratikus működésű 
rendvédelmi testület kádereivé nevelték őket, s akként is kellett „helyt állniuk”. 
Ebből a szempontból – bár az elismerés furcsának hat, mégis – azt kell mondani, 
hogy az akkori képzés összhangban volt az akkori „megrendelő”, vagyis a politika 
igényeivel. Még akkor is, ha ma már az akkori értékrendet egyértelműen (?) 
elutasítjuk, s nem valami hamis nosztalgia rejlik e sorok mögött. 
 Először is, más a megrendelő: a társadalom. Más annak berendezkedése: 
demokratikus. S ennek megfelelően más benne a rendészet szerepe: szolgáltató. 
Ezek után érthetően a központi kérdés az: Vajon felkészült-e a rendészeti oktatás 
arra, hogy ezekre a jelentősen megváltozott igényekre reagálva képezzen 
szakembereket. 
 Az a hipotézisem, hogy e téren ma még mindig rengeteg nemcsak a hiányosság, 
hanem az átgondolatlanság, összehangolatlanság – s ennek könnyen kiszámíthatóak a 
következményei. A képzés tele van ellentmondásokkal, s legfőképpen abban, hogy 
milyen értékeket közvetítsen a végzetteknek. Mindez pedig abból adódik, hogy a 
rendészet még mindig nem volt képes megtalálni valóságos társadalmi funkcióját. 
Attól tartok tehát, hogy nem lesz éppen „szép” az a kép, aminek megfestésére 
vállalkozom. Ám egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk a következőkről: 
Mindaz, ami jelenleg történik a rendészeti oktatás intézményeiben, illetve a képzés 
bármely egyéb ágában, meghatározó a jövő rendészeti szakembereinek 
munkavégzésére nézve. Vagyis a képzésnek mindenkor, így tehát most is óriási 
felelőssége van abban, hogy milyen lesz a jövő rendészete. 
 
2. A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁNAK 
KRITIKÁJA ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI  
 
Az alábbi fejezetben megkísérelem szisztematikusan összefoglalni, mik a 
legjellemzőbb és legégetőbb hiányok a jelenleg zajló rendészeti kommunikációs 
képzésben. Az alábbi áttekintés már nem ragaszkodik mereven az iskolarendszerű, az 
iskolarendszeren kívüli, illetve egyéb képzések felosztásához, hiszen a kritika – 
kisebb eltérésekkel, de – jórészt sajnos mindenhol érvényes. De vajon szükségszerű-
e, hogy mindez így legyen? Vagy vannak, lehetnek olyan megoldások, amelyek által 
a jelenlegi helyzet megváltozhatna? A fejezetben arra is kísérletet teszek, hogy 
bemutassam ezeket a megoldásokat. Eddigi tapasztalataim alapján javaslatokat 
fogalmazok meg, amelyeket a rendészeti képzés egészéért felelős mindenkori rendőri 
vezetés felhasználhat a képzések színvonalának és hatékonyságának emelésére. 
Szavakban megfogalmazott törekvése ugyanis van erre. Az országos rendőr-
főkapitány által 2007 júliusában közzétett közel 30 oldalas „A biztonság, a bizalom 
és a becsület rendőrségi programja”3 című kiadvány több helyen egyértelmű 
állásfoglalást tesz amellett, hogy a rendészeti munka színvonalának elengedhetetlen 
része az oktatás/képzés fejlesztése is. „A felkészítés, továbbképzés, a folyamatos 
önképzés, a tudásmenedzsment befektetés a jövőbe. A rendőrség legnagyobb 
tartaléka a humánerő, a kreativitás, a korszerű ismeretek befogadása és 
alkalmazása, a szakmai és a civil tudás rendőrszempontú integrált felhasználása. A 
tradicionális rendőrszakmai ismeretanyag hatékony jövőbeni alkalmazása csak akkor 
lehetséges, ha ötvöződik más, újszerű tudásanyaggal.” (3. oldal – kiemelések az 
eredeti szöveg szerint.) A szöveg külön fejezetet szentel a kommunikáció 
megújításának (27–29. oldal), azonban ebben nincs külön utalás a kommunikációs 
képzésre. Korábban, a 22. oldalon az oktatási filozófiáról szóló fejezetben kap 
hangsúlyos helyet általában a Rendőrtiszti Főiskola szerepének erősítése: „Az 

                                                
3    Dr. Bencze József: „A biztonság, a bizalom és a becsület rendőrségi programja” 
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eddigieknél szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a Rendőrtiszti Főiskola 
vezetésével és tanáraival, «megrendelői igényeinket» minden tekintetben 
rendszeresen közölni kell. A szakmai szerveknek biztosítaniuk kell – kérésre – a 
tanári állomány gyakorlati foglalkoztatását, mindennapi munkában történő 
tapasztalatszerzését, illetve gyakorlati szakemberek időleges megbízásával támogatni 
a gyakorlati elemeket jobban biztosító oktatást.” 
 Vajon mit ért mindezen tartalmilag a program készítője? Talán a rendészeti 
kommunikációs képzés megújítása is ide tartozik? Szeretném hinni, hogy igen. A 
kérdés: képesek vagyunk és akarunk is tenni ezért a kitűzött, nemes célért, vagy 
minden marad a régiben? 
 Ahhoz, hogy a jelenlegi kommunikációs képzés hatékonyabb legyen, négy 
szinten volna tennivaló. Egyik terület égetőbb, mint a másik, ám igazi, lényegi 
változást csak együttes átalakításukkal lehetne elérni. Nézzük tehát ezeket a 
területeket.  
 
2.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 
A legfontosabbak mindig a személyi feltételek. Ebben már csak szakmám miatt is 
hiszek. De ha valakinek racionális érvre van szüksége, elmondom kedves példámat, 
amely előadásaimon mindig elgondolkodtatja a hallgatókat, s végül egyetértésükre 
talál. Ha mondjuk holnaptól minden olyan kívánságunk teljesülne, ami akár az egész 
rendészeti tevékenységhez, vagy ezen belül csak a képzéshez szükséges külső 
feltételrendszerre vonatkozna (egyszerűen szólva: rendelkezésre állna a szükséges 
„pénz, paripa, fegyver”), annak bizonyára mindenki örülne, s joggal. De vajon egyik 
pillanatról a másikra tudnánk is élni a korlátlan lehetőségekkel? Maradva a 
kommunikáció területén: Képesek lennénk alkalmazni a legmodernebb technikát? 
Minden gond nélkül fel tudnánk nőni egy európai mércével is bátran mérhető 
szakmai kulturális-viselkedési normához? Kommunikációs szokásaink, 
berögződéseink, stílusunk, készségeink egy csapásra megváltoznának? Nem is 
beszélve a munkához való hozzáállásunkról, a merev hierarchia által uralt vezetési 
stílusunkról, a szervezeti kultúra által megszabott emberi viszonyainkról? Senki nem 
gondolja, hogy ezeket könnyen és hamar meg lehetne változtatni. Márpedig a képzés, 
mivel alanyai emberek, éppen ezt a nehéz célt tűzi ki maga elé. Ezekkel 
természetesen együtt jár a következő pontokban kifejtendő területek: a „tananyag”, a 
módszerek, az infrastruktúra átalakítása, amelyek azonban „csak” másodlagos 
szerepet játszanak. A fő kérdés azonban: a képzés személyi feltételrendszere, vagyis 
maguk az oktatók és a hallgatók. 
 Az egyik probléma az oktatók száma. Ahhoz, hogy a kommunikációs képzéseket 
igazán gyakorlatiassá lehessen tenni, kiscsoportos foglalkozások tartására kell 
törekedni. Ehhez a jelenleginél sokkal több oktatóra volna szükség. Nem látom azt a 
tendenciát, amelyik erre reflektálva szorgalmazná a kommunikációval foglalkozó 
szakembereknek a rendőrséghez, különösen az oktatási intézményekhez való 
„csábítását”. Ez pedig szükségszerűen vezet az egy oktatóra jutó óraterhelés 
drasztikus emelkedéséhez, ahonnan már csak egy lépés az oktatás színvonalának 
csökkenése. 
 A másik probléma az oktatók kvalifikáltsága. Természetesen tisztelet a 
kivételeknek (ilyenek talán csak a vezetőképzésben dolgozó trénerek, illetve a 
Rendőrtiszti Főiskolán és néhány rendészeti szakközépiskolában a kommunikáció 
tantárgy felelőse), alig-alig akad közöttük olyan, akinek a kommunikáció a 
szakterülete volna. A legtöbb kolléga szükségből kényszerül a kommunikáció 
tantárgy oktatására, s lelkiismerete és képességei szerint végzi a dolgát. Képzeljük el 
ugyanezt mondjuk a büntetőjoggal… Ha jogi vagy legalább rendőrtiszti főiskolai 
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diploma nélkül oktatná valaki a büntetőjogot, az megengedhetetlen lenne. Ugyanez 
miért tehető meg a kommunikációval anélkül, hogy bárkinek is feltűnne vagy szót 
emelne ellene?  
 Mindezekkel szorosan összefügg az oktatók motiváltsága. Nemhogy új kollégák 
nem kerülnek a rendészeti kommunikációs képzésbe, de sajnos a meglévő kollégák 
motivációjával sem törődik senki. Sem anyagi értelemben, sem pedig szakmailag. 
Két szemléletes példa: A Rendőrtiszti Főiskola rendőrszervező képzésén 2007-ben 
közel 90 kontaktórát nem fizetett ki az intézmény a kommunikációt oktató 
kollégának. Az ORFK szaktanfolyamainak bruttó óradíja tíz éve, a kezdetektől 
változatlan. A szakmai presztízs elvesztegetéséről szintén a rendőrszervező 
képzésnél szóltam: a kezdeti kiscsoportos, 26 órás tréning helyett mára a 70-80 főnek 
tartandó, 10 órás nagytantermi előadásig jutottunk. Ez sem kifejezetten motiváló 
tényező. 
 Aki tehát megőrizte kezdeti lelkesedését, nagyjából a személyes 
elkötelezettségének, szakmaszeretetének köszönheti. Ezeken kívül ugyanis nem sok 
külső megerősítésre számíthat az oktató. Legfeljebb – persze ez nem kevés! – a 
pozitív hallgatói visszajelzésekre alapozhatja továbbra is igényes munkáját. Más 
kérdés, hogy ez majdnem mindent megér! De vajon meddig számíthatunk még az 
ilyen oktatói hozzáállásra? 
 A személyi feltételek másik részét természetesen a mindenkori hallgatók 
alkotják. Már a kiválasztásukkal, a szervezetbe való bekerülésükkel is komoly 
gondok vannak. Nagy részük sajnos eleve nem alkalmas arra a tevékenységre, amit 
végezni fog. De ami még sajnálatosabb, hogy a képzés során sem kapnak meg ehhez 
minden segítséget. S ha mindezek ellenére bekerültek, jól-rosszul elvégezték az 
iskolá(ka)t, még hátra van a szervezeti szocializáció.  
 Unalomig hajtogatott igény: a bekerülés mércéjét emelni kellene. Csakhogy a 
jelenlegi egzisztenciális megbecsültség, társadalmi presztízs mellett erre nemigen 
van mód. A (kommunikációs készségeit tekintve is) magasan kvalifikált munkaerő 
nem a rendőrséghez fog jelentkezni. Ha viszont a bekerülők kompetenciái hiányosak, 
akkor még mindig lehetne javítani a helyzeten egy jól felépített, magas színvonalú 
képzéssel. Csakhogy – legalábbis kommunikációs téren láthattuk – ez sem történik 
meg. S ha megtörténne is, mi lesz azokkal, akik egy igazán színvonalas képzés 
elvégzése után, modern rendészeti ismeretekkel és kompetenciákkal kikerülve a 
gyakorlati munkába, mindannak az ellenkezőjét tapasztalják, amire képezték őket az 
„iskolapadban”? A kommunikáció példájánál maradva: az együttműködő, kölcsönös, 
partneri, nyitott, toleráns kommunikációs stílus helyett egy döntően tekintélyelvű, 
egyirányú, féloldalas, gyakorta intoleráns stílust találnak. Ha elfogadjuk hogy az 
olyan tárgyak tanulásával, mint például a kommunikáció, nem elsősorban ismeretek, 
hanem készségek, illetve értékrend (mindenekelőtt a humán értékrend) közvetítése, 
attitűdalakítás is zajlik, akkor különösen nehéz helyzetbe kerülünk. Hatalmas 
ellentmondás feszül a tanultak és a tapasztaltak között, amelynek feloldása gyakorta 
végződik azzal, hogy a munkába állók elvesztik a képzés során kialakított 
értékrendjüket, rövid idő alatt belefásulnak a munkába. (S ugyanez a helyzet a 
továbbképzéseken is, amelyeknek – a szakmai ismeretfrissítés mellett – épp az efféle 
elveszett motiváció újrateremtése volna a céljuk.) Ráadásul egy adott oktatási 
intézményen belül is gyakoriak az egymásnak ellentmondó attitűdök. Az egyik 
tanórán, az egyik oktatótól ezt, a másikon, a másiktól azt hallja a hallgató. Sokszor 
maguk a hallgatók is megfogalmazzák ezt a kettősséget, s ez végtelenül szomorú, 
elgondolkodtató! Mintha nem is ugyanarra a szakmára készítenénk fel a 
hallgatókat… 
 



 5

2.2. A KÉPZÉS TARTALMA 
 
2.2.1. A „tananyag” 
 
A képzés tartalma az az „üzenet”, amelyet az oktatás során a hallgatóknak 
közvetíteni, „átadni” szeretnénk. Ennek két részét különíthetjük el. Az egyik az írott 
tananyag, amely tankönyv, jegyzet, tansegédlet, szöveggyűjtemény stb. formájában a 
hallgató rendelkezésére áll, s azt elsősorban a tanórákon kívül, illetve a 
számonkérésre való felkészüléshez használja. A rendészeti kommunikációs 
képzéshez rendelkezésre álló írott tananyagokról részben már volt szó az egyes 
képzési formák bemutatásánál. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbakat az 
irodalomjegyzék tartalmazza.4 Nagyobb részük sajnos még mindig döntően elméleti, 
az ismeretközlésre épít, és ebből következően kevéssé gyakorlatias. 
 A másik a szóbeli „tananyag”. Ezt azért teszem idézőjelbe, mert a kommunikáció 
esetében, főleg ha készségfejlesztésről van szó, ennek tartalma messze nem merül ki 
az ismeretközlésben. Valami másról, mégpedig ennél többről van szó. Sőt, a 
klasszikus ismeretközlő oktatásra a kommunikáció esetében egyre kevésbé van 
szükség. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor talán az írott tananyaggal is ez a helyzet? 
A válasz talán meglepő, de igen. Legalábbis klasszikus tankönyvekre, jegyzetekre 
biztosan nincs szükség. Helyette inkább a foglalkozásokon használatos 
készségfejlesztő feladatok, gyakorlatok, játékok gyűjteményére egyfelől, s az oktatók 
munkáját támogató segédanyagokra másfelől. 
 De akkor hogyan fogalmazhatnánk meg a tantárgy „üzenetét”? Mi a célja a 
rendészeti kommunikációoktatásnak? Ideálisan: az emberi értékekre való „nevelés”. 
Annak az attitűdnek a terjesztése, amely szerint az emberek közötti viszonyok és 
azok megjelenési formái – vagyis tulajdonképpen maga a kommunikáció, annak 
minden formájával – a legfontosabb tényező az emberi életben, s különösen annak 
egy speciális területén, a rendőrség munkájában. A kommunikáló partnerek 
mindenben megnyilvánuló (felfogásbeli, nyelvi, stílusbeli, kulturális, nemi, életkori, 
foglalkozási, érdeklődésbeli, érdekbeli stb.) különbözőségét kell elfogadtatni a 
hallgatókkal, és ezek szakadatlan tekintetbevételére kell sarkallni őket. Ha ezt az 
értékrendet sikeresen képes közvetíteni a tantárgy, akkor mindent megtett, amit csak 
lehet. Amíg akad olyan hallgató, aki nem csupán személy szerint tartja 
fölöslegesnek, értelmetlennek az efféle vélemény- és gondolatcseréket, de egyenesen 
kinyilvánítja: a rendőrségnél sincs szükség arra, aki így gondolkodik és közlekedik 
az emberi viszonyok között, ott ugyanis azt kell tenni, amit a törvény előír, és kész, 
addig rengeteg tennivalója van az e tárgyat oktatóknak.  
 A modern pedagógia5 azt tartja a legfontosabbnak, hogy az oktatás a tanulóban 
mindenekelőtt a tanulás iránti igényt, a motivációt legyen képes kialakítani. Nem 

                                                
4  Írott tananyagok a teljesség igénye nélkül: Rácz Ferenc: A rendőri intézkedés kommunikációja. 

Prevent Contact Kft., Bp., 1999.; Rácz Ferenc: A rendvédelmi tevékenység magatartás- és 
viselkedéskultúrájának alapjai. Prevent Contact Kft., Bp., 2001.; Molnár Katalin: Kommunikáció a 
rendvédelmi munkában. Rejtjel Kiadó, Bp., 2001.; Molnár Katalin: Kommunikáció a rendvédelmi 
szervek munkájában – különös tekintettel a bűnmegelőzésre. Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 22 
p.; Molnár Katalin: Kommunikációs ismeretek. Jegyzet a bűnügyi és közbiztonsági vezető 
továbbképzési szak részére. Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 55 p. 

5  Csapó Benő: Kognitív pedagógia, Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.; Csapó Benő: Tudás és iskola, 
Műszaki Könyvkiadó, 2004. 21. oldal; Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp., 1998.; Nahalka István: Egy új pedagógiai gondolkodásmód alapvonalai - Konstruktív 
pedagógia. In: Gulyás Pálné (szerk.) A környezetvédelmi oktatási szakértői tevékenység elméleti 
és gyakorlati megalapozása. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Bp., 1998., 56-
67.; Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.; Nahalka István: Túl a falakon. (Módszertani kiskönyvtár 
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annyira tanításról beszélünk – főleg a kompetencia alapú képzésben, amely felé az 
európai oktatás tendenciája a gyakorlatban is halad –, hanem egyre inkább a 
tanulásra helyeződik át a hangsúly.  A tanuló fejébe nem tudást töltünk, hanem egy 
előzetesen meglévő tudásbázis segítségével azt kell elérni, hogy ő maga konstruálja 
meg az újat. Ebben az oktató valóban nem a tudás közvetítőjeként jelenik meg, 
hanem sokkal inkább segédeszközeként. 
 Ha összefoglaljuk azokat a készségeket, amelyek fejlesztésére alkalmasak 
lehetnek a kommunikációs tréningek, akkor a következőket látjuk: 
1. Intellektuális készségek: percepciós készség, helyzetfelismerő és helyzetértékelő 

készség, interpretációs készség, elemző készség, asszociációs készség, memória, 
figyelem, koncentráció, szelekció. 

2. Emocionális készségek: szociális intelligencia, érzelmi intelligencia, empátia, 
segítőkészség, konfliktuskezelési készség. 

3. Verbális és nem verbális kommunikációs készségek: az információval való bánás; 
írásbeli fogalmazási készség; szóbeli kifejezőkészség; manipulációs készség; 
kérdezéstechnika; kommunikációs kompetencia elsősorban a hivatalos és a 
társalgási stílusban; viselkedési önkontroll: tudatosság a nem verbális 
kommunikációs jelzések vételében és adásában is. 

A felsorolt készségek fejlesztéséhez adekvát felkészítési programokra van szükség. 
Ennek kialakításában ma még óriási gondot okoz, hogy a képzés leginkább csak 1. az  
általános kommunikációs ismeretekből, szabályokból; 2. a rendőrség 
kommunikációját szabályozó, és e téren meglehetősen szűkszavú jogi háttérből; és 3. 
a szakmai „közhelyekre” építő, tisztázatlan társadalmi elvárásokból, külső 
igényekből táplálkozik. Nem pedig reális igényfelméréseken, például kutatásokon, 
vizsgálatokon alapul a „tananyag”. Kevés ide vonatkozó kutatási eredmény született, 
vagy ha vannak is, sajnálatos módon még nem láttak napvilágot.6  
 Nézzük, hogyan járul hozzá a fent leírt „tantárgyi üzenet” közvetítéséhez a 
képzés jelenlegi struktúrája. 
 
2.2.2. A képzés struktúrája  
 
A rendészeti oktatás – legalábbis papírforma szerint – ún. kompetencia alapon 
kellene hogy működjön. Ha valahol elsőként és leginkább magától értetődően kellene 
ennek megvalósulnia, az éppen a kommunikációs képzés. A kommunikációs 
készségek ugyanis igen látványosan fejleszthetőek. A különböző szintű 
alapképzések, az iskolarendszerű és azon kívüli képzések, valamint a tanfolyami 
rendszerű képzések, továbbképzések ráadásul szépen egymásra épülhetnének, ezzel 
megvalósítva a modularitást is, amely a kompetencia alapú képzés velejárója. 
 Ami azonban a mai oktatási gyakorlatból a leginkább hiányzik, az éppen ez a 
szervezettség. A rendészeti kommunikációs képzés – hiába szerepel immár az összes 
képzési szinten kötelezően – ma leginkább esetlegesnek mondható. Az iránta való 
igény már sokszor és egyértelműen megfogalmazódik, ám a megvalósításban nincs 
átgondoltság, következetesség. Ha a képzést végző intézmények közös fórumo(ka)t7 
találnának arra, hogy képzési céljaikat, tematikáikat, módszereiket, eszközeiket 
                                                                                                                                     

sorozat). Gondolat Kiadó, Bp., 2003.; Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona 
Kiadó, Bp., 2005.; Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás, Ökonet Kft., 2004. 

6 Molnár Katalin: Kommunikáció a rendőrségi ügyeleten. Kézirat, 2006., 37 p.; Molnár Katalin: 
Egyes rendőri tevékenységek kommunikációs sajátosságai. Záró tanulmány egy kutatásról. 
Kézirat, 2006, 54 p. 

7 Ilyen törekvés egyedül a rendészeti szakközépiskoláknál látszik, az Oktatási Főigazgatóság 
számukra évek óta a kompetencia alapú moduláris képzés témakörében képzéseket, 
továbbképzéseket szervez. Sőt, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola már akkreditáltatta 
moduláris képzését. 
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összehangolják, akkor valószínűleg sok minden tisztázódhatna. Kiderülhetne, miben 
értenek egyet, miben nem, ki mit és miért képes jobban csinálni, ki miért nem, s mi 
kellene ahhoz, hogy a kommunikációs képzés egységesebb legyen. 
 Az átgondolatlanság, az összehangoltság hiánya okozza például, hogy a 
közvetítendő ismeretekben, elsajátítandó kompetenciákban a képzés különböző 
szintjeit elvégzők sokszor találkoznak felesleges ismétlésekkel. Sokan például 
közvetlenül a rendészeti szakközépiskola elvégzése után jelentkeznek és felvételt is 
nyernek a Rendőrtiszti Főiskolára, sőt, a 2008 őszétől induló egyetemi szakon 
folytatják tanulmányaikat. Félő, hogy a kommunikációs képzést tekintve ezeken a 
fórumokon nem sok újjal találkoznak.  
 
2.2.3. Számonkérés, értékelés  
 
A klasszikus ismeretközlő képzések központi eleme a tananyag számonkérése. 
Jelenleg talán ebben a legváltozatosabb a kép. A (szóbeli vagy írásbeli) vizsgától 
egészen addig terjed a sor, hogy semmilyen számonkérés nincsen egy-egy kurzus 
végén. Ez leginkább attól függ, hogy a képzés iskolarendszerű vagy azon kívüli. Az 
iskolarendszerű képzésekben a „tananyag” és az oktatási módszerek lassú átalakulása 
ellenére a hagyományos számonkérési formák mereven tartják magukat. A 
legérdekesebb példa megint a Rendőrtiszti Főiskoláról származik. A nappali 
tagozatosok új BA képzésén a 28 órás tréning jellegű foglalkozások gyakorlati 
jeggyel zárulnak. Aki részt vett már „igazi” tréningen, az pontosan tudja, hogy ez ott 
teljességgel lehetetlen. Nem hogy osztályzás, de számonkérés sincsen. Van viszont 
kiérlelt kultúrája a folyamatos, a kurzus teljes időtartamában működő, a tréner és a 
résztvevők közötti, valamint a résztvevők egymás közötti, oda-vissza működő 
visszajelzésének. Ezzel teljesen összeegyeztethetetlen a szigorú értelemben vett 
iskolai számonkérés bármilyen formája. 
 A hagyományos számonkérés csak a tanulmányi követelmények formális 
teljesítésére alkalmas, de arra, hogy valódi és folyamatos visszajelzést adjon arról, 
hogy milyen a hallgatók igazi „előmenetele”, fejlődése, nem.  
 Erre kitűnő eszköz kínálkozik, legalábbis a kompetencia alapú képzésekben, 
mégpedig a kompetenciamérés formájában. Ez – itt nagyon leegyszerűsítve – azt 
jelenti, hogy a képzés elején és végén az ún. bemeneti és kimeneti kompetenciák 
mérése zajlik, amihez képest egyrészt pontosan meg lehet szabni a képzés tartalmát, 
differenciáltságát és színvonalát, másrészt pedig viszonylag pontosan nyomon lehet 
követni a képzés ideje alatt az egyes kompetenciákban végbement fejlődést. 
Egyértelműen ez volna a jövő a kommunikációs képzések mindegyike számára! 
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2.3. MÓDSZEREK 
 
Az előző fejezetekben fejtegetett személyi feltételekkel, az oktatók számával, 
kvalifikáltságával és motiváltságával függ össze nyitottságuk az újra, saját maguk 
folyamatos továbbképzésére, s ennek részeként a szakmai, módszertani megújulásra. 
Ha a közvetítendő szakmai kommunikációs ismeretek és kompetenciák változnak, 
ahhoz nyilván új módszerekkel kell alkalmazkodni. Ha azonban az oktatói kar ennyi 
hiányosságot mutat, akkor e téren sem lehet számítani sok jóra. Pedig a módszertani 
gazdagság minden eddiginél adottabb és elérhetőbb. Nemcsak az általános 
pedagógiai szakirodalomra gondolok itt, hanem szakma-specifikusabb, azaz a 
rendészet területére szabott módszerekre is, amelyek ma már csak arra várnak, hogy 
szélesebb körben alkalmazzuk őket. Persze ez a személyi feltételeken túl a következő 
pontba tartozó infrastrukturális és intézményi feltételek meglétéhez is kötött. 
 A kommunikációs képzéshez legalkalmasabb, tulajdonképpen az egyetlen igazán 
hatékony módszer a készségfejlesztő tréning. Ez olyan eredményeket hoz, amit 
semmilyen más oktatási módszerrel nem lehet elérni. Többen több helyen elemezték már 
ennek lényegét, itt csak hivatkozom ezekre.8 Csakhogy a tréning módszerének 
alkalmazásához komoly oktatói felkészülés kell, s itt újra visszatértünk a 
kvalifikáltsághoz. Egy hagyományos előadás vagy szeminárium megtartásához 
képest lényegesen több energiára, figyelemre, toleranciára, empátiára van szükség a 
tréner részéről. Vajon hányan és kik alkalmasak ma erre a rendészeti 
kommunikációoktatásban? 
 Persze a tréninget mint módszert a hallgatóknak is szokniuk kell. Az eleinte 
szinte kivétel nélkül meglévő, az ismeretlenségtől való fenntartásokból táplálkozó 
ellenállást lassan és fokozatosan, nagy hozzáértéssel és türelemmel lehet csak 
legyőzni. „A tréning igencsak megerőltető. Fizikailag is fárasztó a munka, mert 
reggeltől délutánig dolgozik a csoport, több napon át. Ám az együttlét sokkal inkább 
mondható megerőltetőnek intellektuálisan, sőt időnként érzelmileg is. A rengeteg új, 
s nem ritkán töménynek is minősíthető élmény néhány résztvevőnek bizony 
szokatlan lehet. Valóban nem könnyű egész nap, sőt, napokon át koncentráltan, 
összeszedetten, figyelmesen, igényesen «használni» az embernek az egész lényét. 
Azaz: tudatosan, együttműködően, toleránsan közlekedni embertársai között, és 
ráadásul lehetőleg hatékonyan, jól, eredményesen teljesíteni meghatározott 
feladatokat. Aki ehhez nincs hozzászokva, annak mindez megerőltető. De vajon nem 
az-e a cél, hogy egy olyan szakma művelése során, amelyben mások irányítása a 
feladat, az ember ilyen módon, azaz maximális tudatossággal és felelősséggel járjon 
el? Vagyis mindenképpen a tréning hozadéka az is, hogy ki-ki felmérheti a saját 
teljesítőképességét ebből a szempontból.”9 
 A hagyományos számonkérési formák, mint például a vizsga, a beszámoló vagy a 
dolgozat, teszt a tréningnél szóba sem jönnek. Ez is megnehezíti az oktató dolgát, 
hiszen nem elég egyszer-kétszer a kurzus során vagy a végén, ráadásul egy jól 
megszokott ötfokozatú skálán értékelni a hallgatók teljesítményét, hanem 
folyamatos, oda-vissza működő visszajelzésekkel kell nyomon követnie a résztvevők 
előrehaladását, s mihelyt kell, beavatkozni ebben a folyamatba. És kizárólag a 
pozitív motiválás eszközeivel, a szankcionálás legkisebb fenyegetettsége nélkül.  
 A közös munka, amelynek résztvevők és tréner egyaránt aktív részesei, így 
igazán izgalmassá és hasznossá válik. Mindenki gazdagodik általa. „Nagyon 

                                                
8 Amberg Erzsébet–Molnár Katalin: Személyiségfejlesztő módszerek felhasználása a 

kommunikációban. Magyar Rendészet, 2004/4. szám, 133–47. o.; Cserép Attila–Molnár Katalin: 
Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései. Magyar Rendészet, 2005/2. szám, 99–119.;  
Molnár Katalin: Rendészeti kommunikáció vezetőknek. Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2007., 20. o. 

9   Molnár Katalin: Rendészeti kommunikáció vezetőknek. Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2007., 20. o. 



 9

tanulságos, hogy egy-egy helyzetet, problémát ki hogyan lát, hogyan old meg, ki 
kivel működik együtt, ki kivel ért egyet, ki kivel és hogyan vitatkozik. Ez a 
csoportmunka során közvetett jelzést ad arról, hogy a résztvevők hogy érzik magukat 
a tréning közben. De közvetlenül is kifejezik érzéseiket, tapasztalataikat, amikor a 
csoport zárásaként mindenkinek el kell mondania a többiek előtt, hogy mit visz 
magával, s mit hagy (vagy legalábbis szeretne hagyni) a háta mögött a tréning 
végeztével. Kifejezetten ezt célozzák a csoportzáráskor egymásnak adott 
visszajelzések.”10 
 Az a munkamódszer, amely szerint a tréningeken a résztvevők dolgoznak, 
átfordítható lenne a gyakorlatba is. Mögöttes üzenete a tréningeknek az is, hogy ami 
tetszett és hatékonynak bizonyult a helyzetek, a felmerülő problémák megoldásában, 
azt a résztvevők magukkal vihetik, és felhasználhatják a munkavégzés során is, 
gazdagítva ezzel az egymással való együttműködés technikáit. Üdvös volna tehát ezt 
a módszert a képzésben a lehető legszélesebb körben alkalmazni, s nemcsak 
esetlegesen, ahogyan napjainkban történik. 
 
2.4. INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEK, INTÉZMÉNYI HÁTTÉR 
 
2.4.1. Hallgatói létszám 
 
Egyértelműen csökkenteni kellene a kurzusok hallgatói létszámát. Érveltem amellett, 
hogy a kommunikációs készségek fejlesztésének igazán hatékony módszere a 
tréning. Ám azt csak akkor van mód alkalmazni, ha a csoportlétszám maximum 14-
16 fő. A jelenlegi képzésekben sajnos erre csak az eseteknek alig a felében van mód. 
Ennél fogva a foglalkozások nem fejthetik ki azt a hatást, amelyre kisebb 
csoportlétszám mellett alkalmasak lennének, s így nem érik – mert nem érhetik el – 
céljukat. Ami a magas létszámú csoportokban történhet, hogy a legfontosabb 
jelenségeket tudatosítjuk a hallgatókban, a vonatkozó legszükségesebb ismereteket 
rendszerezzük, illetve sokaknál megerősítünk vagy néhányaknál megteremtünk egy 
komolyabb motivációt ahhoz, hogy ki-ki saját kommunikációs készségeivel 
foglalkozva továbbhaladjon az önismeret és önfejlesztés nehéz útján. Ehhez 
legfeljebb emberi biztatást, legjobb esetben is csak szerény szakmai segítséget 
kapnak. Ez azonban semmiképpen nem elég. Ha arra gondolunk, hogy ez sem kevés, 
és hogy a rendelkezésre álló óraszám keretei közt egyébre nem is igen van lehetőség, 
akkor nem vagyunk elégedetlenek. Ám ha azt vesszük figyelembe, hogy még mennyi 
mindenre volna szükség, akkor nem lehetünk nyugodtak. 
  
2.4.2. Az oktatásra fordított időkeretek 
 
A kommunikációs kurzusokra fordított időkeretet valamelyest össze lehet hasonlítani 
valamennyi bemutatott képzési formánál. Mindegyiknek közös jellemzője, hogy 
rendkívül kevés óraszámmal gazdálkodhatnak. Ahhoz, hogy a résztvevők 
kommunikációs készségeinek fejlesztése legalább elinduljon, vagy annak egyes 
összetevőiben érzékelhető vagy esetleg látványos eredményt lehessen elérni, a 
kommunikációs képzésekre fordított időt jelentősen meg kellene emelni. Erre azonban 
pillanatnyilag semmilyen esélyt nem látok. Amíg az országos rendőr-főkapitányi 
program arra biztat, hogy „vizsgálni kell a hatékonyabb, időtakarékosabb képzési 
struktúrák kialakítását”11, nem hiszem, hogy sok reményre volna okunk. Önmagában 
ellentmondás egyébként az oktatás gyakorlatiasabbá tétele, színvonalának és 
hatékonyságának emelése, s az erre fordítható idő csökkentése. A 
                                                
10   Molnár i. m.: 20–1. o. 
11   Dr. Bencze József: „A biztonság, a bizalom és a becsület rendőrségi programja”, 22. o. 
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készségfejlesztéshez idő kell, sok idő, amely ráadásul a hallgatók számára is nagyon 
aktívan telik el! Erről a módszertani javaslatok közt már szóltam, itt mégis muszáj 
újra hangsúlyozni.  
 Az óraszámok azonban csak a probléma egyik részét alkotják. Az is nagy gondot 
okoz, hogy a szerény órakeret hogyan van elosztva. Egy példa, ismét a Rendőrtiszti 
Főiskoláról. Az elmúlt három félévben, a nappalisok 30 órás régi, illetve 28 órás új 
kommunikációs tréningjéből 6 órát évfolyam-előadás formájában voltunk 
kénytelenek megoldani. Akkora volt ugyanis a Társadalomtudományi Tanszéken 
kommunikációt oktatók óraterhelése, hogy lehetetlen volt másképpen ellátni az 
órákat! 
 De hasonlóan lehetetlen helyzet alakult ki szintén a főiskolán a 2006–2007-es 
tanévben, amikor elindult a BA-képzés, s azon belül a megújított kommunikáció 
tantárgy „kísérleti üzeme”. Azért nevezem így, mert ez volt az első olyan félév, 
amikor az egyébként már évek óta meglévő tantárgyat egy egészen új formában 
oktattuk: 28 órában, a foglalkozásokat „tömbösítve”, 2 + 4 x 6 + 2 órás bontásban. 
Mindennek persze az eddigi 15 x 2 órás felosztáshoz képest volt értéke. Az új 
szisztéma már inkább lehetővé teszi, hogy tréning-szerű foglalkozásokat tartsunk, ám 
természetesen még ez is messze van az ideálistól. A legnehezebb, hogy egy időben, 
egymással párhuzamosan egy trénernek akár 5 csoporttal is kell dolgoznia. Ez 
hihetetlenül megnehezíti a munkát, több okból is. Ez praktikusan azt jelenti ugyanis, 
hogy heteken át párhuzamosan 5 x 15-20 fővel kell dolgozni, nyomon követni a 
történteket, fejben tartani a neveket, hogy hol tart a csoport, hogy mi hangzott el, mi 
maradt ki, hiszen minden egyes csoport dinamikája más és más. Természetesen az 
lenne jó, ha egyszerre egy csoporttal foglalkozhatna a tréner, s nem négy hónapra 
széthúzva a találkozásokat, hanem lehetőleg minél gyakrabban, leginkább úgy, hogy 
a hallgatóknak közben más típusú óráik nem is lennének. Mondjuk egyetlen hét alatt 
lezajlana a kommunikációs kurzus. Mindennek megvalósítása persze egyáltalán nem 
lehetséges, mégpedig a főiskola jelenlegi „megkövült” oktatási struktúrája, órarend-
szerkesztési szisztémája miatt. Egészen nevetséges korlátokat jelent például, hogy a 
szokások szerint a tanórák a főiskolán egységesen szigorúan 40 percesek, amihez a 
hallgatók olyannyira hozzászoknak, hogy nemigen képesek ennél több ideig még egy 
helyben ülni sem, nem még figyelni, aktívan dolgozni. Lehet képzelni, hogyan élik 
meg, amikor egy nap 6 kommunikációs foglalkozásuk van egyszerre, s ott komoly 
tréningmunka zajlana… 
 Azt hiszem, nem túlzás, ha ezek után ezt a helyzetet szakmai nonszenszként 
jellemzem. Miközben végre a gyakorlati igények és tapasztalatok is azt diktálják, 
hogy a kommunikációoktatás kizárólag úgy lehet hatékony, ha tréning jellegű 
képzésre térünk át, ráadásul a tematikák, a módszerek is bevetésre készen állnak, a 
legalapvetőbb feltételek sincsenek meg a bevezetéshez. Csupán költőiként lehet 
feltenni a kérdést: A fenti követelményeknek eleget tevő, modern és hatékony 
felkészítési programokat hogyan lehet például a főiskola jelenlegi oktatási 
struktúrájába beilleszteni?  
 
2.4.3. A képzés helye, eszközei 
 
Végül, de nem utolsósorban az oktatás minőségét, hatékonyságát szintén 
nagymértékben meghatározza az az infrastruktúra, amely az adott képzéshez 
rendelkezésre áll. A kívánatos kiscsoportos foglalkozásokhoz is komoly tantermi 
igény társul, s e termekhez bizonyos minimális technikai felszereltség tartozik. 
Manapság mindössze három intézmény mondhatja el magáról (a Rendészeti és 
Bűnmegelőzési Intézet, a rendészeti szakközépiskolák, illetve a Csopaki Módszertani 
és Továbbképző Központ), hogy olyan felszereltségű tantermekkel rendelkezik, 
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amelyek nemcsak alkalmasak, de méltóak is a színvonalas tréningekhez. A leginkább 
irigylésre méltó ezek közül is a csopaki taktikai ház. Ezek híján, leglátványosabban 
például éppen a Rendőrtiszti Főiskolán, szinte szégyellni való körülmények között 
lehet dolgozni. Hogy mást ne mondjak, már az is nehézkesen megvalósítható, hogy a 
csoportos foglalkozásokhoz a hallgatók minden egyes alkalommal átrendezzék az 
egyébként kizárólag frontális oktatáshoz berendezett termeket. Nem beszélve a 
szintén nehezen elérhető oktatástechnikai berendezésekről. 
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