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ELİSZÓ AZ INTEGRÁLT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉS C . TANTÁRGYHOZ  
 
 
A RENDVÉDELEMBEN SZÜKSÉGES TUDÁS SOKFÉLESÉGE ÉS INTEGRÁCIÓJA  
 
 

A 21. században a rendvédelemnek a korábbitól eltérı, újfajta szakmai tudásra van 

szüksége. A szakmai tudás a tapasztalat, a munkatársi kapcsolatok és az oktatás 

színterein alakul ki.  Ezek közül minket természetesen az oktatás változó szerepe érint. 

Nemcsak a folyamatos tanulás igénye merül föl, de fontos kérdéssé válik, hogy „mit és 

hogyan tanuljunk meg”. S még inkább az, hogy mit kezdjünk a megtanultakkal. Az 

eddigiektıl eltérı utakat kell hát keresni az oktatónak és az oktatásnak egyaránt. Az 

integrált képzés válasz az újfajta szakmai tudás támasztotta követelményekre. 

 Nyilván magyarázatra szorul, hogy mit értünk újfajta szakmai tudáson. Kicsit 

messzebbrıl kell kezdenünk. Valami újat mindig az ún. hagyományoshoz képest tudunk 

meghatározni. A hagyományos „szakmai tudás” pedig azt jelentette, hogy a szakember 

(például egy rendészeti vezetı is) egy jól körülhatárolt ismeretanyagot használni tudott. 

A szakmai ismeretanyag és az ezek használatát elváró környezet (a változó társadalmi 

csoportok, a civil és közhatalmi intézmények, köztük maguk a rendészeti szervezetek is 

stb.) sokáig egyáltalán nem vagy csak nagyon lassan változtak, s ezért elegendı volt a 

kialakult sémák szerint dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy a szakmai ismeretanyagba 

a társadalomtudományok sokáig bele sem tartoztak! 

 De maradjunk egy rövid ideig még a környezetnél. Vajon továbbra is elegendı-e 

csupán használni a megtanultakat? Ha úgy fogjuk fel a közhatalmi intézmények 

mőködését – márpedig ez demokráciában nem lehet másként –, mint amelyek a 

polgárok részére szolgáltatást nyújtanak, akkor azt mondhatjuk, hogy a közhatalmi 

intézmények, így a rendészet is egy speciális „piacon” tevékenykednek. Sıt: mindannak, 

amit ennek (de csakis ennek!) szellemében tesznek, az ügyfelekkel való interakcióban 

kell kialakulnia. Egy folyamatról van tehát szó, amelyben a két fél kölcsönösen alakítja-

formálja a helyzetet, ugyanakkor el kell fogadni, hogy a rendészeti dolgozó felelıssége – 
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éppen e szolgáltató funkciójából eredıen – sokkal nagyobb, mint az ügyfeleké. Ha ez 

nem történik meg, akkor a társadalmi mőködésben súlyos zavarok következhetnek be. 

 A fenti követelmény természetesen csak úgy teljesülhet, ha a szolgáltatások 

minısége magas színvonalú. Ahhoz, hogy egy rendészeti vezetı munkáját magas 

színvonalon végezze, számos tudományterület ismeretanyagával kell rendelkeznie, de 

képesnek kell lennie arra is, hogy ezeket kreatív módon alkalmazza. Ma már egyre 

inkább ezek a „képességek” (kompetenciák) kerülnek elıtérbe. Az ún. hagyományos 

szakmai tudás – mint láttuk –, körülhatárolt, zárt és változatlan vagy lassan változó volt. 

Ma viszont magának a tudásnak az anyaga is rendkívüli gyorsasággal alakul át, s ennek 

megfelelıen az is, hogy milyen tudományágak eredményeit kell ismernünk. Éppen ez a 

gyors változás teszi szükségessé, hogy inkább azoknak a kompetenciáknak a 

kialakítására koncentráljunk, amelyek révén maga a szakember lesz képes bármely 

tudásanyagból kialakítani, „összerendezni” (vagyis: integrálni) a munkája során 

alkalmazandó viszonyulásokat, és az ezekhez szükséges eszközöket, technikákat, 

megoldásmódokat. Újfajta szakmai tudáson tehát azoknak a kompetenciáknak a magas 

szintő meglétét értjük, amelyekkel a szakember egy nyitott, folyton változó 

ismeretanyagot az ugyancsak folyton változó környezetben hatékony és adekvát 

cselekvésekké képes integrálni. 

 
HAGYOMÁNYOS SZAKMAI TUDÁS – HAGYOMÁNYOS OKTATÁS. ÚJFAJTA SZAKMAI 

TUDÁS – ÚJFAJTA OKTATÁS? 
 
Az elızı fejezetben írtakkal – úgy véljük –, ma már talán senki nem szállna vitába. 

Annál nehezebb kérdés viszont, hogy az oktatás hogyan tud a megfogalmazott 

igényeknek eleget tenni.  

 Hogy válaszolni tudjunk erre a kérdésre, nézzük meg, hogyan is mőködött az oktatás 

a hagyományos módon. Korábbi iskolai tapasztalatainkból mindannyian tudjuk, hogy az 

oktatás centrumában az ismeretek átadása állt. E mögött pedig az a feltételezés, hogy az 

ismeretek önmagukban értékeket, mégpedig általános emberi, akár erkölcsi értékeket is 

képviselnek. (Például: Ha megtanítjuk az etikai irányzatokat, akkor azzal egyidejőleg az 

is elérhetı, hogy aki ezeket tudja, az erkölcsösen is viselkedik majd. Vagy ha 
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megtanítjuk a kommunikáció tényezıit, akkor a hallgató tudni fog kommunikálni. Stb.) 

Mivel a hagyományos ismeretanyag – mint mondtuk –, zárt és viszonylag változatlan 

volt, elegendı volt a tanárnak (mint az oktatás fıszereplıjének) ezt a (tan)anyagot 

„leadnia”. A hallgató pedig magára hagyva megtanulta(?), és a vizsgán felmondta. 

Azzal viszont sem az oktatás, sem a tanár nem törıdött, hogy a „tudás” összeáll-e a 

hallgató „fejében”, s ha igen, hogyan. Ebbıl a szemléletbıl szükségszerően következett 

a módszer is: a frontális oktatás, az elıadás (az oktató a hallgatókkal szemben, a tábla 

elıtt áll, a hallgatók pedig feléje fordulva ülnek), vagyis az egyirányú közlés 

dominanciája. Ez az oktatás azt a célt tőzte maga elé, hogy a már kialakított sémák 

szerint gondolkodó és cselekvı, azaz uniformizált hallgatót hozzon létre. 

Következménye pedig az lett, hogy az ilyen módon „kiképzett” szakember, nem tudván 

szabadulni a tanult sémákból, sokszor rosszul kezelte az eléje táruló szakmai helyzetek 

különbözıségét. Persze mindig akadtak olyanok, akik ki akartak s ki is tudtak lépni a 

sémákból, ám ez csak véletlenszerően volt lehetséges, s ezt a lépést a szervezeti 

kultúrában többnyire devianciaként értelmezték. 

 Ezzel szemben mit várunk az újfajta oktatástól? 

Mindenekelıtt szögezzük le, hogy az ún. ismeretanyag helye az oktatásban gyökeresen 

megváltozik. Az ismeret önmagában már nem hordoz értéket, nem garantál semmit. A 

mi értelmezésünkben ez azt jelenti, hogy az ismeretek puszta átadása (amellett, hogy ez 

egy az egyben nem is lehetséges) nem eredményez újfajta szakmai tudást. Az ismeretek 

tehát szükséges, de messze nem elégséges feltételt alkotnak. Az ismeretek egyik része a 

centrumból az elıkészítı szakaszba, másik része pedig a gyakorlati oktatás folyamatába 

beépített ún. racionalizálási (integráló, visszacsatoló) szakaszaiba, illetve ellenırzı 

pontjaira kerül. Ez az átértékelés kiválóan járul hozzá ahhoz is, hogy a nyitott, 

állandóan változó ismeretek, információk feldolgozhatóak legyenek. 

 Megváltozik a tanár szerepe is. Többé nem ı, hanem egyértelmően a hallgató lesz a 

fıszereplı. Az oktató – és ezzel együtt az ı tudása, az ı ismeretei is – csupán afféle 

katalizátorok lesznek, s inkább nevezhetı moderátornak. Nem elmondja, elıadja, 

„leadja” az anyagot, hanem segíti a hallgatókat abban, hogy önállóan alakítsák a saját 

tudásukat. Természetesen továbbra is ı az – de mindig a hallgató sajátosságait 
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figyelembe véve! –, aki meghatározza a tanulás környezetét, eszközeit, módszereit. 

Közben szüntelenül figyelemmel kíséri az elırehaladást, s mihelyt szükséges, 

beavatkozik ebbe a folyamatba (visszacsatol, korrigál, motivál stb.). A módszerek is 

mások lesznek. A hallgatót a tanulási folyamat cselekvı részeseként feltételezve 

mindent az ı „bevonása”, cselekedtetése mozgat. Tehát a módszertani eszköztár 

kiegészül a tréninggel, vitával, (pódium)beszélgetéssel, esetelemzéssel stb. Mindezeket 

figyelembe véve helyesebb tanulásról, és nem oktatásról beszélni. 

 A tanulás célja pedig az önállóan, kreatívan (tehát nem sémákban) gondolkodni és 

cselekedni képes szakember kiformálása. Ha ilyen szakembereket képzünk, annak már 

nemcsak véletlenszerő, hanem szükségszerő következménye, hogy jól tudnak 

viszonyulni a legkülönfélébb helyzetekhez. Ez egyszerően fogalmazva azt jelenti, hogy 

egyfelıl a lehetı legpontosabban képesek érzékelni, bemérni az egyes helyzeteket, 

másfelıl az általuk birtokolt képességekbıl/tudásból megalkotják a saját 

„megoldásukat”. S innentıl kezdve többé a szervezeti kultúrában sem deviancia, hanem 

érték lesz az efféle viselkedés. 

 Mindez nem más, mint az ún. kompetencia alapú képzés, amelyet a rendészeti vezetı 

mesterképzési szak képesítési követelményrendszerét leíró, 14/2006. (XII. 13.) OKM 

rendelet is elıirányoz.  

 

A KOMPETENCIÁK 

 

Mindezek után nézzük meg, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyek a rendvédelmi 

vezetık munkájában szükségesek, és az integrált tanulás keretében kialakíthatóak, 

fejleszthetıek. A lista összeállításánál figyelembe vettük a 2000-ben készült „Rendıri 

munkakörök kompetencia-térképét”, amely valamennyi foglalkozásra és beosztási 

szintre kidolgozta a szükséges kompetenciák skáláját. Ezek közül mi csak azokat 

tüntettük fel a listában, amelyek a vezetıi beosztásokban fontosnak bizonyulnak, és 

természetesen amelyek az integrált társadalomtudományi képzésben relevánsak. 

 Az integrált kurzus felépítésének szempontjából két típusba soroltuk a 

kompetenciákat. Az elsıbe a személyes vagy másként perszonális, a másodikba pedig az 
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interperszonális kompetenciákat helyeztük. Nyilvánvalóan csak az a vezetı lesz képes 

magas színvonalon mőködtetni az interperszonális viszonyait, akinek perszonális 

kompetenciái „rendben” vannak. Ezért a kétféle kompetencia-csoport ebben a 

sorrendben, a perszonális kompetenciáktól az interperszonálisak felé haladva alakítható 

ki. 

 Az áttekinthetıség kedvéért a kompetenciákat táblázatba foglaltuk (1. és 2. sz. 

táblázatok). Az egyes kompetenciák meghatározását részben a Rendıri munkakörök 

kompetencia-térképébıl vettük, ám helyenként átdefiniáltuk ıket. A kompetenciaszintek 

leírásából pedig csak az ötfokozatú skála legmagasabb szintjét vettük figyelembe.  

 
 
 



1. sz. táblázat 
 

 
Perszonális kompetenciák 

 
A kompetencia neve Mely 

kompetenciákkal áll 
kapcsolatban? 

 

A kompetencia meghatározása A kompetenciaszint leírása 
 

Problémára való 
nyitottság 

rugalmasság, 
motiváció, kreativitás 

Az új problémák észrevétele, felfedezése, ezek befogadása 
és megértése, amely megoldásokra való törekvéssel párosul 

Munkaköri felelısségi körétıl függetlenül 
is képes összefüggı problémák 
felismerésére és megoldására, illetve ezek 
értékelésére és elemzésére. 

Döntési képesség felelısség A helyzetbıl adódó legjobb megoldás kiválasztása és a 
választás felelısségének vállalása 

Stratégiai jellegő döntések meghozatalára 
is képes. Elıre gondolkodik, súlyozza a 
tényeket, képes tökéletesen 
alkalmazkodni az új helyzetekhez, 
információkhoz, úgy, ahogyan kell, és 
akkor, amikor kell. 

Kreativitás problémára való 
nyitottság, 
rugalmasság, 
motiváció 

Újszerő alternatívák, megoldások kigondolása, 
ötletgazdagság az általános és a speciális szakmai ismeretek 
körében 

Képes összefüggések megtalálására, 
nagyobb rendszerek kimunkálását 
szolgáló gondolatok kifejtésére, szokatlan 
megoldások kialakítására. 

Felelısség döntési képesség A cselekedetek, kijelentések következményeinek 
felvállalása 

A döntéseinek a szervezet egészére, más 
emberekre gyakorolt hatását átlátja, és 
tudatosan felvállalja értük a felelısséget. 

Rugalmasság kreativitás,  
problémára való 
nyitottság 

A feladatok elemzése során annak felismerése, hogy a 
szokásos megoldási módok nem alkalmazhatóak, ezért nem 
ragaszkodik ezekhez, és képes megfelelı megoldásokat 
kidolgozni 

Pozitívan reagál a váratlan helyzetekben 
is, gondolkodásmódja nyitott. 
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Perszonális kompetenciák 
 

A kompetencia 
neve 

Mely kompetenciákkal áll 
kapcsolatban? 

A kompetencia meghatározása A kompetenciaszint leírása 
 

Motiváció önmegvalósítás, lojalitás,  
teljesítmény-igényesség 

A személyes és az intézményi érdekek, 
elképzelések, felfogások egybeesésébıl eredı 
törekvés, melynek révén az intézményi 
célokat személyesként valósítja meg 

A szervezetben jelen lévı nehezítı körülmények, 
hátráltató vagy gátló tényezık ellenére is képes 
saját, belsı indíttatásból dolgozni. 

Teljesítmény-
igényesség  

motiváció A személyes és az intézményi teljesítmény 
elérésének fontossága, igényes munkavégzés  

Minden helyzetben, illetve tevékenység során a 
legjobb minıség, a legigényesebb munkavégzés, 
illetve a legnagyobb hatékonyság önálló, belülrıl 
fakadó elérésére törekszik. 

Önmegvalósítás motiváció Az adott személy számára nélkülözhetetlen 
emberi, erkölcsi és szakmai értékek 
érvényesítése a munka során és a munkatársi 
viszonyokban  

Az emberi, erkölcsi és szakmai értékeket 
együttesen képes érvényesíteni munkájában. 
Alapvetıen sikerorientált. 

Empátia tolerancia, 
együttmőködési készség, 
szervezeten kívüli 
kapcsolattartás, 
kapcsolattartás 
munkatársakkal, 
vezetıi szerep elfogadtatása, 
problémára való nyitottság 

A másik ember szempontjának felfogása és 
saját viselkedésünkben való figyelembevétele 

Tudatos, beleélı megértéssel törekszik a másik 
ember érzelmeinek, késztetéseinek 
figyelembevételére, s adekvát módon tud azokra 
reagálni. 
 

Tolerancia empátia, rugalmasság, 
együttmőködési készség 

A másik ember méltóságának, eltérı 
szokásainak, véleményének tiszteletben 
tartása, elfogadása  

Beosztottjai és a szervezet hatékony irányítása 
érdekében tudatosan, belsı meggyızıdésbıl 
mindig törekszik mások emberi méltóságát, eltérı 
szokásait, véleményét tiszteletben tartani, és ezt a 
munkatársaitól is megköveteli. 
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2. sz. táblázat 
 

Interperszonális kompetenciák 
A kompetencia 

neve 
Mely kompetenciákkal áll 

kapcsolatban? 
A kompetencia meghatározása A kompetenciaszint leírása 

 
Önfegyelem problémára való nyitottság, 

döntési képesség, felelısség, 
rugalmasság 

A munkavégzést alapvetıen meghatározó 
belsı emberi tartás, a szabályoknak a 
problémamegoldás érdekében való 
alkalmazása, a szabályrendszer tudatos 
elfogadása és követése 

A munkavégzés során a szabályok által kínált 
mozgástéren belül maradva az adott helyzet 
megoldását legjobban segítı lehetıséget választva jár 
el. 

Lojalitás felelısség, megbízhatóság, 
együttmőködési készség 

A szervezet társadalmi feladatai, a 
demokratikus értékrend és a törvények 
iránti elkötelezettség (ha szükséges, a 
pillanatnyi vezetık és hatalmi tényezık 
igényeivel és szándékaival szemben is). 

Elkötelezett a szervezet társadalmi céljai iránt, mindig 
szem elıtt tartja a szervezet érdekeit, melyeket a saját 
érdekei elé helyezve, azokkal összhangban kezel. Aktív 
szerepet vállal a szervezeti célok elérésében. 

Megbízhatóság, 
becsületesség 
 

önfegyelem, felelısség Rutin- és konfliktushelyzetekben egyaránt 
az alapvetı etikai, emberi és szakmai 
értékekbıl következı magatartást 
tanúsítja.  Becsületesség, szavahihetıség, 
megvesztegethetetlenség, ıszinteség  

Minden helyzetben példamutató, mindig 
tanúbizonyságot tesz megbízhatóságáról, 
megvesztegethetetlenségérıl, ıszinteségérıl, 
becsületességérıl. Számítani lehet következetességére. 

Konfliktus-
kezelés 

problémára való nyitottság, 
döntési képesség, 
rugalmasság, megbízhatóság, 
együttmőködési készség, 
vezetıi szerep elfogadtatása 

A felmerült nézeteltérések, konfliktusok 
okozta feszültségek csökkentéséhez, 
megszüntetéséhez szükséges képesség és 
tudás 

Képes diplomatikusan, szak- és jogszerően, higgadtan 
megoldani a legbonyolultabbnak látszó 
konfliktushelyzeteket is, és fellépésével minden 
esetben csökkenti vagy megszünteti a kialakult 
feszültségeket. Képes a problémamegoldó konfliktus-
kezelési mód alkalmazására, alternatívák kidolgozására 
és a megoldások közös megtalálásának irányítására. 

Együttmőködési 
készség 

empátia, rugalmasság, 
problémára való nyitottság, 
motiváció 

A munkafeladatok elvégzését támogató, 
segítı viszony. Kooperáció, 
segítıkészség, a munkacsoportba való 
beilleszkedés és pozitív, konstruktív 
hozzáállás 

Nagy hatékonysággal képes együtt dolgozni bárkivel a 
szervezetbıl vagy kívülrıl, különbözı típusú 
munkafeladatok megoldásában is. A munkacsoport 
kiemelkedıen aktív tagja, igazi csapatjátékos. 
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Interperszonális kompetenciák 
 

A kompetencia 
neve 

Mely kompetenciákkal áll 
kapcsolatban? 

 

A kompetencia meghatározása A kompetenciaszint leírása 
 

Szervezeten kívüli 
kapcsolattartás 

együttmőködési készség, 
empátia, 
rugalmasság, 
problémára való nyitottság, 

A munkavégzéshez szükséges 
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más 
szervezetekkel, intézményekkel, valamint 
ügyfelekkel 

Külsı kapcsolatokban magas színvonalon képes a 
szervezetet képviselni, illetve minden helyzetben tud 
megfelelı kapcsolatot kialakítani és fenntartani az 
ügyfelekkel. Tevékenységét az ügyfelek pozitívan 
értékelik. 

Kapcsolattartás 
vezetıkkel 

együttmőködési készség, 
empátia, 
problémára való nyitottság 

A vezetı utasításaival és felügyeletével 
szemben tanúsított magatartás, illetve 
véleménynyilvánítás a vezetı felé 

Pozitív hozzáállással fogadja a kapott utasításokat, 
feladatokat. Elképzeléseit, meglátásait, javaslatait 
mindig adekvátan közli vezetıjével. Így aktív 
szerepet vállal a szervezeti célok elérésében.  

Kapcsolattartás 
munkatársakkal 

együttmőködési készség, 
empátia, kreativitás, 
konfliktuskezelés, vezetıi 
szerep elfogadtatása 

A társas készségek (befolyásolás, 
kommunikáció, irányítás, csapatépítés stb.) 
kreatív alkalmazása a jó munkahelyi légkör 
és teljesítmény érdekében 

Különleges körülmények közepette is határozott, 
egyértelmő és teljesíthetı utasításokkal irányít. 
Munkatársait differenciáltan bevonja a problémák 
megoldásába, bátorítja, motiválja ıket. Képes 
optimális viszonyokat kialakítani és fenntartani az 
általa irányított munkahelyen. 

Vezetıi szerep 
elfogadtatása 

együttmőködési készség, 
empátia, 
konfliktuskezelés 

Emberi, erkölcsi és szakmai kvalitások 
bizonyítása a vezetıi gyakorlatban 

Személyét az optimális munkahelyi viszonyok és a 
magas színvonalú szakmai munka garanciájának 
tekintik a kollégái. A munkatársak létszámától és a 
helyzet komplexitásától függetlenül nemcsak a 
csoport, a szervezeti egység kinevezett, formális 
vezetıje, hanem informális vezetı is.  
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AZ INTEGRÁLT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉS C. TANTÁRGY ELSAJÁTÍTÁSÁNAK 

FELÉPÍTÉSE 
 
 
Annak érdekében, hogy a hallgatók képessé váljanak a társadalomtudományi ismeretek 

integrált alkalmazására, mindenekelıtt a tanulási folyamatot kell gondosan felépíteni. 

Az alábbiakban ezt a struktúrát mutatjuk be. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a 

hallgató már a tanulás megkezdésének pillanatában az elejétıl a végéig átlássa az egész 

folyamatot. Vagyis azt, hogy honnan, hová, milyen lépésekben, milyen módszerek 

segítségével, illetve milyen követelmények teljesítése mellett juthat el. Ez 

tulajdonképpen egy komplex tanulási útmutatónak is felfogható, amelynek segítségével 

a teljesített modulokat is pontosan nyomon követheti, így önmagát is folyamatosan 

ellenırizheti. Ezt az egyes modulokhoz kapcsolt követelményszintekhez mérten teheti. 

 A tanulási folyamat három nagy részbıl áll. A bevezetı elıadás után elsıként a 

kommunikációs alaptréningre kerül sor. Mivel az integrált képzés tulajdonképpen nem 

más, mint közös tanulás, az alaptréningen két nagyon fontos dolognak kell 

megtörténnie. A hallgatók egymással való ismerkedése révén meg kell alapozni a 

csoportmunkát, annak módszertanával együtt. A kommunikációs alapkompetenciák 

fejlesztése pedig már egyben része a vezetıi felkészítésnek is. 

 A második szakaszban két párhuzamosan futó, elsısorban ismereteket közlı 

foglalkozás szerepel. A Nemzetközi összehasonlító szervezettan az Európai Unió 

tagállamai, valamint az Egyesült Államok rendvédelmi szerveinek szervezeti felépítését, 

feladatát, tevékenységét, mőködési modelljét és filozófiáját tárgyalja, továbbá a 

nemzetközi együttmőködést megtestesítı intézményeket (INTERPOL, EUROPOL) 

mutatja be. A Tudományos kutatásmódszertan pedig abba nyújt betekintést, hogy a 

vezetı a rendészettudomány eredményeit hogyan értelmezze, illetve hogyan használja 

fel a vezetıi munkája során felmerülı szervezeti problémák megoldásában. 

 A harmadik rész az Integrált képzés, amely egy témák, problémák, esetek 

feldolgozása mentén zajló, sokféle módszert használó tanulási forma. Itt a perszonális 

kompetenciák fejlesztésétıl az interperszonálisak felé haladva a cél a problémák 
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komplex kezelésének elsajátítása. Az egész struktúrában az ismeretek és a kompetenciák 

szervesen egymásra épülnek. 

 Az egyes részeket a visszacsatolás különbözı formái zárják le és kapcsolják 

egymáshoz: az elsı szakaszt a csoportzáró tréningfoglalkozás, a második szakaszt az 

ismereteket számon kérı írásbeli tesztek, míg a harmadik szakaszt az ún. komplex, 

kétszintő gyakorlati vizsga. 

 Mindezt az 1. sz. ábrán szemléltetjük. 

 

 

Krémer Ferenc–Molnár Katalin 
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Részvizsga 
Írásbeli teszt, elsısorban ismeretek számonkérése az 

elıadások és a szakirodalom alapján 

Részvizsga  
Kifejtıs kérdések, szövegértelmezési feladatok,  

amelyek annak mérésére szolgálnak, hogy mennyire 
képes az összefüggések megtalálására, illetve 

megteremtésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikációs alaptréning 

Visszacsatolás 
Ez tulajdonképpen a komm. tréning utolsó, csoportzáró foglalkozása, amelyen a szóbeli visszacsatolás révén a 
hallgatók képessé válnak a tanult ismeretek integrálására 

Integrált tréning 
 
Az integrált tréning során elsajátítandó kompetenciák fejlesztése témák, problémák, esetek feldolgozása mentén 
zajlana, „fokozatosan”, azaz a perszonális kompetenciáktól az interperszonális kompetenciákig haladva. A 
feladat azonban már nemcsak az elemzés, véleményalkotás, hanem a problémák kezelése, a megoldás módjainak 
kialakítása. 
 
Felhasználható módszerek: elıadások, hallgatói prezentációk, esettanulmányok, filmelemzések, 
pódiumbeszélgetések, viták, workshopok, csoportos gyakorlatok. A sorrend egyben egy tendenciát is tükröz: az 
egyéni készségek fejlesztésétıl az együttmőködést egyre inkább igénylı feladattípusokig. 

Komplex vizsga 
 
1. Írásbeli vizsga (1 óra, egyéni!), melyen a tanult megközelítésmódok felhasználásával perszonális 
kompetenciáiról ad számot a hallgató 
 
2. Gyakorlati vizsga (3 óra, páros/ csoportos!), melyen konkrét esetek, feladatok feldolgozása kapcsán az 
elsajátított interperszonális kompetenciák minıségérıl ad számot a hallgató 
 
A minısítés nem „számszerő”, hanem az egyes kompetenciák/kompetenciacsoportok szöveges értékelése!  

 

Nemzetközi összehasonlító szervezettan 

Bevezetı elıadás a társadalomtudományi képzéshez (minden oktató jelen van) 
 
- oktatók bemutatkozása, gyakorlati tudnivalók a képzésrıl (tantárgyak elosztása, óraszámok) 
- kompetenciák ismertetése (kompetenciatérkép) 
- kiinduló helyzet és elérendı célok 
- a kompetenciák fejlesztéséhez felhasznált módszerek, a kurzus menete, számonkérések (séma) 

Tudományos kutatásmódszertan 

1. sz. ábra 
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BEVEZETÉS 
 
 
Az Elıszóban részletesen bemutatott integrált társadalomtudományi képzés keretei 

között szervesen kap helyet a vezetıi kommunikációs készségek fejlesztése is. Hiszen a 

rendvédelmi vezetık számára nélkülözhetetlen kompetenciákat nem elég kialakítani, 

fejleszteni – vagy akiben már megvannak, megerısíteni, mélyíteni. E kompetenciák 

meglétérıl, az általuk irányított viselkedésrıl tanúbizonyságot is kell tudni adni, 

méghozzá magas színvonalon. Ez pedig a kommunikáció útján lehetséges. Az integrált 

oktatás szellemében formálódó rendvédelmi vezetı ideálja egyértelmő: önállóan, 

kreatívan (tehát nem sémákban) gondolkodni és cselekedni képes szakember. 

Szükségszerő, hogy az ilyen vezetı jól tudjon viszonyulni a legkülönfélébb 

helyzetekhez és a bennük szereplı emberekhez. Vagyis egyfelıl a lehetı 

legpontosabban képes érzékelni, bemérni az egyes helyzeteket, másfelıl az általa 

birtokolt képességekbıl/tudásból megalkotja a saját „megoldását”. Ehhez jól 

körülhatárolható – természetesen a kommunikációs alapkészségekre épülı – vezetıi 

kommunikációs kompetenciákat kell birtokolni. Ebben a tankönyvben ezeket tárgyaljuk. 

 Kezdjük e kompetenciák felsorolásával, meghatározásával (3. sz. táblázat). Az egyes 

fejezetekben részletesen kifejtjük, mit fednek az adott kompetenciák, s fıleg azt, milyen 

módszerekkel lehetséges azok kialakítása, fejlesztése. Mindez annak érdekében, hogy a 

vezetıktıl elvárt legmagasabb kompetenciaszintet lehessen elérni. 
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3. sz. táblázat 
 

A kommunikációs tréningen fejlesztendı kompetenciák 
 

A kompetencia  A kompetencia 
meghatározása 

A kompetenciaszint leírása 

beszédkészség A gondolatok átadása és az 
elképzelések kifejezése a 
beszéd használatával 

Képes a hallgatóság számára érthetı módon, 
tisztán kifejezni komplex gondolatokat, 
elképzeléseket, elıadásmódja mindig élvezetes, 
érthetı és meggyızı. 

(írásbeli) 
szövegértés 

Írásba foglalt gondolatok, 
elképzelések, hivatalos 
iratok, jegyzıkönyvek, 
jelentések, koncepciók 
megértése 

Szerkezetileg és tartalmilag is összetettnek 
számító szöveget képes egyszeri elolvasás után 
megérteni és feldolgozni. 

(írásbeli) 
fogalmazási 
készség  

Gondolatok, elképzelések, 
hivatalos iratok, 
jegyzıkönyvek, jelentések, 
koncepciók 
megfogalmazásának 
képessége 

Képes minden komplex gondolatot, elképzelést 
érthetıen kifejezni írásban. A munkavégzéshez 
kötıdı nyomtatványokat minden esetben 
pontosan, elıírásszerően tölti ki.  

beszédértés A kimondott szó, a beszéd 
megértése 

Képes megérteni bármely bonyolult utasítást, 
elképzelést, gondolatot. 

meghallgatási 
készség 

Mások által közvetített 
gondolatok meghallgatása 
és megértése 

A meghallgatáson és a megértésen túl képes arra 
is, hogy a beszélı gondolatait alkotó módon 
felhasználja, továbbfejlessze, és azoknak 
megfelelıen cselekedjen. 

egyéni 
megjelenés 

Általános megjelenési 
kultúra, viselet, öltözet 

Ápolt és rendezett, megjelenése kellemes, belsı 
és külsı környezete mindig elfogadható. 

önállóság A közvetlen irányítás, 
útmutatás nélküli 
munkavégzés, a saját 
tevékenység megszervezése, 
idıgazdálkodás 

Önállóan képes megfogalmazni a célkitőzést, 
megteremteni a feltételeket és határidıre 
elvégezni a feladatot. 

határozottság, 
magabiztosság 

Véleményének, 
elképzelésének magabiztos 
fenntartása és megvédése, 
határozott fellépés 

Fellépései, cselekedetei minden esetben és 
helyzetben határozottak, céltudatosak. Nézeteit 
képes a meggyızés eszközével megvédeni, 
illetve azokat másokkal elfogadtatni.  

tervezıkészség A jövı célkitőzéseinek 
megállapítása 

Hosszú távú stratégiai terveket képes kidolgozni, 
akár az egész szervezetre vonatkozóan. 

szervezıkészség Vezetıi készség, mások 
munkájának megszervezése, 
idırendbe állítása, az 
erıforrások optimális 
kihasználása 

Több szervezeti egység munkáját képes az elvárt 
színvonalon összehangolni, illetve megszervezni 
nem várt helyzetekben is. A rendelkezésre álló 
erıforrásokkal optimálisan, jó hatásfokkal 
gazdálkodik. 

követelmény-
támasztás 

A vezetı igényessége a 
beosztottakkal szemben 
támasztott elvárásokban; az 
ellenırzés jellege, mikéntje 

Elvárásai minıségileg és mennyiségileg is 
magas mércét állítanak az érintetteknek. Ezek 
teljesítését számon kéri, de a beosztottak mindig 
számíthatnak együttmőködı, támogató 
segítségére. 
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A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE 
 

 

Az egyes fejezetekben tárgyalt témaköröket az elsajátítandó kompetenciákból kiindulva 

közelítjük meg. Ez a rendszerezı elv szinte adta magát. Az 1. fejezetbe kerültek az 

egyértelmően a szóbeli kommunikációhoz tartozó kompetenciák: a beszédértés, a 

meghallgatási készség, a partner megértése, az empátia, illetve a beszédkészség, 

önmagunk másokkal való megértetése, elfogadtatása. A 2. fejezetbe az írásbeli 

kommunikáció körébe tartozó kompetenciák, mint a szövegértés és a fogalmazási 

készség. Nem maradhat ki tankönyvünkbıl a nem verbális csatornák tárgyalása sem, 

ezekkel foglalkozik a 3. fejezet. A harmadlagos kommunikatív tényezıknek szenteljük a 

4. fejezetet, melyben az egyéni megjelenés, fellépés magas fokú kulturáltságát, a 

határozottságot, magabiztosságot kifejezı kompetenciákat tárgyaljuk. Az 5. fejezet 

arról szól, hogy vajon a vezetıi tennivalók mennyire kívánnak az embertıl önállóságot, 

és/vagy mennyire kell csapatjátékosnak lennünk. Itt elsısorban a társas, együttmőködési 

készségeket, a csoportos problémamegoldó képességet, a konszenzus kialakításának 

képességét tárgyaljuk. De itt szólunk a tervezıkészségrıl, a szervezıkészségrıl, a 

példamutatásról, a követelmény-támasztásról, az ellenırzésrıl, a visszajelzések, a 

kritika adásáról, vételérıl is. A 6. fejezet a szervezeten kívüli kommunikáció olyan 

rendkívül fontos kérdéseit járja körül, mint a biztonság megteremtésének többi 

szereplıivel való kapcsolattartás, illetve a nyilvánosságban való részvétel, s azon belül 

kiemelten a média kezelése. Végül a 7. fejezet játékok, feladatok, gyakorlószövegek 

győjteménye, amellyel a hallgatók egyéni felkészülését segítjük. 

  

A KOMMUNIKÁCIÓS ALAPTRÉNING 
 

A kommunikációs alaptréningen a klasszikusnak nevezett tréningmódszerrel dolgozunk. 

Ilyenkor közvetlenül az a cél, hogy a jelenlévıkbıl az együttlét idejére hatékony csoport 

formálódjon. Közvetve pedig természetesen az, hogy a csoportmunka révén megélt 

élmények beépüljenek a személyiségbe, s azokat a csoporttagok megırizzék, és tovább 

vigyék saját életükbe, hétköznapjaikba és természetesen munkájukba. Ehhez az út 

különbözı játékos, élményszerően megélhetı helyzetgyakorlatokon keresztül vezet. Az 
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ún. általános csoportépítı gyakorlatokon túl a résztvevık elsısorban olyan feladatokat 

kapnak, amelyek a (leendı) munkájukban szükséges kompetenciák kialakítását, 

fejlesztését célozzák meg. 

 A tréning igencsak megerıltetı. Fizikailag is fárasztó a munka, mert reggeltıl 

délutánig dolgozik a csoport, több napon át. Ám az együttlét sokkal inkább mondható 

megerıltetınek intellektuálisan, sıt idınként érzelmileg is. A rengeteg új, s nem ritkán 

töménynek is minısíthetı élmény néhány résztvevınek bizony szokatlan lehet. Valóban 

nem könnyő egész nap, sıt, napokon át koncentráltan, összeszedetten, figyelmesen, 

igényesen „használni” az embernek az egész lényét. Azaz: tudatosan, együttmőködıen, 

toleránsan közlekedni embertársai között, és ráadásul lehetıleg hatékonyan, jól, 

eredményesen teljesíteni meghatározott feladatokat. Aki ehhez nincs hozzászokva, 

annak mindez megerıltetı. De vajon nem az-e a cél, hogy egy olyan szakma mővelése 

során, amelyben mások irányítása a feladat, az ember ilyen módon, azaz maximális 

tudatossággal és felelısséggel járjon el? Vagyis mindenképpen a tréning hozadéka az is, 

hogy ki-ki felmérheti a saját teljesítıképességét ebbıl a szempontból. És nagyon fontos, 

hogy ezt mindenki maga teszi meg, ha megteszi, hiszen ez neki fontos. Sem a 

tréningvezetık a résztvevıket, sem a résztvevık egymást ilyen szempontból nem 

értékelik. 

 A foglalkozások szakmai jellege elsısorban a kapott feladatok, eljátszandó 

szituációk, megoldandó problémahelyzetek tematikájában fejezıdik ki. Vagyis 

mindvégig olyan kérdések mentén folyik a munka, amelyek közvetlenül a rendészeti 

vezetıi munkához kapcsolódnak.  

 Nagyon tanulságos, hogy egy-egy helyzetet, problémát ki hogyan lát, hogyan old 

meg, ki kivel mőködik együtt, ki kivel ért egyet, ki kivel és hogyan vitatkozik. Ez a 

csoportmunka során közvetett jelzést ad arról, hogy a résztvevık hogy érzik magukat a 

tréning közben. De közvetlenül is kifejezik érzéseiket, tapasztalataikat, amikor a csoport 

zárásaként mindenkinek el kell mondania a többiek elıtt, 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. 
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MI A CÉLUNK? 
 

Bevezetınket egy számunkra kedves szerzıtıl származó gondolatsorral zárjuk. Buda 

Béla a magyar kommunikációs szakirodalom leghitelesebb és legszakavatottabb 

képviselıje. A szervezeti, s benne a vezetıi kommunikáció lényegérıl alább idézett 

megállapításait találjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy a legpontosabban összefoglalják 

mindazt, amiért a mi tankönyvünk is megszületett. Az egyes fejezetekben mindannak a 

részletezı kifejtését tőztük ki célul, amit Buda Béla így fogalmaz meg: 

 „A közvetlen emberi kommunikáció jelenségei és szabályszerőségei a társadalmi 

gyakorlat minden terén fontosak, és mindenütt lehetséges a fıbb folyamatok és tényezık 

vizsgálata és értelmezése a kommunikáció szemszögébıl. Érthetıen azonban ott a 

legfontosabbak ezek a jelenségek és szabályszerőségek, ahol az emberek közötti 

érintkezés lényegi tartalma a kommunikáció. Minden ilyen területen az emberek 

valamiképpen befolyásolni igyekeznek egymást, próbálják kontroll alatt tartani egymás 

cselekvését, vagy pedig meg akarják változtatni egymás személyiségét. Minden ilyen 

területen szervezett módon, organizációs keretekben folyik az emberek érintkezése 

egymással, ez azt jelenti, hogy a kölcsönhatások egy része normák által szabályozott, és 

az egymással kapcsolatba kerülı emberek elsıdlegesen szervezeti szerepeiken át lépnek 

interakcióba egymással. A köztük lévı viszonylatokban szervezeti erık határozzák meg, 

ki hogyan és milyen célból akarja befolyásolni a másikat, miben és milyen mértékig ki 

kit próbál kontroll alatt tartani, és ki az, akinek feladata és joga a másikat 

megváltoztatni. A szerepinterakciók mögött, azokon át lépnek azután elıtérbe a 

közvetlen emberi kommunikáció általános törvényszerőségei. A szerepinterakciók 

mögött nyilvánul meg például a kommunikációs események általános vonása, mint a 

küzdelem a kommunikációs helyzetdefinícióért, a saját személyiségrıl keltett kép, 

benyomás szabályozása, a kongruencia vagy az inkongruencia, vagy pedig az a 

sajátosság, hogy a formális viszony az interakciók idıtartamával és ismétlıdésével 

arányosan informálissá, személyessé is válik (...), és így kapcsolat alakul ki, közös, 

jelentéstartalmi kontextussal, amely a kommunikációt meggyorsítja és megkönnyíti. 

(…) 
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 Az egymással kapcsolatba kerülı emberek szervezetileg meghatározott hatalmi 

viszonyban állnak egymással. Ez a hatalmi viszony formális természető, a szervezet 

szereprelációiból következik, és az egyenrangúak hatalmi egyenlıségétıl az abszolút 

kiszolgáltatottság és teljhatalom viszonyformájáig terjedhet. (…) Nagyon különbözı 

emberi viszonylatok állnak így elı, amelyekben a kommunikációs viselkedés módjait, 

eszközeit, kezdeményezési lehetıségeit különbözı elıírások szerint határozzák meg. Az 

ilyen szervezeti interakciókban sajátos kommunikációs folyamatok bontakoznak ki. A 

hatalmi többlettel bíró interakciós fél kommunikációs elınyben is van, elınyét a másikra 

kiszabható szankció biztosítja. A szankció a jelképes megrovástól vagy a kelteni 

szándékozott impresszió egyes elemeinek megkérdıjelezésétıl a különbözı 

jutalomelvonásokon és büntetéseken át a fizikai megsemmisítésig terjedhet, a formális 

viszony jellegétıl függıen. Csaknem minden szervezeti interakcióban azonban az a cél, 

hogy az elıírt kommunikációs forma és kontroll, illetve befolyásolás csupán 

kommunikáción át, tehát szankciók alkalmazása nélkül (legfeljebb a rájuk vonatkozó 

utalások segítségével, szervezeti szabályok és precedensek kontextusára támaszkodva) 

valósuljon meg. Egyrészrıl tehát az egyenlıtlenség mindig feszültséget tart fenn, a 

hatalmi fölény szándékait az alárendelt helyzetben lévı különféle kommunikációs 

eszközökkel és stratégiákkal próbálja meghiúsítani vagy módosítani, másrészrıl a 

fölérendelt helyzetben lévı igyekszik kommunikáción át érvényesíteni céljait. (…)  

 A kommunikációs ismeretek alkalmazásának egyik legfontosabb és mindinkább 

bıvülı területe a kommunikációs képességek közvetlen felhasználása szervezeti célok, 

illetve más emberek intenzív befolyásolása érdekében. Ilyen esetekben a kommunikáló 

ember mintegy a saját személyiségét veti be és alkalmazza. Az ilyen tevékenységhez 

rendszerint nem elegendı a személyiség meglévı kommunikációs képessége, hanem 

külön felkészülés kell, kommunikációs gyakorlat. (…) Legfıképp a döntések a 

lényegesek, azonban ezek helyessége sokban függhet a beosztottakkal való kapcsolattól 

és a vezetı kommunikációs érzékenységétıl. A vezetınek ugyanis el kell érnie, hogy 

közvetlen beosztottjai fontosnak tartsák a vele való kapcsolatukat, és abban maximálisan 

igyekezzenek betölteni funkciójukat. (…) Ez azt jelenti, hogy a személyiség beleadja 

magát a szerepébe, azonosul vele, személyesen fontossá válik számára a szervezet 

célkitőzése. (…) A szervezeten belüli viselkedés lényegében egyetlen szinten sem 
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szabályozható kizárólag az intézményes normákkal és a szerepelıírásokkal, ugyanis 

minden esemény és helyzet nem számítható ki elıre. Szükség van tehát a személyiség 

önálló állásfoglalásaira is tisztázatlan helyzetekben. (…) A vezetı tehát nem tudja jól 

betölteni szervezeti funkcióját, ha kizárólag a hozzá eljutó információk tartalmi és a 

döntések racionális oldalával foglalkozik, hanem szabályoznia kell a körülötte lévı 

emberi kapcsolatokat is. A beosztottakkal való kapcsolatnak bizonyos mértékig tehát 

informálissá, vagyis személyessé is kell válnia, el kell érni, hogy a beosztottak 

értékeljék és szeressék – legalább kis fokban – vezetıjüket, bízzanak benne. Ennek sok 

módja van, egyik csoportja e módoknak a vezetı viselkedési és kommunikációs 

stratégiája címszó alatt foglalható össze, a másik viszont a kommunikációs érzékenység 

kategóriájában. (…) Általában az interperszonális kapcsolatok szabályozásában 

mutatkozó hiányosságokat a vezetı »visszakapja« az organizáción belüli 

információátadási zavarok vagy végrehajtási mulasztások formájában, rendszerint éppen 

kritikus helyzetekben. (…) A megfelelı kommunikációs érzékenység révén a vezetı 

jobban megérti, hogy mit mondanak neki, jobban kiismeri magát interakciós 

partnereinek motivációiban, ezáltal képes a különbözı kommunikációs zavarok 

kiküszöbölésére, érzi, mikor kell további információkat kérni, jobban tudja követni 

mások gondolatait stb. Általában az interperszonális visszajelentés sok csatornája 

nyitottá válik számára, így ı maga hatékonyabb kommunikátorrá válhat, hiszen ki tudja 

fejezni, amit akar, úgy, hogy a másik azt megfelelıen értse.”1 

 Nem maradt más hátra, mint hogy a magunk részérıl sok kitartást kívánjunk ehhez a 

nem könnyő, ám annál nagyobb tanulságokkal szolgáló felfedezı munkához! 

 

 

A szerzı 

                                                           
1 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Budapest, Animula Kiadó, 1986., 

178–84. o. 
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1. A SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ  
 
 
Mindaz, amit az ember mond, a beszélırıl magáról is árulkodik. Arról, akit beszélni 

hallunk, önkéntelenül is kialakul bennünk egy benyomás, s ha újra és újra halljuk ıt, a 

benyomásaink egy komplex képpé állnak össze. A beszélırıl alkotott képpé. S ugyanígy 

fordítva: az, aki minket hall beszélni, rólunk is alkot egy képet. Valljuk, hogy ha azt 

szeretnénk, hogy ezek a benyomások s a belılük összeálló egész mérlege pozitív legyen, 

azért – verbális kommunikációnk tudatos fejlesztésével – mi magunk tehetünk a 

legtöbbet.  

 Tegyük hozzá: mindez magánemberként is így van, nem még vezetı beosztásban 

dolgozóként! Ebbéli minıségünkben ugyanis megnyilvánulásainkkal nemcsak saját 

magunkat, de azt a szervezetet is képviseljük, amelyhez tartozunk. Vagyis nem csak 

személyesen rólunk, hanem rajtunk keresztül a szervezetrıl is ítélkezik a hallgatóság. 

Nem félünk kimondani: nem másról, mint a nyilvános megszólalás – s majd a 2. fejezet 

tárgyát képezı írás – felelısségérıl van itt szó. Mindazt, amit e tárgykörben mondunk, 

annak reményében ajánljuk a rendészeti vezetık figyelmébe, hogy ezt megszólalásaik 

egyetlen pillanatában sem felejtik majd el. 

 

1.1. BESZÉDÉRTÉS 
 

Beszéden ez esetben a hangzó beszédet értjük. Ezt megérteni elsısorban azt jelenti, 

hogy nemcsak halljuk, de fel is fogjuk, mit mond a másik. Ez tehát intellektuális 

képesség, amely figyelmünkkel, észlelésünkkel, koncentrációnkkal, 

fogalomismeretünkkel, szókincsünkkel, fantáziánkkal, gondolkodásunkkal, logikai, 

kombinatorikus, absztrakciós és asszociációs készségünkkel, memóriánkkal írható le. 

Aki rendelkezik a beszédértés magas fokú képességével, az megért bármilyen bonyolult 

közlést, elképzelést, gondolatot, olyanokat is, amelyek esetleg csak közvetve, burkoltan 

vannak benne az elmondottakban. 

 A beszéd mindig szöveg, azaz egymással összefüggı mondatokból áll, az egyes 

mondatok pedig szavakból. Aki a beszédet érti, nem elég, ha a szöveg egyes mondatait 

vagy annak egyes szavait érti. Pontosan át kell látnia, meg kell értenie a nyelvi formákba 
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kódolt üzenetet is. Sıt, nem is feltétlenül szükséges a szöveg minden egyes apró 

részletének megértése ahhoz, hogy az egészet megérthessük. Bizonyság erre az, amikor 

egy-egy szövegrészletbıl, idınként csupán beszédfoszlányokból is viszonylag pontosan 

össze tudjuk rakni a lényeget, valahogyan ki tudjuk pótolni a hiányzó részeket, s 

összeáll az egész mondanivaló. Persze ez mindig sok tényezın múlik: például azon, 

hogy a hiányzó rész mennyire szerves tartozéka lenne a szövegnek, vagy hogy a 

meglévı részekbıl mennyire lehetséges rájönni a hiányzó részekre.  

A szövegösszefüggés lesz az, amelybe az egyes szövegrészek illeszkednek. Ha ez 

hiányzik, nem beszélhetünk szövegrıl, s az így elhangzottakat érteni sem igen lehet. Ám 

a beszédértés mégis leginkább azon múlik, hogy a befogadó milyen, a fentiekben 

felsorolt intellektuális képességekkel rendelkezik. Ennek a készségnek a leírása 

viszonylag egyszerő, ezért koncentráljunk inkább arra, miként lehet fejleszteni. 

 
1.1.1. Fejlesztési lehetıségek 

 

Közvetlenül természetesen a leghatékonyabb, mégpedig passzív „edzés”, ha a 

körülöttünk elhangzó szövegeket, beszélgetéseket – legyenek azok a legkülönbözıbb 

mőfajúak – elkezdjük tudatosan figyelni, hallgatni. Eközben észre vehetünk olyan 

elemeket, amelyeket nem értünk, s megfigyelhetjük, hogy ezek tipizálhatóak-e.  

Pl. bizonyos stíluselemeket, szavakat, nyelvi fordulatokat, nyelvtani szerkezeteket, 

idegen szavakat, szaknyelvi kifejezéseket nem értünk. Ha rájövünk, hogy valamit miért 

nem értünk, akkor el lehet kezdeni pótolni a hiányosságokat, akár úgy, hogy 

utánanézünk, akár úgy – persze csak ha nem túl sok elemrıl van szó, s ha van rá mód –, 

hogy megkérdezzük attól, aki mondja ıket. Szép lassan észre fogjuk venni, hogy egyre 

jobban értjük mások beszédét, legyen az akár magasabb nyelvi színvonalú, mint a 

miénk. 

 Abból következıen, hogy a beszédértés intellektuális tevékenység eredménye, 

fejlesztése közvetetten e készségek edzésén keresztül is lehetséges. 

Fogalomismeretünket, szókincsünket gyarapíthatjuk akár olvasással, akár 

keresztrejtvényfejtéssel. Elıbbi során passzívan, utóbbi során aktívabban épülnek be a 

szavak az aktív szókincsbe. Ugyancsak az aktív fogalom- és szókincsgyarapítást 
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szolgálják a különbözı társasjátékok, mint pl. a szópóker, a barkochba, a most mutasd 

meg vagy az activity. Így nemcsak értjük mindazt, amit a másik mond nekünk, de a 

késıbbiekben mi magunk is használni fogjuk tudni az újonnan tanult fogalmakat, 

szavakat. Az észlelés finomságának fokozása, a figyelem, illetve a koncentrációs 

képesség erısítése arra jó, hogy szinte bármilyen minıségő és mennyiségő hozzánk 

érkezı információ közül kihalljuk, ami minket érdekel, ami nekünk valamiért fontos. 

Fejlett gondolkodásunkkal, fantáziánkkal, logikai, kombinatorikus, absztrakciós 

képességünkkel ezeket szelektálni és rendszerezni is tudjuk, s ha szükséges, 

memóriánkkal és asszociációs képességünk segítségével rövidebb, közepes vagy 

hosszabb távra elraktározni, s alkalomadtán felidézni is képesek leszünk ıket.  

 Az intellektuális készségek gyakorlására, fejlesztésére, az ily módon elérhetı magas 

szintő szellemi teljesítmény fokozására, fenntartására a kommunikációs alaptréningen 

célirányos gyakorlatok és játékok állnak rendelkezésre. Magának a beszédértésnek a 

gyakorlása pedig sok szöveghallgatással, az elhangzó hiányos szövegek megértésének 

mérésével, hiányos hangzó szövegek gyors szóbeli kiegészítésével, zavaros mondatok 

kibogozásával, összekevert szövegdarabok összeillesztésével történik. A játékok 

nemcsak hasznosak, de a szövegek tartalma miatt érdekes és élvezetes kihívást is 

jelentenek.  
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1.2. A PARTNER MEGÉRTÉSE. MEGHALLGATÁSI KÉSZSÉG. EMPÁTIA  
 
 
Az 1.1. alfejezetben tárgyalt szimpla beszédértéshez képest a rendészeti vezetınek 

rendelkeznie kell egy másik készséggel is. Nemcsak fel kell fognia, mit mond a másik, 

hanem azt is tudnia kell megérteni, miért mondja, mit szeretne vele elérni, milyen 

viszonyulást vár az illetı az általa elmondottakhoz. A meghallgatáson és a megértésen 

túl képesnek kell lennie arra is, hogy a beszélı gondolatait alkotó módon felhasználja, 

továbbfejlessze, és ha mód van rá, azoknak megfelelıen reagáljon, cselekedjen. 

 Tudni kell kifejezni is, hogy megértettük a hozzánk beszélıt, jelezni, hogy készek 

vagyunk ıt nemcsak hallgatni, de meghallgatni is. Hogy mondandója valóban érdekel 

minket, bizalommal elmondhatja nekünk, s választ is remélhet rá. Hogy ez a válasz 

számára kedvezı-e, egybeesik-e azzal, amit vár, annak indifferensnek kell lennie. A 

meghallgatási képesség éppen azt jelenti, hogy a partnernek akár várhatóan kedvezıtlen 

fogadtatás esetén is legyen lehetısége, késztetése, bátorsága elmondani nekünk, amit 

szeretne. Erre mi magunk adunk ugyanis alkalmat, s ezt a partner tudja, erre minden 

körülmények között számíthat. Ez a tény ıt bizalommal tölti el, megnyugtatja, hiszen 

azt érzi belıle, hogy gondolatai érdekesek, személye, problémái, kérdései fontosak a 

vezetı számára. 

 Feltétlenül tisztában kell lennünk azzal, hogy nekünk magunknak is nagyobb 

esélyünk van arra, hogy megértsenek és meghallgassanak minket, ha mi magunk is 

figyelmes és türelmes vevıvé válunk, s meghallgatjuk a másikat. Aki nem hiszi, járjon 

utána! Egy idı után azt fogjuk tapasztalni, hogy a partner is szívesen beszélget velünk. 

Ösztönösen elkezdi érzékelni és értékelni a figyelmességünket, s egyszer csak ı is 

megajándékoz minket az övével. Ha pedig ez megtörtént, nem szabad a helyzettel 

visszaélnünk, azaz csak olyan közlendıt és olyan módon juttassunk el a befogadóhoz, 

amely valóban méltó arra, hogy meghallgassák. Nélkülözhetetlen, hogy e fejezetben az 

érzelmi intelligencia egyik legalapvetıbb összetevıjét, az empátiát érintsük. 

  Az empátiáról szóló tudás java része Magyarországon Buda Bélától származik. A 

következıkben, mintegy megerısítésképpen röviden összefoglaljuk mindazt, amit errıl 

az igen fontos és értékes emberi tulajdonságról ı maga vall: „Az empátia beleélı 

megértést jelent, a másik ember lelkiállapotának, különösen hangulatának, érzelmeinek, 
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indulatainak és késztetéseinek a megértését, amit ı nem fejez ki világosan, nem is 

mindig tudatosít önmaga számára sem. Az empátia túlmegy a szavakon, több, mint a 

másik ember szerepébıl, helyzetébıl való következtetés. Valamiféle érzelmi rezonancia, 

amit az empátiát alkalmazó képes értelmezni magában és a saját viselkedésében 

figyelembe venni. (…) Empátiára minden ember képes, mégis a legtöbben csak nagyon 

korlátozott mértékben tudunk empátiás módon ráhangolódni a másikra. (…)2 

 Ám az empátia általános jelentésén túl Buda részletesen foglalkozik e képesség 

szerepével a formális emberi kapcsolatokban, azon belül – többek között – a vezetésben. 

Az alábbiakban e tárgykörben született legfontosabb gondolatait adjuk közre, hiszen 

kevesen tudnának nála hitelesebben és szebben szólni errıl. „Az empátiás képességnek 

és készségnek döntı jelentısége van ezen a területen: ez a képesség jelenti a 

kommunikációs ügyesség vagy az interperszonális kompetencia gerincét. (…) Igen 

gyakran személyes nehézségek, munkahelyen kívüli problémák nehezítik a megfelelı 

minıségő és mennyiségő tevékenységet. (…) Ha a bajban lévı embert a vezetı 

empátiásan megérti, lényegében kulcsot is kap annak befolyásolásához, 

szabályozásához. Elkerülhet konfliktusokat, kellemetlen reakciókat, elkerülheti, hogy 

hagyományos szabályzókhoz nyúljon, és ezzel kitegye magát annak, hogy azok a 

szabályzók nem hatnak, és ugyanakkor még nehezebb helyzetbe sodorja beosztottját. 

(…) A személyes bajokban szenvedı és ezért kisebb teljesítményre képes ember 

»visszanyerhetı« a szervezet számára, ha a vezetı megfelelıen bánik vele, ha megérti, 

mi is a baj, és hogyan kell arra válaszolnia.”3 

 Buda különbözı interakció-kutatásokban megfigyelt mozzanatok alapján egy 

nagyon jól használható receptet, technikát is ajánl a másik ember felé való 

odafordulásra, az értı, empatikus hallgatásra: „A párbeszédekben sok feszültség és 

indulat vezetıdik le, sok kimondási szükséglet van, sok a gondolati elágazás, és csak a 

közlések vagy a viselkedési megnyilvánulások kisebb hányada igényel érdemi választ. 

A közlést egyszerően meg kell hallgatni, a sokféle megnyilvánulást nem szabad észre 

venni, gyakran kell várni a válasszal, mert a beszélı következı mondatai maguktól is azt 

tükrözik, amit válaszoltunk volna. Máskor bizonyos idınek el kell telnie, amíg a másik 

                                                           
2 Az idézet Buda Béla: Empátia… c. könyvének fülszövegébıl származik. 
3 Buda Béla: Empátia… Ego School Bt., Budapest, 1998., 206–7. o. 
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egyáltalán képes arra, hogy a megfelelı választ felfogja, addig leginkább bólintásra, 

hümmögésre, megértésre van szüksége, az alkalmas pillanatban viszont megnyílik az 

értelmes és a lényegre tapintó érvek elıtt. Néha a válasz nem a szavak, hanem a 

gesztusok dolga, sokszor a kedves, szeretetteljes figyelem és meghallgatás többet 

változtat, mint a büntetés vagy a konfliktus, illetve a szemrehányás, máskor simogató, 

csillapító mozdulatra és mosolyra van szükség stb. Különös kommunikációs 

»labdakezelés« szükséges az emberi interakciókban, melyben ha valaki nem járatos, 

akkor nem tudja megfelelıen fogadni a másik viselkedését, akkor elszállnak mellette 

vagy »elpattannak« tıle a fontos információk.”4 

 

 

1.2.1. Fejlesztési lehetıségek 

 

A jó vezetı magasan fejlett érzelmi intelligenciával, s ennek részeként empátiával 

rendelkezik. A partner megértése, a meghallgatási képesség, az empátia, illetve annak 

világos, egyértelmő, a másik számára is érezhetı kifejezése – mint minden 

kommunikációs készség – tanulható, fejleszthetı. Nem feltétlenül könnyen, de kitartó, 

módszeres munkával komoly eredmények érhetık el e téren. 

 Mindenekelıtt a motiváció a legfontosabb. Meg kell értenünk, hogy ha – különösen 

vezetıként – rendelkezünk e képességekkel, az miért jó nekünk, s miért jó az 

irányításunk alá tartozóknak, azaz végsı soron az egész szervezetnek is. A képesség 

leírásánál mindezt alaposan megmagyaráztuk. A kérdés inkább az, hogyan lehetne ezt 

beépíteni a vezetı értékrendjébe. A válasz kézenfekvı: azáltal, hogy a kommunikációs 

tréningfoglalkozásokon ı maga kerül olyan helyzetekbe, amelyekben átélheti, 

kipróbálhatja, milyen érzés egyik vagy másik viszonyulás. Milyen érzést okoz az, ha 

vele szemben nem mőködtetik az odafigyelı, nyitott, meghallgatásra kész attitődöt, 

illetve milyen az, amikor igen. Saját negatív vagy pozitív tapasztalatai lehetnek azok, 

amelyek egyik vagy másik módszer másokkal szemben való tudatos alkalmazására 

késztetik majd saját vezetıi gyakorlatában. 

                                                           
4 Buda Béla i.m.: 197. o. 
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  Buda Béla szerint „az empátiás képesség javarészt velünk született, de 

ugyanakkor minden ember tudja fejleszteni az empátiáját, amit a segítı szakmákban 

különféle módszerekkel tanítanak, gyakoroltatnak is. A fejlesztés lényege nem valami új 

készség tanulása, hanem azoknak a lelki folyamatoknak az átélése, amelyek segítségével 

érzelmileg rezonálni tudunk a másikra.”5 

 Buda hivatkozott könyvének két fejezetében is szól az empátia fejlesztésének 

lehetıségeirıl, különösen vezetıknél. Alább ebbıl idézünk néhány olyan részt, amelyet 

a rendészeti vezetık képzésében mi is felhasználhatunk. 

 „A gyakorlatok elérik, hogy a vezetı közelítıleg be tudja mérni saját kommunikációs 

képességeit, megértse, hogy milyen hatást vált ki az emberekbıl, és mennyire azonos ez 

a kiváltott hatás szándékával. (…) Az empátia fejlesztésének sokféle módszere van. 

Maga az empátia fogalma és mechanizmusainak ismerete is sokat segíthet abban, hogy 

valakinek a figyelme jobban a másikra irányuljon, és megpróbálja beleélni magát annak 

a helyzetébe. Csupán a másik pozíciójának logikai átvétele és átgondolása is mozgásba 

hozhat egy csomó empátiás erıt, ebbıl az alaphelyzetbıl már eleve könnyebb a 

rezonálás a másik egyedi, sajátos dolgaira. Így tehát tág tere van az önfejlesztésnek is. 

Érdemes még logikai erıfeszítéseket is tenni a másik helyzetének megértésére, amolyan 

»mit tenne Ön az én helyemben?« játék formájában. Ha igyekszünk figyelni a másik 

ember egyediségére, akkor a logikai sablonokat könnyen lehet telíteni egyéni 

tartalmakkal, és akkor a megértés valóban közelít az empátia felé. Ha a másik ember 

dolgait továbbra is figyelemmel kísérjük, akkor kaphatunk visszajelentést saját 

empátiánkról, hiszen igazolódhat vagy kétségbe vonódhat az, amit a másikból 

megértettünk vagy megérteni véltünk. Az ilyen empátiás próbálkozásokat másoktól – az 

empátiában jártasabbaktól, tapasztaltabbaktól – kapott szempontokkal, javaslatokkal 

lehet tovább fejleszteni.  

 Az sem felesleges tehát, ha instrukciókkal is próbáljuk elısegíteni az empátia 

használatát. A meglévı, de rejtett empátiás képesség így esetleg készséggé válik, és 

elindulhat a gyakorlati fejlıdés irányába. Különösen szakemberek, az emberi 

kapcsolatok terén már ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezık lehetnek képesek 

elméleti szempontokat is hasznosítani e téren.  

                                                           
5 Az idézet Buda Béla: Empátia… c. könyvének fülszövegébıl származik. 
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 Természetes módon segíti elı az empátiát, ha valaki fıbb interakciós partnereinek 

helyzetébe maga is belekerül. A másik helyzetének tényleges átélése sok 

megnyilvánulást érthetıvé tesz. Az ilyen tapasztalatnak van bizonyos általános értéke, 

megkönnyíti, hogy más ember élménymódja felé is érdeklıdés támadjon. Számos 

szociálpszichológiai kísérlet is mutatja, hogy a szerepek felcserélése fokozza az empátia 

fejlıdését. (…)  

 A csoportmódszerek még inkább fejleszthetik az empátiát. (…) A negyvenes évek 

végén Lewin munkásságának hatására kialakultak olyan csoportmódszerek, amelyek 

nem annyira a személyiségen akartak változtatni, mint inkább a kommunikációs 

képességet és az empátiát próbálták javítani. (…) Minden ilyen csoportmódszernek az a 

lényege, hogy a csoporttagok visszajelentik egymásnak a másik hatását rájuk. Ilyen 

módon a csoporttagok megérthetik az emberi kapcsolataikban velük történı 

eseményeket, ráébredhetnek különféle kommunikációs zavaraikra, és a csoport hatására 

javíthatják hibáikat. E módszerekben a visszajelentés mindenféle eszközét felhasználják. 

(…) A módszer interperszonális érzékenységet fejleszt, és ezáltal segíti elı az empátiát. 

(…) Igen érdekes a tréningcsoport eljárásban, hogy általános ítéletet nem szabad 

mondaniuk a csoporttagoknak egymásról, csak egyes szám elsı személyben, a vélekedés 

jellegének kinyilvánításával (tehát például úgy érzem, azt hiszem, úgy találom stb.) 

mondhatják egymásnak, hogy mit éreznek, a másik mit vált ki bennük. Ez az egyszerő 

szabály sokat tompít a visszajelentések élén, ezzel magával el lehet kerülni, hogy a 

csoporttagok bezárkózzanak, megsértıdjenek. Mind a tréningcsoportban, mind pedig a 

többi, az empátiát fokozó csoportmódszerben számos más technika is használatos, 

amely segíti a kommunikációt, és fokozza az érzékenységet a másik iránt és az 

önismeretet. (…) A vezetı egyre többet tud és mer adni önmagából, fogékony lesz más 

eszmék iránt is, rájön a kommunikáció elınyeire. Az intenzív csoportgyakorlat mély 

emléknyomot hagy, és ez olyan érzelmi góccá válik, amely a közvetlen csoportélmény 

után is kifejti hatását.”6 

 Az 1. sz. mellékletben e készségek edzésére alkalmas gyakorlatokat ismertetünk. 

                                                           
6 Buda Béla: i.m.: 217., 321–8. o. 
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1.3. BESZÉDKÉSZSÉG 

 
A beszédkészség gondolataink és elképzeléseink szóbeli kifejezése, átadása. Akinek jó a 

beszédkészsége, képes a hallgatóság számára érdekesen, érthetı módon, tisztán kifejezni 

komplex gondolatokat. Nyelvhasználata érthetı, gondolatmenete jól követhetı, érvelése 

meggyızı, stílusa mindig választékos, színes, élvezetes. Képes alkalmazkodni a 

beszélgetés összes körülményéhez: mindenekelıtt a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez, 

a témához. 

 A jó beszédkészség egyfelıl tehát természetesen a kifejezendı tartalom pontosságát, 

érthetıségét, logikusságát jelenti. Ehhez mindenekelıtt szükség van magas színvonalon 

birtokolni mindazokat az intellektuális képességeket, amelyeket az 1.1. alfejezetben 

felsoroltunk. Csak az az ember lehet képes magas szinten beszélni, aki az adott 

helyzetben szükséges információ és tudás, valamint gondolati és érzelmi gazdagság 

birtokában van. 

 De fordítva is ez a helyzet. Hiába van tele a fejünk értékes gondolatokkal vagy 

gazdagok és árnyaltak az érzelmeink, ha azokból semmit vagy csak keveset tudunk 

megmutatni a külvilágnak, mert nem találunk hozzá megfelelı kifejezési formát. Az 

élıbeszéd során a tartalomhoz pontosan illeszkedı forma megtalálása sokszor 

ugyanolyan komoly feladat, mint a mondanivaló megválasztása. A kettı igazán csak 

együtt mőködik jól. Mégis azt mondhatjuk, hogy az elsı a belbecs: a gondolatok és 

érzelmek gazdagsága, s ehhez jön a külcsín: a forma, a köntös, amelybe a gondolatokat 

öltöztetjük. Egy irodalmi hasonlattal élve: ha egy bor finom, akkor is az, ha kupából 

isszuk. Ám hiába öntünk kristálykehelybe ócska lırét, azt attól még nem fogjuk tudni 

jóízően elfogyasztani. Persze felcserélve a két tartalmat és formát, máris jobban illenek 

egymáshoz… 

  A szóbeli szerepléseknél mindig nagy kérdés, hogy az elıadónak egy-egy 

szituációban mennyire kell önállóan, spontánul beszélnie, vagy mennyire támaszkodhat 

jegyzeteire, papírjaira (esetleg projektorra). Az is lehet, hogy az egyszerő felolvasás a 

legpraktikusabb. Ezeket egyrészt a beszélı képességei, másrészt viszont a szituáció is 

befolyásolja. Mindegyik megnyilvánulási formának megvannak ugyanis a maga elınyei 

és hátrányai. Ezekrıl szól nagyon alaposan Németh Erzsébet, ıt idézzük tehát: 
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 „A felolvasásnak a meggyızı erı és a hatásosság szempontjából jóformán csak 

hátrányai vannak, azonban néha elkerülhetetlen. Egy közszereplıtıl elvárható, hogy 

tudjon folyékonyan olvasni, ellenkezı esetben a közönség remekül szórakozik – az 

elıadó rovására. Általában azonban az egyébként folyékony, ám monoton, gépies 

felolvasáshoz, iskolás hangsúlyozáshoz szokott közönség többnyire joggal 

kedvetlenedik el egy vaskos papírcsomó láttán, sejtve, mi vár rá. A papírcsomót 

szorongató szónok ráadásul kénytelen lemondani a gesztusok nyújtotta kifejezıkészség 

lehetıségérıl, de a nyelvi kifejezı eszközökkel is szőkösebben élhet. 

 A spontán beszéd már sokkal élményszerőbb. Mivel a gesztusok, a mimika és a 

szöveg szinkronban vannak, a szereplés hitelesebb, meggyızıbb. A folyékony, 

ismétlésektıl mentes, logikusan fölépített spontán elıadói beszéd ritka szellemi 

teljesítmény, és joggal kelt elismerést a hallgatóságban. Erre azonban kevesen képesek. 

A legtöbben arról panaszkodnak, hogy amennyiben papír nélkül, pláne felkészületlenül 

kénytelenek beszélni, megszaporodnak az úgynevezett hezitációs (gondolkodási) 

szünetek, amelyeket kínos csendek, »ı«-zések, vagy töltelékszavak, kifejezések, mint 

»igen«, »izé«, »mit is akartam mondani?« töltenek ki. Az is felettébb kínos, ha az ember 

elfelejti, hol tartott, esetleg ismétli magát, felcseréli a sorrendet, vagy miután leült, 

jutnak eszébe fontos gondolatok. Ezért aztán sokan túlságosan szoronganak egy-egy 

ilyen szerepléskor, pedig a közönség nem veszi annyira zokon, hogy a rögtönzésnél az 

elıadó nem beszél olyan folyamatosan, néha ismétli magát, hezitál. Hiszen kárpótolja ıt 

ezért az ıszinte beszédmód, a spontaneitás, a humor, az, hogy az elıadó aktív 

szemkontaktust tart, reagál a visszajelzésekre. 

 Érdemes megtanulni rövid jegyzet, vázlat alapján beszélni. Ha rövid jegyzetet 

használunk, az olvasás és a spontán beszéd elınyeit egyszerre érvényesíthetjük. A papírt 

föl lehet venni, és le lehet tenni, sıt a kicsi, egy tenyérben is elférı kártya egyáltalán 

nem akadályozza a gesztikulációt, miközben elkerülhetı, hogy valamit kifelejtsünk, 

felcseréljük a sorrendet, pontatlanul idézzünk. És ami még nagy elıny, hogy a jegyzet 

szinte minden szituációban korlátlanul használható. Megírhatunk elıre egy rövid 

vázlatot, és használhatjuk bátran a papírt, ceruzát értekezleten, vitán és kerekasztal-

beszélgetésen is. Ha papírra vetjük az elıttünk elhangzottakkal kapcsolatos 

gondolatainkat, az két elınnyel is jár: egyrészt nem felejtjük el menet közben, hogy mit 
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is akarunk majd mondani, ha ránk kerül a sor, másrészt rendszerint idegesíti a 

vitapartnert, ha azt észleli, hogy vitapartnerének felcsillan a szeme, és leír valamit.  

 Ha mégis a felolvasás mellett döntünk, próbáljunk élményszerően olvasni, mintha 

akkor fogalmaznánk a mondanivalónkat. Nézzünk föl idınként a papírból, s ha lehet, a 

fontosabb részeket mondjuk papír nélkül.  

 Súlyos következményekkel jár, ha az elıadó összekeveri a spontán beszéd, a jegyzet 

alapján történı beszéd és a felolvasás egyes elemeit. Ez akkor szokott bekövetkezni, ha 

a gyakorlatlan prezentır a spontán beszéd mellett dönt, de nem tud ellenállni a 

kísértésnek, és szó szerint leírja az elıadás szövegét vagy annak egy részét. Az elıadás 

folyamán a leírt szöveghez próbál emlékezetbıl ragaszkodni. Ez nyilván nem sikerül 

neki, ezért lopva belepillant a papírjába, amelyen persze nem tud eligazodni. A 

legtöbbünk számára az a legcélravezetıbb, ha csupán néhány kulcsszó, kulcsmondat 

kerül a papírra. Éppen annyi, amennyirıl az adott mondanivaló eszünkbe jut.”7 

 Napjainkban nagyon elterjedt, szinte divattá, az elıadások egy fajta kötelezı 

elemévé vált a projektorral történı prezentáció. Ha a projektort valóban arra használjuk, 

amire való: azaz mondandónk illusztrálására, szemléltetésre, akkor kitőnı segítséget 

kapunk a szóbeli elıadásokhoz. A gyakori használat azonban korántsem jelenti azt, 

hogy az elıadók megfelelıen is tudnak bánni ezzel a technikai eszközzel. Pedig a 

„titok” néhány alapszabály betartásával egyszerően megragadható. A kivetített 

információ mennyiségét (a slite-ok számát) nagyon jól kell eltalálni. Inkább legyünk 

visszafogottak: elég egy-egy oldal, táblázat, ábra, vázlat, kép, mindenképpen valami 

szemléletes, vizuális élmény, és a legkevésbé összefüggı szöveg. Tilos felolvasni azt, 

ami a kivetítın látható. A kettı ugyanis tökéletesen kioltja egymás hatását. A 

hallgatóság vagy a kivetítın lévı szöveget olvassa, vagy azt figyeli, mit mond az elıadó. 

Egyszerre mindkettıre nem tud figyelni, és nem is kell. A projektor csak kiegészítı 

eszköz, ezért ne az álljon a középpontban, hanem az elıadó! Az élıszó erejét, amely jó 

esetben az elıadó személyiségébıl is sugárzik, kár elrontani felolvasással. S az is 

felesleges, hogy a kivetítéssel és a felolvasással tulajdonképpen duplán hangozzanak el 

az információk. 

                                                           
7 Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest, 

2002., 50–1. o. 
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 Az emberi beszéd nélkülözhetetlen tartozéka a hangzás, az akusztikai megformáltság. 

Idetartoznak a következı mennyiségi és minıségi jellemzık: beszédtempó, szünetek, 

hangerı, artikuláció, hangsúly, hanglejtés, hangmagasság, hangszín. Tágabb 

értelemben a vokális csatornához tartoznak még, ám itt csupán megemlítjük az emberi 

beszéd legkülönfélébb zavarait is, mint a különféle beszédhibák, készségbeli 

hiányosságok. 

 A beszéd legtöbb akusztikus összetevıjét az emberek kizárólag ösztönösen 

használják, s csak egyet-egyet valamelyest tudatosan. Ez utóbbiak közé tartozik például 

a hangerı, amelynek szerepével mindenki tisztában van, s él is vele. Ha nyomatékot 

szeretne adni valaminek, felemeli a hangját. A többi vokális jellemzı azonban az átlagos 

beszélık közlései során olyan mértékben marad a háttérben, és sajnos olyan mértékben 

marad kihasználatlan, hogy az – tekintetbe véve e jelzırendszer rendkívüli gazdagságát 

– olyan luxus, amelyet nem engedhetünk meg magunknak. Ennek az igazságát 

leginkább akkor érti meg az ember, amikor ún. félig közvetlen kommunikációs 

helyzetben, például telefonbeszélgetésben vesz részt. Ilyenkor a nem verbális 

jelzırendszer összes többi csatornája kiesik, s marad egyedüli támasznak a vokális 

csatorna, a hang. Ilyenkor jövünk rá, mennyi mindennek a kifejezésére alkalmas a 

hangunk, s mennyi mindent nem használunk ezek közül akkor, amikor a többi csatorna 

is mőködik. De vajon miért vagyunk ebben ennyire lusták? 

 

1.3.1. Fejlesztési lehetıségek 

 

Ha megvizsgáljuk saját vokális csatornánk mőködését (amit igazán csak úgy tudunk 

megtenni, ha magnófelvételrıl visszahallgatjuk saját beszédünket), vajon a következı 

kérdések közül mennyire tudunk igennel válaszolni: Jól és érthetıen artikulálunk? 

Kihasználjuk hangunk adottságait: hangterjedelmünket, hangerınket? Ismerjük és jól is 

használjuk anyanyelvünk intonációs szabályait? Tudunk-e bánni tudatosan a 

beszédtempóval, megfelelı helyen és megfelelı ideig tartunk szüneteket? Érdekes, 

színes, a figyelmet hosszan fenntartani képes a beszédünk? (Itt most nem a beszéd 

tartalmára gondolunk, hanem a mikéntjére. Ezért például az önellenırzéshez – 
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legalábbis kezdetben – ne spontán beszédünket rögzítsük magnószalagra, hanem 

olvassunk fel valamilyen szöveget.)  

 Ha valaki mindezekre igennel válaszolt, az nagyon jó. Gyaníthatjuk azonban, hogy 

hétköznapi beszélıként, vagy fıleg vezetıként bizony kevesen tudnának ıszinte igent 

mondani sok fenti kérdésre. Amikor hallgatunk valakit, ráadásul hosszasan, nem 

kellemesebb számunkra, ha az illetı szépen beszél, jól hangsúlyoz, nem hadar, de nem 

is lassú beszédő, szavai nem akadoznak, hangja kellemes, változatos, artikulációja 

érthetı, nem kell feszülten figyelnünk a szájmozgását vagy folyton visszakérdeznünk, 

mit is mondott? Erre valószínőleg senki nem válaszolna úgy, hogy mindez nem 

kellemes. Ha pedig így van, s ezt várjuk el a hozzánk beszélıtıl, akkor miért nem 

vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy aki minket hallgat, az is ugyanezt várja? Ha meg 

elfogadjuk, miért nem teszünk azért valamit, hogy azt teljesíteni tudjuk? Feltéve persze, 

ha fontos a számunkra, hogy meg is értsék, amit mondunk, hogy odafigyeljenek ránk, 

hogy tetsszünk, hogy reagáljanak közléseinkre, mégpedig úgy, ahogy az nekünk is 

kívánatos. Vagy csak úgy beszélünk bele a világba? Mindegy, hogy értenek minket vagy 

nem? Mindegy, hogy arra, amit mondunk, lesz-e válasz, s az milyen? Ha beszédünk 

monoton, unalmas, száraz, ha artikulációnk gyenge, ha motyogunk vagy a bajszunk alatt 

dörmögünk, ha halkan vagy vontatottan, ha ordibálva vagy hadarva beszélünk, ha 

dadogunk, ha hebegünk-habogunk, akkor ugyan miért gondoljuk, hogy a hallgató 

megért minket, s ráadásul érdeklıdve figyel? Nos, ha ezekre a kérdésekre valaki 

ıszintén választ kezd keresni, annak van esélye eljutni oda, hogy belássa, miért is fontos 

adóként beszédünk mikéntjére is különös figyelmet fordítanunk.  

 Nem állítjuk persze, hogy mindez kis energia-befektetéssel jár. Sıt, csak a hosszas 

és kitartó, szorgalmas munka hoz eredményt. Egy-egy beidegzıdött, rögzült sajátságot 

megszüntetni, megváltoztatni, fejleszteni nagyon is nehéz. De hosszú távon megéri! Ha 

ilyen téren is jobb adóvá válunk, egy idı után azt vesszük majd észre, hogy szívesebben 

beszélgetnek velünk, szívesebben hallgatnak meg minket. S erre mindannyian vágyunk. 

 A széles értelemben vett kiejtésnek, a beszéd technikájának, s az ehhez 

elengedhetetlenül szükséges helyes légzéstechnikának a tanításával, fejlesztésével a 

kommunikáción belül külön szakterület, a beszédtechnika foglalkozik. A problémásabb 

esetekkel (pl. beszédhibák, a megértést komolyan akadályozó vagy gátló 
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beszédzavarok) feltétlenül szakemberhez, logopédushoz érdemes fordulni, ilyenkor 

többnyire csak a szakemberrel folytatott egyéni foglalkozások hatásosak. Jó 

eredményeket lehet azonban elérni egyénileg is enyhébb problémák terén, amilyenek 

például az artikuláció elégtelenségei, a beszéd monotonsága, hangsúlyozási hibák. 

Ezeket elıször a hangos olvasás, majd fokozatosan a spontán beszéd rendszeres 

gyakorlásával, magnóra rögzítésével, utólagos elemzésével tudja fejleszteni maga a 

beszélı, persze csak abban az esetben, ha a fejlıdéshez jó motivációval rendelkezik. 

Erre a kommunikációs alaptréningen van lehetıségük a résztvevıknek. A 2. sz. 

mellékletben találnak néhány gyakorlatot ennek a készségnek az edzésére. 
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1.4. ÖNMAGUNK MEGÉRTETÉSE, ELFOGADTATÁSA A MÁSIKKAL  

 
 
Az 1.3. alfejezetben tárgyalt, technikai értelemben vett beszédkészség azonban nem 

minden. Mondhatjuk, hogy fél siker, ha valakinek jó „beszélıkéje” van, de ez korántsem 

elég. Szükséges, de nem elégséges feltétele ez annak, hogy megértessük magunkat 

másokkal, ám ennél többre is vágyunk, s szükség is van rá: el is kell tudni fogadtatni 

magunkat a másikkal. Különösen érvényes ez a vezetı pozícióban lévıkre.  

 Mint mondtuk, sohasem csupán a külcsín (azaz beszédünk megformáltsága 

önmagában), hanem a belbecs, s az ahhoz szervesen hozzátartozó, illeszkedı tartalom 

együttese hozhat eredményt. Ha beszédünk külsıleg, formailag jó színvonalú vagy 

elfogadható, de tartalma kifogásolható, nem leszünk hitelesek. S fordítva is igaz: hiába 

mond valaki értékes, mély gondolatokat, ha sehogyan sem találja meg ehhez a 

megfelelı, a figyelmet felkeltı és fenn is tartó kifejezésmódot és formát, üzenete csak 

nehezen, véletlenszerően vagy egyáltalán nem jut el a vevıhöz.  

 
 
1.4.1. Fejlesztési lehetıségek 
 
 
Akit persze kevéssé vagy egyáltalán nem érdekel mindez, annak semmi tennivalója. Ezt 

azonban egyetlen vezetı beosztásban lévı személy sem teheti (tehetné) meg. Aki 

viszont azt szeretné, hogy vezetıként elfogadják, annak kommunikációs eszköztárát is 

fel kell töltenie, s mindent el kell követnie annak érdekében, hogy megértsék, amit 

mond, s hogy el tudja fogadtatni önmagát, gondolatait, véleményét másokkal, és 

mindezt persze ne csupán a funkciójából adódó hatalom kizárólagos használatával 

legyen képes elérni. Önmagunk mások általi elfogadtatásának talán az egyik legnagyobb 

„titka” az, ha mi is hajlandóak és képesek is vagyunk másokat elfogadni. Természetesen 

ez szorosan összefügg a személyiség nyitottságával, a közvetlenséggel, a toleranciával, a 

figyelemmel. Ezen tulajdonságaink elmélyítésével, személyiségünk fejlesztésével, 

önismeretünk növelésével érhetjük el az alfejezet címében jelzett célt. A 

kommunikációs alaptréning interperszonális kapcsolatokat edzı részében van mód 

mindezekre. 
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1.5. HATÁROZOTTSÁG, MAGABIZTOSSÁG 
 
 

A rendészeti vezetıvel szemben igen fontos követelmény, hogy határozott fellépésével 

véleményének, elképzelésének mindenkor képes legyen hangot adni és érvényt szerezni, 

magabiztosan legyen képes fenntartani, vagy ha szükséges, megvédeni álláspontját, saját 

és az általa képviselt szervezet és emberek érdekeit. Fellépései, cselekedetei minden 

esetben és helyzetben céltudatosak, magabiztosak. 

 Ha a címben jelzett fogalmak szóba kerülnek rendészeti dolgozók körében, mindig 

érdekes kérdéseket vetnek fel. Hogyan lehet határozottnak, magabiztosnak lenni? Vajon 

meg lehet-e tanulni annak látszani, vagy inkább arra kellene törekedni, hogy alapot 

adjunk határozottságunknak, magabiztosságunknak? A magunk részérıl feltétlenül az 

utóbbira szavazunk. A felvett, eljátszott magabiztosság ugyanis kikezdhetı, s a 

magabiztosságot csak mímelı embert viszonylag rövid idın belül és könnyen 

kibillenthetjük – látszólagos – egyensúlyából. Ha azonban az alap szilárd, ez nem 

történhet meg. De mibıl kell felépíteni ezt a magabiztos alapot? Mindenekelıtt 

tudásból, információkból, amelyek részben szakmai ismereteket, részben viszont emberi 

kvalitásokat jelentenek. Az a szakmai vezetı, akinek megfelelı képzettsége és részben a 

képzés során, részben a gyakorlatban szerzett és megerısített tudása van, 

magabiztosabban közlekedik a munkája során elıálló helyzetekben. S ha mindehhez még 

magas szellemi és érzelmi intelligencia, valamint vezetıi képesség is társul, szinte nincs 

olyan ismeretlen, váratlan szituáció, amiben ne állná meg a helyét, amelyre ne találná 

meg a megoldást. A határozottságnak és magabiztosságnak szükséges alapja 

ugyanakkor a magasan fejlett önismeret és az ehhez nélkülözhetetlen önkritika is. Ha 

nem vagyunk tisztában saját hiányosságainkkal, a legegyszerőbb helyzet is zavarba 

hozhat minket, amelyben ezekre fény derülhet. A legkisebb kritikára is túl érzékenyen 

reagálhatunk, s a leleplezéstıl való félelmünkben akár odáig is eljuthatunk, hogy 

kizárunk minden felénk irányuló visszajelzést. Az ilyen vezetı szinte elzárkózik, s teljes 

kontroll nélkül mőködik. Ha képességeinket nem ismerjük, hogyan vághatnánk bele 

bármibe is határozottan, bizakodva? S innen már csak egyetlen lépés, hogy 

partnereinkben sem bízunk, hiszen aki saját magában nem bízik, azaz nincsen 

önbizalma, az másokban sem bízik. S aki sem magában, sem másokban nem bízik, az 
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hogyan várhatná el, hogy ıbenne bárki is megbízzon? Nem elég tehát határozottnak és 

magabiztosnak látszani, annak is kell lenni. Ennek érdekében folyamatosan képezni kell 

magunkat szakmailag és emberileg egyaránt, és nagy bátorsággal és kíváncsisággal 

ismerkedni önmagunkkal. Erre még részletesen visszatérünk az 5.1. alfejezetben. 
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2. AZ ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ  
 
 
2.1. SZÖVEGÉRTÉS  

 
A szövegértés mások írásba foglalt gondolatainak, elképzeléseinek megértését jelenti. A 

rendészeti vezetı által elolvasandó és feldolgozandó szövegek nagyon sokfélék 

lehetnek, napi munkájában legfıképpen mégis a hivatalos mőfajokkal találkozik. A 

hivatalos írásbeliség a maga nehézkességével, közvetettségével, személytelenségével, 

szakmai-jogi nyelvezetével és stílusával semmiképpen nem mondható könnyőnek. A 

hivatalos szövegek szerkezetileg és tartalmilag is összetettek, sokszor hosszabb 

terjedelmőek, s tegyük hozzá: pontos megértésüknek tétje is van. E szövegek nyelvezete 

külön dekódolást igényel, amelynek alapjait természetesen részben a tanulmányok, 

részben pedig a hivatalos munkavégzéssel eltöltött évek közben szerzi meg az ember. A 

szövegek nehéz megértése az információáramlást, a kommunikáció hatékonyságát nem 

kifejezetten segíti. A rendészeti vezetınek a hivatalos szövegeket nem csak – nem ritkán 

egyszeri elolvasás után – megértenie és feldolgoznia kell, hanem azokra reagálnia is. 

Ellenjegyezni, véleményezni, esetleg kivonatolni, mások számára közvetíteni. Amikor 

egy hivatalos szöveget „lefordít” hétköznapi nyelvre, akkor egy fajta tolmácsszerepet is 

játszik, hogy lehetıvé tegye az átjárást az egyes stílusrétegek között azok számára is, 

akik egyikben vagy másikban járatlanok. Úgy véljük, a rendészeti vezetınek erre a 

képességre különösen fontos lenne szert tennie. 

  

2.1.1. Fejlesztési lehetıségek 

 

A szövegértésre viszonylag passzív, de kitőnı fejlesztési lehetıséget kínál az olvasás. 

Az olvasás nemcsak a szórakozás, az általános mőveltség vagy a konkrétabb szakmai 

tudás megszerzésének egyik közvetlen és legegyszerőbb módja, hanem számtalan 

kommunikációs készség kialakulásának és fejlesztésének nélkülözhetetlen és egyik 

legjobb eszköze. Nem igényel sok mindent, csak idıt és megfelelı olvasnivalót. Az idı 

lehet ún. forgács idı, a legkülönbözıbb helyzetekben olvashatunk: utazás, várakozás 

közben, vagy akár még olyan kommunikációs helyzetekben is, amelyek számunkra 
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nemkívánatosak, passzivitásra kényszerítenek bennünket, ám olvasásunkkal nem sértjük 

az adót vagy a többi befogadót. 

 A megfelelı olvasnivaló sokféle lehet. Hogy ki mit tart megfelelınek, az rendkívül 

változó: intellektuális képességtıl, érdeklıdéstıl és a lehetıségektıl, s nyilván az 

elérendı céloktól, a fejlesztendı készségektıl függ. Befogadó képességünk – 

mennyiségét és minıségét tekintve is – sokféle. Egyikünknek egy doktori disszertáció, 

egy bonyolult gazdasági elemzés, egy törvényszöveg sem lesz nehéz olvasmány, 

másikunknak egy készülék használati utasításainak, egy hírkommentárnak vagy egy 

hivatalos levélnek a megértése sem fog sikerülni. Az olvasás hasznát tekintve 

véleményünk szerint nincs igazán jelentısége az olvasottak témájának. Természetesen 

minél gazdagabb a tematika, annál jobb. Komolyabb „mérce” azonban az olvasott 

szövegek nyelvi megformáltságának minısége: a mondatszerkesztés helyessége, 

logikája; a szókészlet gazdagsága; a stílus szabatossága; a helyesírás pontossága; esetleg 

a szöveg esztétikuma stb. Ennek megítélésére azonban szintén csak az képes, aki kellı 

mennyiségő és minıségő szöveget olvasott már életében. Ehhez viszont – tetszik, nem 

tetszik – bizony olvasni kell. 

 Az olvasás fejleszti a fantáziát, a gondolkodást, a logikai készséget, a memóriát, 

amelyek mindegyike feltétele a kommunikáció jobb színvonalának. A szőkebb 

értelemben vett verbális készségek közül a fogalmazási készség, a mondatszerkesztés, a 

stílusérzék, a szókincs, a nyelvhelyesség, a helyesírás fejlesztése terén számíthat 

látványos elırehaladásra és sikerekre a kellı mennyiségő és jó minıségő szövegeket 

olvasó ember. A kommunikációs alaptréningen hiányos szövegek megértése, 

kiegészítése, zavaros mondatok „kibogozása”, szövegdarabok összeillesztése 

formájában gyakorolható aktívan is az írásbeli szövegértés képessége. Ehhez kínál 

ízelítıt a 3. sz. melléklet. 

 Amint látjuk, a szövegértéstıl fokozatosan vezet át az út a következı verbális 

kommunikációs kompetenciáig, a fogalmazási készségig. A 2.2. alfejezetben ezzel 

foglalkozunk. 
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2.2. FOGALMAZÁSI KÉSZSÉG  

 

A 2.1 alfejezet arról szólt, hogy a hivatalos és egyéb mőfajokban készült szövegeket a 

rendészeti vezetınek el kell olvasnia, s meg kell értenie. Ám sokszor ilyen szövegeket 

neki magának kell elıállítania. Nemcsak szóban, de írásban is képesnek kell lennie 

komplex gondolatokat, elképzeléseket érthetıen, magas színvonalon kifejezni. A 

munkavégzéshez kötıdı hivatalos szövegeket minden esetben pontosan, elıírásszerően 

kell elkészítenie. Írásmőveit a logikus szövegszerkesztés, a gondolatmenet 

gördülékenysége, a szövegen belüli arányok helyes megválasztása, a fogalmazás 

stílusának pontossága, világossága, igényessége, választékossága kell, hogy jellemezze. 

Sıt, képesnek kell lennie mások általa ellenırzendı szövegeiben a hiányosságokat, 

hibákat észre venni, és ha szükséges, kijavítani is. 

 

2.2.1. Fejlesztési lehetıségek 

 

Az elızı alfejezetben javasolt olvasáshoz képest az írás már kifejezetten aktív 

kommunikációs tevékenység. Ennek során a befogadó adóvá válik, ı maga produkálja 

mások számára a legkülönbözıbb szövegeket. Az írás természetesen szorosan összefügg 

az olvasni tudással: aki írni tud, az olvasni is tud. Fordítva viszont nem igaz: nem 

mindenki tud írni, aki olvasni megtanul. Az írás elsajátítása szintén kisiskolás korban 

kezdıdik, és a szellemi képességektıl függıen viszonylag gyorsan megtörténik. 

Különbséget kell azonban tenni a között, hogy valaki fizikailag képes az írásra (ismeri a 

betőket, tud írni, tud írást produkálni) és aközött, hogy valaki hogyan, milyen szinten 

tud szöveget alkotni (ilyenkor mondjuk valakire, hogy jól vagy rosszul ír, s ezen 

elsısorban stílusának milyenségét értjük). Ez utóbbi értelemben vett íráskészség 

fejlesztése már kifejezetten aktív gyakorlást igényel. Persze jó minıségő szövegek 

olvasásával egyidejőleg fejlıdik stílusérzékünk is, ám hogy ezt mennyire tudjuk 

aktivizálni, azaz mi magunk is produkálni, csak akkor derül ki, ha írunk. İstehetség 

híján a különbözı stílusú és mőfajú szövegmővek létrehozására csak az az ember képes, 

aki tisztában van az adott stílus, illetve mőfaj követelményeivel, s eleget gyakorol. Nem 

lehet elızetes ismeretek nélkül hivatalos levelet, jelentést, értékelést vagy 
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véleményezést írni, csak akkor, ha pontosan tudjuk, mik is ezek a mőfajok, olvastunk s 

írtunk is már ilyeneket.  

 

2.2.1.1. Az írás technikája 

 

Az írás technikája, azaz hogy lépésrıl lépésre hogyan születik a szöveg, az egyéni 

sajátosságoktól, képességektıl vagy épp a helyzettıl, a mőfajtól függıen nagyon 

különbözı lehet. Van olyan alkotó, aki elkezdi a fogalmazást az elsı betőnél, s egyszer 

csak a szöveg végére pontot tesz. Ilyenkor fejében már készen áll az egész szöveg, 

tulajdonképpen csak le kell írnia vagy diktálnia. Ez nagyon ritka adottság. Jellemzıbb, 

hogy a szövegek hosszabb alkotási, érlelési folyamat eredményeképpen állnak össze 

egésszé, s az utolsó kész példányig számos szövegváltozat születik, alakul, módosul. 

Újraírunk, kihagyunk, betoldunk, rövidítünk vagy hosszabban kifejtünk részeket, 

gondolataink hullámzóan jönnek-mennek, stílusunk hol megered, hol meg-megakad. A 

modern szövegszerkesztık nagyon tág teret engednek ennek a folyamatnak. Aki 

megtanulja használni a gép kínálta lehetıségeket, és jól él velük, élvezni fogja az írást. 

Vannak azonban olyanok is, akik ragaszkodnak a kézíráshoz, s nem feltétlenül 

lustaságból, vagy azért, mert nem tudnak gépelni. Hanem mert a gondolkodás, a 

gondolatok megszületése és formába öntése szorosan összekapcsolódik számukra a 

kézzel írás mechanizmusával. 

 A végeredmény szempontjából tulajdonképpen mindegy, ki milyen módszer szerint 

dolgozik, a lényeg, hogy ı maga tisztában legyen saját alkotási technikájával. Tanulja 

meg, mi szükséges neki ahhoz, hogy például egyáltalán hozzá tudjon kezdeni a 

munkához. Van, akinél a nekikészülıdés tovább tart, mint maga az alkotás. Van, aki 

viszonylag hamar hozzákezd, s lassan, módszeresen halad elıre. Van, aki sokáig 

győjtöget, minden szükséges anyagot, információt összeszed, s egyszeriben látja meg az 

összefüggéseket, s fog hozzá a rendszerezéshez, a szöveg logikai felépítéséhez. Van, aki 

egyedül, van, aki mással, másokkal együtt tud, szeret alkotni.  

 A hivatalos irományok sokfélesége is megkövetelhet, elıírhat bizonyos típusú írási 

technikákat. Nyilvánvalóan egyes szövegek (pl. hivatalos levél, jelentés) rövidsége nem 

igényel hosszas elmélyedést, azokat ujjgyakorlat-szerően írja meg az ezekben járatos 
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személy. A hosszabb, összetettebb, sıt, többek által készített szövegek (pl. projektleírás, 

pályázat, koncepció, stratégia) viszont természetesen alaposabb, komplexebb munkát és 

másfajta készségeket igényelnek. 

 

2.2.1.2. A helyesírás 

 

Hadd szenteljünk legalább néhány külön bekezdést az íráshoz automatikusan 

hozzátartozó helyesírásnak. E helyütt nem kívánjuk hosszasan gyızködni az olvasót az 

írás e jellemzıjének fontosságáról. Hogy kinek-kinek mennyire pontos, aprólékos 

helyesírási tudás szükséges, annak eldöntése nem egyértelmő és nem is könnyő kérdés. 

Nyilvánvalóan annak az embernek, akinek írásbeli megnyilvánulásai során is fontos, 

hogy azok nyomán a róla másokban kialakítandó benyomás jó legyen, fontos a 

helyesírás.  

 A helyesírás tanulása az írás tanulásával egy idıben kezdıdik, és a legtöbb 

embernél egy adott szinten megreked. Az, hogy ez a szint milyen, különbözı 

tényezıktıl függ. Szerepet játszanak benne az intellektuális képességek, legfıbb 

mértékben az ún. helyesírási készség. Ilyen igenis létezik, s ha valaki rendelkezik vele, 

nyilvánvalóan eleve könnyebb dolga van a helyesírás megtanulásával. Pontosabban nem 

is igen kell külön tanulnia a helyesírást, az szinte „ragad rá”. Ám akinek nem 

kiemelkedı ez a készsége, az az iskolában még mindig behozhatja ebbıl származó 

lemaradását. Az iskolában a legtöbbet talán az ez irányú motiváció kialakítása számít. 

Az az igényesség, amit a kezdetektıl egy jó tanító kialakít a gyermekben, nehezen 

pótolható. Aztán a helyesírás tanításának módszerei, a tanulás idıtartama, a szorgalom, 

a tudatosság, illetve általában az olvasott szövegek helyesírási színvonala is 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy milyen lesz helyesírásunk. Fejlesztésére sokféle 

módszer kínálkozik a passzív olvasástól kezdve a mechanikus másoláson és unalmas 

tollbamondáson keresztül a szabályok értı megtanulásáig. Van, akinek még az ly/j 

megtanulása is nagy gondot okoz, betőket téveszt stb. Hozzá képest az, aki „csak” a 

vesszı, a pontosvesszı és a kettıspont használatával nincs teljesen tisztában, enyhébb 

megítélés alá esik. Van viszont olyan is, aki még azt is tudja, mi a különbség a 



 48

kiskötıjel, a nagykötıjel és a gondolatjel között, s tökéletesen tudja alkalmazni, sıt 

másoknak elmagyarázni is.  

 A szigorúnak tőnı elvárások ismertetése után adódik a kérdés: Mennyire kell tudnia 

helyesen írni a rendészeti vezetınek? Ha azt szeretné, hogy a kezébıl kiadott szövegek 

nyomán a megítélése minden szempontból kielégítı legyen, akkor a válasz 

egyértelmően az, hogy nagyon jól. Gyakran elıfordul, hogy valakinél valamiért 

elmaradt a jó helyesírás kialakítása. Errıl az illetı többnyire szokott tudni, s általában 

zavarni is szokta. Az egyik lehetıség természetesen az lenne, hogy ezt mihamarabb 

pótolja. Valljuk, hogy soha nem késı elkezdeni az ezzel való foglalkozást. Kézenfekvı 

lehetne egy másik megoldás is, hogy ha valaki megírná helyette a szükséges szövegeket. 

Ez azonban lehetetlen, legalábbis hosszú távon, illetve meglehetısen kiszolgáltatottá 

teszi az erre kényszerülıt. A harmadik megoldás azonban talán áthidalja a nehézséget. 

Ha valaki tudja, hogy a helyesírása kívánnivalót hagy maga után (s mint mondtuk, ezt 

szoktuk tudni), mindenképpen kérjen meg valakit, hogy mielıtt kiadja kezébıl a 

szövegeit, olvassa át, és javítsa ki azokat. Erre nagyon sokféle lehetıség kínálkozik, akár 

a családban, akár baráti vagy kollegiális körben. Egy igazán jó titkárnıvel szemben 

minimális mérce kell legyen ez a készség, amely kiegészítve a modern szövegszerkesztı 

programok helyesírás-ellenırzıjével már kielégítı eredményt hozhat. A bekezdés elején 

feltett kérdésre adott válaszunkat még egy érvvel támasztjuk alá, amit már a fogalmazási 

készséggel kapcsolatban is hangsúlyoztunk. Ha igaz az – márpedig igaz –, hogy a vezetı 

dolga a beosztottjai által írt szövegek idınkénti felülbírálata, ellenırzése, sıt, kijavítása 

is, akkor ezt nyilvánvalóan csak akkor tudja megtenni, ha ı maga észre veszi a hibákat, 

vagyis jó helyesíró. 
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2.3. A HIVATALOS STÍLUS  

 

Mint már jeleztük, valamennyi stílusréteg közül a hivatalos az, amelyik a rendészeti 

vezetı munkájában a leggyakrabban és legerıteljesebben van jelen. Nagyon sokszor ún. 

tiszta formában, azaz nem keveredve más stílusrétegekkel, de az sem ritka, hogy a 

társalgási, a publicisztikai, a tudományos vagy a szónoki stílusok jegyeit is magán 

hordozza. Elıször nézzük az ún. tisztán hivatalos stílus jellemzıit, s a 2.4., illetve a 2.5. 

alfejezetekben szólunk az egyéb és a „kevert” mőfajokról. 

 

2.3.1. A hivatalos stílus funkciói 

 

A hivatalos stílus funkciója a tájékoztatás, a felhívás, a hivatalos szervek vagy közegek, 

az intézmények egymás közötti, illetve az állampolgárokkal történı hivatalos 

érintkezésének biztosítása. Ennek az érintkezésnek azért fontos mindenekelıtt a 

hivatalosságát hangsúlyozni, mert ezen a területen az emberek általában nem egyénként, 

hanem valamilyen hivatalos minıségükben vannak jelen, ami leginkább két 

jellegzetességben fejezıdik ki. Az egyik a hivatalos stílus írásbeli változatában minden 

más stílusrétegtıl eltérıen jellemzı személytelenség, az erre való folytonos törekvés, 

amely nyelvileg is markánsan megjelenik. Kizárt például az érzelmileg, hangulatilag 

árnyalt nyelvi elemek használata; gyakori az általános, a határozatlan alany (pl. senki, 

mindenki, az emberek); a többes szám elsı, illetve az egyes szám harmadik személyő 

forma (pl. értesítjük; felhívjuk figyelmét; Az x hivatal értesíti az ügyfeleket…), valamint 

a funkcióigés szerkezet, a határozói igeneves alak, az ún. „terpeszkedı kifejezés” (az 

ügy elintézést nyert; az irat lezárva: 2001. május; az ünnepség megrendezésre kerül).  

 

2.3.2. A megszólítások 

 

A másik, szintén a személytelenséget szolgáló egész eszköztárat azokban a megszólítási 

formulákban találhatjuk meg, amelyek a hivatalos érintkezési formákban használatosak. 

A „legenyhébb” esetben is Kovács János Úr vagy Kovács Jánosné Asszony, illetve Nagy 

Mária Kisasszony a megszólított, de még inkább Tisztelt Állampolgár!, Tisztelt 
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Ügyintézı!, Tisztelt Ügyfelünk!, Tisztelt Hivatalvezetı!, és sorolhatnánk a változatokat 

aszerint, hogy épp melyik hivatal vagy intézmény milyen rangú és beosztású 

munkatársai vagy „ügyfelei” a megszólítottak. 

 Részben az elızıekben bemutatott személytelenséggel magyarázható, részben 

pedig általában a hivatalos érintkezés alkalmával megkívánt illem diktálja a hivatalos 

nyelvhasználatban az „önözı” (és nem a „magázó”, sem pedig a „tegezı”!) nyelvi 

formák kizárólagosságát. Ez az írásbeli érintkezések során még akkor is gyakran így 

van, amikor pedig az egymással kapcsolatba kerülı felek a hétköznapi életben 

tegezıdnek. Mindez a szorosan vett hivatalos érintkezés alkalmával mőködik csak 

ennyire mereven.  

 

2.3.3. Pontosság, egyértelmőség, tárgyilagosság 

 

A hivatalos stílussal szembeni legfontosabb követelmények a pontosság, a világosság, 

az egyértelmőség, valamint a tárgyilagosság, az objektivitás. Ez utóbbi szintén a 

személytelenségbıl következik: nincs helye szubjektivitásnak, egyénieskedésnek. 

Egyforma bánásmód, pártatlanság kell, hogy jellemezze a hivatalos közéletet. A 

pontosság pedig a hivatalos érintkezés legfıbb céljának, az ügyek elintézésének a 

könnyítése érdekében fontos, azt kellene, hogy elısegítse. Rendkívüli jelentısége van 

egy-egy adatnak, ügyiratszámnak, hivatkozásnak stb., amelyek alapján az információk 

visszakereshetıek, ellenırizhetıek. Ugyanehhez kapcsolódik a világos, követhetı 

szövegtagolás, a szerkesztés gondossága, gondoljunk például a törvények formai 

követelményeire, vagy a hivatalos levelek meghatározott elrendezésére, kötelezı 

elemeire. 

 

2.3.4. A hivatalos stílus: elválaszt vagy összeköt? A szaknyelv 

 

A „mindent nyilvántartani, iktatni, bejegyezni, lefőzni” követelménye egyben 

nehézkessé, bürokratikussá, sokszor követhetetlenné, a nem ebben a közegben mozgó, e 

stílus használatában gyakorlatlan ember számára kiismerhetetlenné, elviselhetetlenné, 

riasztóvá teszi a hivatalos érintkezést. A hétköznapi embernek szinte médiumokként 
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funkcionáló ügyintézıkre, hivatalnokokra van szüksége ahhoz, hogy egy-egy őrlapot, 

kérvényt, beadványt stb. megfelelıen, hibátlanul vagy hiánytalanul kitöltsön. A 

médiumok legtöbbje pedig – tisztelet a kivételeknek, akiknek számát az itt írottakkal 

feltétlenül növelni szeretnénk – tudásának és ebbıl adódó hatalmának teljes és 

magabiztos birtokában lépten-nyomon kifejezi fölényét. Érzékelteti a „civillel, a 

kívülállóval”, hogy járatlanok, tájékozatlanok vagyunk, ellenben ı, „a hivatalos szerv”, 

a „bennfentes” mindent tud. Kellı(?) alázattal talán sikerül elérnünk, hogy hajlandó 

legyen a feladatát végezni, azaz segítségünkre lenni ügyes-bajos dolgaink elintézésében, 

eligazodni a hivatal útvesztıiben. Pedig a rendészet szolgáltató funkciójából egyenesen 

ez kellene, hogy következzen. A címben feltett kérdésre tehát szeretnénk azt válaszolni, 

hogy a hivatalos stílus volna az, amely összeköti az ügyfelet a szolgáltatóval. De ehhez 

arra van szükség, hogy a szolgáltatások végzıi felvállalják ezt a közvetítı szerepet, és 

lehetıleg magas fokon mőveljék. Ellenkezı esetben a hivatalos stílus inkább elválaszt, 

elidegenít. 

 Itt kell külön szólni a szaknyelvrıl is, amely a rendészeti munkához szervesen 

tartozik. Minden szakmának, így a rendészetnek – s azon belül a különbözı rendészeti 

ágaknak, mint amilyen a rendırség, a határırség, a vám- és pénzügyırség, a büntetés-

végrehajtás, a katasztrófavédelem – külön szaknyelve van. A hivatalos stílus használata 

mindegyik területen egyformán jellemzı. A különbségek legfıképpen az adott 

szakterület szókincsében jelentkeznek. A szakkifejezések (terminus technikusok) 

használata egy-egy szakma gyakorlói számára az egymással való kommunikációt teszik 

gyorsabbá, gördülékenyebbé. Az ezekben való jártasság egyfajta összetartozás-érzést is 

jelent, s ugyanakkor a kívülállóktól megkülönböztet, elválaszt. A szaknyelv sokszor a 

hétköznapi nyelvhasználó számára teljesen ismeretlen szavakból áll. Ám az is gyakori 

jelenség, hogy a szavak hétköznapi jelentése mellett létezik egy kifejezetten szakmai 

jelentése is, vagy megtöltıdik valamilyen plusz tartalommal, jelentésárnyalattal, amelyet 

viszont már csak azok értenek meg pontosan, akik az adott szakma mővelıi. A 

szaknyelv elsajátítása idıbe telik, s a folyamat többnyire már a képzés során elkezdıdik. 

Anyanyelvvé azonban inkább csak a szakmában eltöltött gyakorlati idı során válik. 
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2.3.5. A hivatalos stílus nyelvi jellemzıi és hibái 

 

A hivatalos stílus nyelvi, nyelvhasználati jellemzıi – sajnos – a fent leírt funkciónak és 

mőködési mechanizmusnak tökéletes lenyomatai. Részben már soroltuk azokat a 

jellegzetességeket, amelyek szükségesek, sıt, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bizonyos 

kommunikációs helyzetek ne csak tartalmilag, de formailag is hivatalosak legyenek. 

Egyúttal azonban mindegyiküknél azt is jeleztük, melyek azok a tipikus hibák, túlzások, 

amelyek elkerülésével jobbá, mőködıképesebbé, talán nem túlzás azt mondanunk, hogy 

elviselhetıbbé tehetı a hivatalos stílus. Nézzünk még néhány szóhasználati, 

mondatszerkesztési, stilisztikai jellegzetességet. Róluk szintén azzal az igénnyel ejtünk 

szót, hogy közülük mindig csak azzal és olyan mértékben éljen a hivatalos stílust 

használó, amennyire az feltétlenül szükséges!  

 A magyar hivatalos stílus legerısebben a latin és a német nyelv hatásait hordozza. 

Egyszerő kultúrtörténeti magyarázata van ennek: írásbeliségünk kezdetén a hivatalos 

közéletben (politikában, bürokráciában, a kultúra, fıleg a vallás terén) sokáig a latin 

nyelvőség uralkodott. Az elsı igazán komoly „kitörés” a Biblia lefordítása volt (1541, 

Sylvester János). A latin mellett, majd késıbb azt egyre inkább felváltva a német nyelv 

dominanciája következett. Az egész nyelvújítási mozgalom (élén Kazinczyval, 

Révaival, Verseghyvel) az ez ellen való kitartó küzdelem jegyében zajlik a XIX. század 

elején, és óriási eredménnyel zárul: 1844-ben hivatalossá lesz hazánkban a magyar 

nyelv. Ám innentıl kezdve sem zökkenımentes és tiszta a magyar nyelv ügye: sokáig 

kell még küzdeni (persze fıleg a fejezetünk tárgyát képezı hivatalos stílusban) a 

latinizmusokkal, germanizmusokkal, amelyeknek hatása a mai napig érezhetı. Újabban 

pedig az angol nyelv terjedése nehezíti meg – többek között – a hivatalos stílusban való 

közlekedést is. 

 A hivatalos stílus mondatszerkesztésére – minden érthetıségi törekvés ellenére – a 

bonyolultság, a nehézkesség, a terjedelmesség, sıt terjengısség jellemzı. 

Megmutatkozik ez a feleslegesen hosszú, sokszorosan összetett vagy éppen a 

végtelenségig bıvített egyszerő mondatokban; a sok elemő jelzıs szerkezetekben; az 

egyszerő szavak helyett a terjengıs kifejezések, szószerkezetek alkalmazásában; a 

hivatalos íző kötıszavak, névutók használatában; az igei szerkezetekkel szemben a 
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névszóiak túlsúlyában stb. Mindezekre intı példát a 4. sz. melléklet szövegei 

szolgáltatnak. 

 

2.3.6. A hivatalos stílus mőfajai 

 

A kifejezetten a rendészeti munkában fellelhetı hivatalos mőfajok alábbi listája részben 

a Rendırségrıl szóló, 1994. évi XXXIV. törvény alapján, részben pedig gyakorló 

rendırök szíves szóbeli közlései alapján készült. Jelen listába csak a rendészeti vezetı 

által tipikusan használt mőfajokat vettük fel. Az egyes mőfajok definícióját is megadjuk, 

s röviden bemutatjuk ıket. Tesszük ezt azért, mert a róluk szóló (nem ritkán saját 

tapasztalaton alapuló) megjegyzések tanulságosak. 

 A rendészeti vezetı által leggyakrabban használt hivatalos mőfajok közül szóbeliek 

az alábbiak: eligazítás, utasítás, parancs, instrukció, munkaértekezlet, 

munkamegbeszélés, tárgyalás, megbeszélés és egyeztetés. Az írásbeli érintkezési formák 

közül a szerzıdést, a jegyzıkönyvet, a jelentést, a projektleírást, a pályázatot, a 

koncepciót és a stratégiát említjük.  

 

Eligazítás 

 

Vegyük elsıként az eligazítást. Ez általában napi rendszerességgel elıforduló, szinte 

rutin jellegő feladata a vezetınek. A cél a munkatársak elıtt álló szokásos vagy 

rendkívüli szolgálati események, tennivalók, feladatok ismertetése, vagy a történtek 

értékelése. Az eligazítást mindig a vezetı tartja, s nagyjából megszabott koreográfia 

szerint zajlik. A kötelezı elemek az alábbiak: 

- A vezetı üdvözli a jelenlévıket. 

- Általában ellenırzi a létszámot, a hiányzásokról jelentést, tájékoztatást kér és kap. 

- Az eltelt idıszakban, szolgálatban történtekrıl beszámol vagy beszámoltat, szükség 

esetén kommentálja azokat. 

- Elmondja a napi aktuális tennivalókat, felhívja a figyelmet a fontos, különös 

momentumokra. 

- Ellenırzi a ruházatot, felszerelést. 
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- Az esetlegesen felmerülı kérdéseket megválaszolja. 

- Elköszön az állománytól. 

Természetesen szolgálati helyenként, illetve az adott vezetı személyébıl, vezetési 

stílusából adódóan lehetnek és vannak is kisebb-nagyobb eltérések. Ezek általában vagy 

tartalmi, vagy formai jellegőek. Vannak szolgálati helyek, ahol nagyon merev, nagyon 

formális, ám vannak, ahol kötetlenebb stílusban zajlanak az eligazítások. Az elıbbi 

típusú vezetıkre sajnos jellemzı szokott lenni a visszajelzés lehetıségének teljes hiánya 

(egyetlen mondat hagyhatja el a beosztotti állomány száját: „Parancs, értettem.”), vagy 

erısen korlátozott volta. Utóbbiakra viszont a partneri viszony, a kérdések és 

visszajelzések gazdag lehetısége jellemzı.  

 Álljon itt néhány példa az árnyalatnyi különbségekre, mégpedig egy szolgálatvezetı 

parancsnok, illetve egy helyszínbiztosító parancsnok által tartott eligazításról.8 

- Az egyik eligazítás sorakozóval kezdıdött, s ezután ültek le egy asztal köré a 

résztvevık. A másik kevésbé volt alakias, azaz végig ülve zajlott. Az egyik a 

szolgálatvezetı parancsnoki helyiségben egy asztal körül, a másik egy nagyobb 

teremben, frontálisan elrendezett székeken ülve történt. A kölcsönös tiszteletadás 

vezetı és beosztottak között azonban így is tökéletesen (azaz tartalmilag, s nemcsak 

formálisan) megvalósult. 

- Az egyik eligazítás során a parancsnok feltett egy ún. ellenırzı kérdést. Elmondása 

szerint ez náluk minden szolgálatban szokás, s az állomány folyamatos képzését 

hivatott biztosítani. Ily módon is fel szokták hívni a figyelmüket az esetleges friss 

változásokra, új szabályokra. 

- Egy soron kívüli helyszín- és rendezvénybiztosítás miatt összehívott eligazítás 

sokkal részletesebb és idıben is hosszabb volt, mint a szokásos napi rendes 

eligazítások. Itt a biztosításban jelen lévık létszáma is nagyobb volt (kb. 20-22 fı), s 

voltak köztük más rendészeti szervek munkatársai is, illetve olyanok, akik nem 

szoktak együtt szolgálatot ellátni. Éppen emiatt a parancsnok külön kitért az 

egymással, illetve a vele való kapcsolattartás formáira, a hívószámokra, a járırautók 

rendszámára, a szolgálati csoportokra, a pontos szolgálati helyekre, az esetlegesen 

                                                           
8 A leírás egy kutatás során tapasztalt élménybıl származik. Lásd: Molnár Katalin:  Egyes rendıri 

tevékenységek kommunikációs sajátosságai. A BM tudományos pályázatának díjnyertes pályamőve, 
2006. kézirat 
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várható átszervezésekre, a következı eligazítás idıpontjára. A feladat egyedi 

jellegére való tekintettel részletesebben, lépésrıl lépésre ismertette a tennivalókat. 

- Ugyanitt, helyszínbiztosításról (útlezárásról és forgalom-elterelésrıl) lévén szó, 

külön felhívta a figyelmet a baleset-megelızésre, a biztonsági intézkedésekre 

(bójázás, láthatósági mellény viselése stb.).  

 

Utasítás, parancs, instrukció 

 

Rendkívül fontos feladatai közé tartozik a rendészeti vezetınek az utasítás, a 

parancsadás. A hivatalos érintkezésben bizonyos feladatok végrehajtásához ez az 

egyetlen közlésforma, amely szóba jöhet. A rendészet hierarchikus szervezeteiben ezt 

mint alaphelyzetet mindenki el kell hogy fogadja. A gondok ott szoktak kezdıdni, 

amikor a parancs vagy utasítás adója nem képes úgy kiadni a szükséges instrukciókat, 

hogy a célszemély maradéktalanul megértse és végre is hajtsa, amit mondanak neki. 

Hogy e témakörben tett következı megállapításaink súlyát növeljük, forduljunk 

megerısítésért egy Bokodi Márta és Szakács Gábor által írt tanulmányhoz. A szerzık 

részletesen beszámolnak arról, hogy a megkérdezett HR vezetık panaszkodtak a 

rendırségen kívüli és belüli gyenge kommunikációra. Megítélésük „szerint sem a belsı, 

sem a külsı információáramlás, tájékoztatás és kommunikáció nem mőködik elég 

hatékonyan. Ez pedig gátja a rendvédelmi szervek társadalmi elfogadottsága javításának 

és a hatékony munkavégzésnek is. A vezetık úgy látják, hogy az »eredményeket 

alacsony hatásfokkal kommunikáljuk, kudarc esetén visszahúzódunk és nem tudjuk 

elejét venni a támadásoknak«. A felsı vezetıi döntések megszőrve, torzan vagy 

egyáltalán nem jutnak el a végrehajtó állományhoz, és az alsó szintrıl induló 

információk sem érik el a felsı vezetést. A visszacsatolás gyakorlata, e tevékenység 

fontosságának elfogadása és az ennek eredményeként elérhetı együttgondolkodás 

meghonosítása még várat magára.”9 

 Gyanítjuk, hogy tankönyvünk célközönsége e tényrıl elég sok gyakorlati ismerettel 

rendelkezik. Az állítás igazáról tehát nem szükséges ıket meggyızni. Annál inkább 

                                                           
9 Bokodi Márta–Szakács Gábor: Humánvezetık véleménye a rendvédelmi szervek emberi erıforrás-

gazdálkodásának múltjáról, jelenérıl, jövıjérıl. Magyar Rendészet 2003/4., 131. o. 
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szükségesnek tartjuk viszont, hogy arról beszéljünk, hogy mindez egyáltalán nem 

szükségszerő! Nem is túlságosan nagy befektetéssel: kis odafigyeléssel, egyszerő, de 

speciális kommunikációs ismeretekkel, „trükkökkel” megtanulható az információk 

vételének, adásának, áramoltatásának hatékony alkalmazása, ami nélkülözhetetlen 

alapfeltétele a korrekt instrukcióadásnak is. Ahhoz, hogy ezt meggyızıdéssel higgyék, 

tulajdonképpen egy nagyon egyszerő út vezet. Meg kell élniük olyan helyzeteket, 

amelyekben kipróbálhatják az információáramlás helytelen, illetve helyes módszereit, 

hogy annak fényében, hogy egyik és másik hogyan hat rájuk, illetve milyen a 

hatékonysága, eldönthessék, melyiket alkalmazzák a jövıben. Ehhez kínál segítséget az 

5. sz. mellékletben szereplı gyakorlat és elemzése.  

 

Munkamegbeszélés, munkaértekezlet 

 

A munkamegbeszélés és a munkaértekezlet többnyire kollegiális szinten zajlik, bár 

elıfordul, hogy azon nemcsak belsı munkatársak, hanem külsı kollégák vagy vendégek 

is részt vesznek. A munkamegbeszélésen inkább a partneri, a munkaértekezleten inkább 

a hierarchikus viszonyrendszer hangsúlyozódik. Ennek megfelelıen a 

munkamegbeszélés szabadabb, kötetlenebb, mindenki hozzászólhat, jóllehet a vezetı 

vagy megbízottja moderálja. Az értekezlet elıre meghatározott rend (napirend) szerint 

halad, azt mindig valaki vezeti, a hozzászólások korlátozottabbak. A tematika hasonló: 

általában az elvégzendı munka megjelölése, kiosztása, illetve az elvégzett munka 

megbeszélése, elemzése, értékelése van napirenden.  

 

Tárgyalás, megbeszélés, egyeztetés 

 

A tárgyalás, illetve a megbeszélés, egyeztetés már egymástól távolabb esı érdekeket 

képviselı felek között zajlik (például az önkormányzat és a rendırség stb. között). Itt a 

felek tárgyalópartnerként vesznek részt, képviselik saját szervezetük érdekeit, ismertetik 

véleményüket, érvelnek, „alkudoznak”, egyeztetnek, s végül közös elhatározásra jutnak, 

együttmőködést kötnek, szerzıdnek stb. 
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Szerzıdés, jegyzıkönyv, jelentés 

 

A szerzıdés, a jegyzıkönyv és a jelentés írásbeli mőfajok. Mindegyiknek közös, igen 

fontos jellemzıje, hogy dokumentum értékőek, ıket hitelesíteni (általában aláírni, 

lepecsételni és valamilyen azonosítóval ellátni) és meghatározott ideig ırizni kell. A 

szerzıdés hivatalos okirat, amelyben a szerzıdı felek rögzítik a köztük létrejött 

megállapodás lényeges pontjait. Fontos szerepe van a késıbbiek során annak 

ellenırzésekor, hogy a felek betartották-e a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket. 

A jegyzıkönyv illetve a jelentés kissé közelebb állnak egymáshoz: mindkettı írásos 

emlékeztetı egy lezajlott megbeszélésrıl, illetve eseményrıl. A különbség: a 

jegyzıkönyv szó szerinti lejegyzés, a jelentést a leíró fogalmazza meg, saját szavaival.  

 

Projektleírás, pályázat, koncepció, stratégia 

 

A projektleírás egy nagyobb lélegzető, vázlatos vagy kifejtett összefoglalás valamely 

hosszabb idıtartamú, jól megtervezett, szervezett együttmőködésrıl, eseménysorozatról, 

rendezvényrıl. Általában elıször felterjesztik jóváhagyásra, majd kisebb-nagyobb 

módosítás, kiegészítés után elfogadják. Az utóbbi években nagyon elterjedt pályázat 

szintén egy terjedelmesebb tervezet, amely elképzeléseket, feladatvállalásokat tartalmaz, 

általában mellékletekkel kiegészítve, s célja, hogy a benne foglaltakhoz benyújtói – 

többnyire anyagi – támogatást szerezzenek. A projektleírást és a pályázatot leginkább 

többen, együttmőködve készítik, s az utóbbinak általában igen kötött, szigorú tartalmi és 

formai követelményei vannak. Olyannyira, hogy egyes nagyobb, komolyabb, általában 

európai uniós pályázatokhoz pályázatíró tréningeket, szemináriumokat is szerveznek. Ha 

ugyanis nem pontosan a kiírásnak megfelelıen érkezik be a pályázati anyag, formai hiba 

miatt nem is foglalkoznak vele, egyszerően elutasítják. Ugyancsak csapatmunkában 

készülnek a koncepciók és stratégiák is, amelyek a meghatározott célok eléréséhez 

elvégzendı munkák, feladatok szintén hosszabb távra szóló szisztematikus tervezetei. 

Hatókörük általában kiterjedtebb, mint a projekteké, pályázatoké. Míg utóbbiak csak a 

szervezet egyes részeit, elıbbiek a szervezet egészét érinthetik.   
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2.4. EGYÉB STÍLUSRÉTEGEKBEN VALÓ JÁRTASSÁG 

 

A leggyakrabban használt hivatalos stíluson kívül egyéb stílusrétegekben is járatosnak 

kell lennie a rendészeti vezetınek. A konkrét körülményektıl függıen idırıl idıre 

elıfordul, hogy hivatalos minıségében ugyan, de más stílusban kell megnyilvánulnia, 

akár szóban, akár írásban. Nem is beszélve az egyes stílusrétegek keveredésérıl. 

 Ha például egy kötetlenebb kollegiális társalgásra, szakmai beszélgetésre kerül sor, 

a hivatalos és a társalgási stílus szabályai egyszerre érvényesek. A megszólítások terén 

sokkal lazábbak lehetünk, gazdagabban érvényesülhetnek az egyéni stíluselemek, 

teljesen bevett szokás a tegezıdés. Aki képtelen ebben a lazább társalgási stílusban 

érintkezni, azt általában – joggal – kollégái merevnek, túlságosan távolságtartónak 

szokták tartani. 

 Ha a rendészeti vezetı a helyi vagy országos médiában szerepel, természetesen 

mőfajtól függıen, a publicisztikai stílusréteg jellemzı jegyei dominálhatnak beszédében 

vagy írásában. Errıl részletesen fogunk szólni a 6. fejezetben.  

 Ha valamilyen tudományos munkát végez a rendészeti vezetı, amint erre is akad 

példa, akkor stílusában nyilvánvalóan a tudományos igényeknek kell eleget tennie. 

Végezhet tudományos kutatást, taníthat valamilyen oktatási intézményben, tarthat 

elıadást tudományos konferencián, tanácskozáson, vagy írhat cikket, tanulmányt. 

Akinek ilyen feladatai vannak, gyakorolnia kell magát ezekben a mőfajokban. 

 S végül, de nem utolsósorban idınként a retorika eszközeivel is kell élnie a 

rendészeti vezetınek. S itt nem is elsısorban arra gondolunk, ha valamilyen alkalomból 

beszédet kell tartania, bár ez is elıfordul. Bármilyen nyilvános szereplés (pl. egy 

elıadás, egy vezetıi értekezlet levezetése stb.), ahol egy személy beszél többekhez, 

megköveteli, hogy a beszélı tisztában legyen azokkal a retorikai fogásokkal, amelyekkel 

hallgatóságának jóindulatát megnyerheti, figyelmét felkeltheti és mindvégig fenn is 

tarthatja, illetve motiválhatja, együttmőködésre késztetheti ıket. 

 Ha a fent felsorolt mőfajok bármelyikében nem elsısorban az adott stílusréteg 

követelményeinek tesz eleget az adó, hanem olyankor is hivatalosan beszél vagy ír, az 

nemcsak hogy kevésbé lesz érthetı és funkcionális, de nem vet túl jó fényt a beszélıre s 



 59

rajta keresztül a szervezetre sem, amelyet képvisel. Hiszen ez bizonyos fokú stilisztikai 

érzéketlenségrıl, rugalmatlanságról tanúskodik, amelyet érdemes és el is kell kerülni. 

 A hivatalostól eltérı stílusú szövegek megértését, illetve az ezekben való 

fogalmazási készség fejlesztését szolgáló szemelvényeket találhatunk a 6. sz. 

mellékletben. 

 

2.5. A MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓS ÁRTALMAK KIKÜSZÖBÖLÉSE 

 

Arról is szólnunk kell néhány szót, hogy gyakori, hogy a rendészeti jellegő 

munkavégzés közben megtanult és szinte beidegzıdött (fıleg az írásbeliségben 

használatos) hivatalos stílus eluralkodik a szóbeli érintkezési helyzetekben is. Pedig 

sokszor a közvetlenebb, személyesebb, a hétköznapi nyelvhasználathoz közelebbi 

társalgási stílus használatára volna szükség. Vagy még inkább a kettı „keverésének” 

egészséges arányát mindenkor megtaláló, magas szintő képességekre. Akár közvetítı, 

tolmácsolási képességre is, hogy azok számára is érthetı legyen, amit mondunk, akik a 

hivatalos stílus fordulataiban nem annyira vagy egyáltalán nem járatosak. És persze a 

hivatalos stílus eluralkodása nemcsak a munka során elıforduló szóbeli közlésekre igaz. 

Megjelenhet ez a hétköznapi nyelvhasználat minden szegmensében, a 

szövegszerkesztésben, a mondatalkotásban, a szóhasználatban, a modorban.  

 A hivatalos stílusrétegben való elmélyülés mellett tehát a rendészeti vezetınek 

idınként szüksége volna egy kis „stilisztikai pihenıre” is. Tudatosan, szándékosan más 

stílusrétegő szövegekkel is kell találkoznia, például publicisztikát, tudományos vagy 

szépirodalmat olvasnia, vagy egyszerően „csak” olyanokkal társalognia, akik nem 

csupán a hivatalos nyelvet értik és beszélik. 

 A 7. sz. mellékletben találunk olyan gyakorlatokat, amelyek kifejezetten arra 

biztatnak, hogy egyik stílusrétegbıl a másikba írjunk át, „fordítsunk le” egy-egy 

szöveget. 
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3. NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  
 
 
Tudjuk jól, hogy az emberi kommunikáció egyszerre három csatornán zajlik: a verbális 

és a nem verbális jelzések, valamint a harmadlagosként kezelt ún. statikus 

kommunikatív jellemzık szintjén. Térközszabályozásunk, mozgásunk, testtartásunk, 

mozdulataink, gesztusaink, arckifejezésünk, tekintetünk, hangképzésünk – vagyis nem 

verbális jellemzıink – legalább annyira beszédesek, mint az, amit mondunk, vagyis a 

verbális közlések, illetve az, ahogyan kinézünk, vagyis a harmadlagos jelzéseink. A 

verbális, azon belül a szóbeli és az írásbeli készségekrıl szólt az 1. és a 2. fejezet. Egy 

kommunikációról szóló tankönyvben azonban természetesen nem lehet említés nélkül 

hagyni a nem verbális kommunikációt sem. Ám csak arra vállalkozhatunk, hogy e 

rendkívül gazdag tematikából kiragadunk néhány olyan speciális jellegzetességet, 

amelyek kifejezetten rendészeti vezetık számára érdekesek és hasznosak. Amit a nem 

verbális csatornákon történı közlések általános jelentıségérıl tudni érdemes és kell, azt 

kitőnıen áttekinthetjük a szakirodalomban10, illetve elsajátíthatjuk a kommunikációs 

alaptréningen kínált helyzetgyakorlatok és -elemzések során. A résztvevık 

önreflexiójának, önismeretének fejlesztését szolgáló, illetve nyilvánosság elıtti 

szereplésének gyakorlását megcélzó videofelvételek készítésekor és elemzésekor 

elkerülhetetlen, hogy nem verbális jellemzıikkel is szembesüljenek. Alkalom nyílik 

olyan szituációk eljátszására, amelyekben célzottan a vezetıi szerepekhez illı nem 

verbális viselkedési módok kipróbálására és tudatosítására nyílik mód. Hiszen tudjuk: 

nem verbális jelzéseink alapvetıen ösztönösen mőködnek. 

 A legegyszerőbb, ha röviden, az egyes csatornákon végighaladva kiemelünk 

néhány, a rendészeti vezetık számára különösen megszívlelendı tudnivalót.  

 

                                                           
10 Aronson, Eliot: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1994.; Birdwhistell, R. L.: 

Introduction to Kinesics. University of Louisville Press, Louisville, 1952.; Birdwhistell, R. L.:  Kinesics 
and Context. Essays on Body Motion Communication. Ballantine Books, New York, 1970.; Buda Béla: 
A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula Kiadó, Budapest, 1994.; Buda Béla–
László János: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Központ, Budapest, 1981.; Forgas, 
Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1985.; Pease, Allan: Testbeszéd. 
Park Kiadó, 1989. 
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3.1. TESTBESZÉD 
 
 
A testbeszéd fogalmi körébe a mozgás, a testtartás, a testhelyzet, a mozdulataink 

tartoznak. Nem kell bizonygatni, mekkora jelentıségük van közvetlen kommunikációs 

helyzetekben ezeknek. A vezetı és a beosztott viszonya hierarchikus viszony, s ez már 

szavak nélkül, csupán a testbeszéd útján is érzékeltethetı. Képzeljük el, hogy két ember 

egymással folytatott beszélgetését videóra rögzítjük, s a felvételt úgy nézzük meg, hogy 

levesszük a hangot. Csupán testtartásukból, testhelyzetükbıl, mozgásukból, 

mozdulataikból rövid idın belül nagy pontossággal megállapíthatjuk, melyikük az 

irányító, sıt, talán a kettejük közötti hierarchiabeli viszony távolságára is 

következtethetünk. Közismert, hogy a japánok hajlongással üdvözlik egymást, 

mégpedig oly módon, hogy a hierarchiában lejjebb lévı mindenkor mélyebbre hajol a 

fölötte lévı elıtt. Ha ilyen merev szabályokat nem is, de a rendészeti hierarchiában is 

megfigyelhetünk olyan kommunikációs eljárásokat, amelyek hasonlót fejeznek ki. Ilyen 

például a tisztelgés, a kézfogás kezdeményezése, a felállási, leülési vagy állva maradási 

szokások. Buda Béla írja, hogy „akárcsak az állatok közötti kommunikációban, az 

emberek között is kifejezıdik a fölérendeltség a testtartásban, a fölérendelt 

kiegyenesedik, fejét mereven tartja, sajátos váll- és kartatást vesz fel, az alárendelt kissé 

összegörnyed.”11 A vezetı és beosztott közötti kommunikációs helyzetekben is 

megfigyelhetı, hogy a beosztott sokkal inkább hajlamos arra, hogy – akaratlanul és 

öntudatlanul – felvegye a felettes testtartását.12  

 A testbeszédünk olyannyira ösztönös, hogy igen nehezen vagyunk képesek 

változtatni rajta. Tudnunk kell azonban, hogy ez az automatikusan szabályozott 

jelzırendszer mennyire érzékenyen irányítja a másik ember hozzánk való viszonyát, 

amelyet ha befolyásolni akarunk, meg kell tanulnunk valamelyest tudatosan bánni 

ezekkel a jelzésekkel is.  

 

                                                           
11 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Budapest, Animula Kiadó, 1986., 

185. o. 
12 Vö.: ugyanott 100. o. 
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3.2. TÉRKÖZSZABÁLYOZÁS 
 
 
Nagyon szorosan kapcsolódik a testbeszédhez – sıt, inkább azt mondhatnánk, nem is 

lehet tıle elválasztani – a térközszabályozás. Vagyis az, hogy a beszélgetıpartnerek 

milyen távolságban, illetve milyen elrendezésben helyezkednek el egymástól a közlés 

folyamán. Ez a vezetı–beosztott viszonyban két alaphelyzetben érdekes. Az egyik, 

amikor a vezetı territóriumán, a másik, amikor a beosztott(ak)én zajlik a közlés. 

Beosztott a vezetıhöz többnyire akkor megy, ha hivatalos dolguk van egymással, s 

ekkor is általában hívják. Tartózkodhat bent egyedül vagy többedmagával. Ilyenkor a 

vezetı van otthoni terepen, s egyértelmően ı irányítja a helyzetet, benne még azt is, 

hogy ki hol helyezkedik el, kit milyen közel enged magához. A leginformatívabb e téren 

a helyiségekben az ülıalkalmatosságok elhelyezkedése, amit véleményünk szerint a 

vezetı mindig maga határozhat meg. A helyiségek mérete nyilván nem változtatható 

korlátlanul, de azért a vezetıi irodák elég nagyok szoktak lenni ahhoz, hogy abban 

többféle ülıalkalmatosság is elférjen. Ha ez így van, mindig a vezetı dönti el, hogy a 

beérkezı hová üljön. Nyilvánvalóan más és más üzenete tud lenni annak, ha a vezetı az 

íróasztala mögött marad, s beosztottját magával szemben, az asztal túloldalára állítja 

vagy ülteti. Vagy ha ı kimozdul helyérıl, s mindketten egy körbeülhetı tárgyalóasztal 

két egymással szembeni székére ülnek. Ha valami kényelmesebb bútor is van a 

helyiségben (mondjuk két fotel egy dohányzóasztallal), akkor a harmadik lehetıség, 

hogy beosztottját itt kínálja hellyel, s maga is ott helyezkedik el, ezzel inkább a partneri 

viszonyt érzékeltetve. Mindháromhoz automatikusan kapcsolódik valamilyen érzet a 

beosztott részérıl, ami ha illeszkedik a közléshelyzet tartalmához, akkor nagyon sokat 

segít a cél elérésében. 

 Ha a vezetı keresi fel beosztottját annak dolgozószobájában, vagyis ı lép be más 

territóriumába, az is sokat elárul, hogy ott hol és hogyan helyezkedik el. Egyáltalán: 

mennyire szokása ez? Ha soha nem tesz ilyet, az is informál valamirıl. Ha a másik 

territóriumán is ı akar „uralkodni”, azaz jogot formál arra, hogy oda bármikor 

bemenjen, ott bármit megérintsen, bárhova leüljön stb., akkor az is árulkodik valamirıl. 

Elképzelhetı azonban, hogy tiszteletben tartja a másik területét, s ott azok szerint a 

szabályok szerint jár el, amelyeket az ottani „házigazda” szab. Tudatos vezetıként 
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mindeneképpen törekedni kell arra, hogy bármelyik megoldást válasszuk is, tudjuk, 

milyen hatást kelt, milyen következményeket vált ki a beosztottakban. Ezekre a 

térközszabályozást irányító finom, automatikus jelzésekre ugyanis hihetetlenül 

érzékenyek vagyunk mi emberek, még akkor is, ha ezeknek ritkán adunk hangot.  

 
3.3. GESZTIKULÁCIÓ 
 
 
Ugyancsak elválaszthatatlan a többi nem verbális elemtıl a gesztikuláció is: a váll, 

illetve a karok és kezek mozgása beszéd közben. Nagyon szorosan véve idetartozik a 

kézfogás, mint az üdvözlés Európában legelterjedtebb szokása. Annak mikéntje, ereje, 

idıtartama egy vezetı–beosztott viszonyban nagyon beszédes tud lenni. És akkor még 

éppen csak elkezdıdött a beszélgetés. A beszédünket kísérı kézmozdulataink – mint 

általában az összes nem verbális jelzésünk – leginkább automatikusak. Nagyon jó volna 

azonban, ha tudnánk, milyen kézmozdulatok jellemzıek ránk, s hogy azok mit 

közvetítenek rólunk beosztottjainknak. Az egy kézmozdulat = egy konkrét jelentés 

elvében nem hiszünk, inkább arra biztatunk mindenkit, hogy mindig az összes csatornán 

érkezı jelzéseket együtt, egymáshoz képest értékeljék és értelmezzék. Ilyen módon egy 

gesztus nem gesztus, vagyis egyetlen kézmozdulatból nem szabad messzemenı 

következtetést levonni. Figyeljük meg az illetı szokásait, illetve alkalmi viselkedését, s 

természetesen soha ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy mit mond. A különbözı 

csatornákon érkezı jelzések összeillısége vagy össze nem illısége lesz leginkább 

informatív az adott helyzetekben, s ítéletünk csak így lehet a lehetı legpontosabb. Ha 

ugyanis egyetlen kiragadott mozdulatból téves következtetést vonunk le, s annak alapján 

reagálunk, szükségszerően reakciónk is téves lehet, amit aztán a partner félreért és így 

tovább. Innen egyenes út vezethet egy konfliktusig, amely esetleg csak egy-egy jelzés 

téves értelmezésén alapult.  

 Talán a gesztusok között érdemes megemlíteni a másik ember megérintésének, 

megfogásának jelentıségét. Ismét Buda Bélától idézünk: „A státuszkülönbség 

kifejezıdik az érintés differenciális jogában. A magasabb rangú fél megérintheti a másik 

karját, vállon veregetheti azt stb.”13 Míg fordítva ugyanez elképzelhetetlen. 

                                                           
13 Buda Béla i.m.: 186. o. 
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 A kézmozdulatok között külön is ki kell emelni az emblémákat, vagyis azokat az 

egyezményes kézjeleket, amelyeknek egy adott közösség tagjai számára ismert 

jelentésük van. Ezek használata megkönnyíti a felek egymással folytatott 

kommunikációját, adott esetben még a szavakat is helyettesítik. Nagyon hasznos, 

elınyös vagy akár csak idıtakarékos tud lenni, ha vezetı és beosztott(ak) között – fıleg 

olyan helyzetekben, amikor nem akarjuk, hogy a kívülállók értsenek minket – ilyen 

egyezményes jelekkel mőködik az információáramlás. Ehhez természetesen a felek 

kölcsönös megegyezésére van szükség, amely nagyon jól szolgálhatja a csapatmunkát is. 

 

3.4. MIMIKA ÉS TEKINTET  

 

A leglátványosabb, legszembetőnıbb, mindenki számára kétségtelenül a 

legbeszédesebbnek tartott nem verbális csatorna a mimika és annak részeként a tekintet. 

Arcunk rezdülése, szemünk, nézésünk árul el talán a legtöbbet abból, hogyan 

viszonyulunk a másikhoz, illetve mindahhoz, ami a kommunikációs helyzetben történik, 

elhangzik. A vezetınek a másikhoz és a helyzethez való viszonya – legfıképpen ha 

annak a beosztottak számára valamiért jelentısége van – mindig nagyon releváns 

információ. Éppen ezért a beszélgetıpartner minden eszközzel törekszik arra, hogy ezt a 

viszonyt feltérképezze. S ha a vezetı arca, tekintete nagyon kifejezı, szinte árulkodó, 

akkor az erre törekvınek nincs is nehéz dolga. Jó, ha tudjuk ezt vezetıként (és persze 

mások beosztottjaként is, hiszen ki az, aki elmondhatja magáról, hogy neki nincs 

fınöke?). Ez természetesen nem jelenti azt, hogy tanuljuk meg, s mindig öltsük is 

magunkra az ún. pókerarcot. Inkább tanuljuk meg érzelmeinket arcunkkal, 

tekintetünkkel a lehetı legpontosabban kifejezni, illetve tanuljuk mások mimikájának 

megfigyelését, értelmezését. A beosztottaknak fontos, hogy tisztában legyenek azzal, 

hogy vezetıjük elégedett velük, a munkájukkal vagy éppen elégedetlen. Ezt sokszor már 

azelıtt látják, érzik, mielıtt a vezetı megszólalna. Tanuljuk meg kifejezni 

érdeklıdésünket is, persze senkit nem valami álarckészlet beszerzésére biztatunk. A 

legjobb az lenne, ha valóban érdeklıdnénk a másik iránt. Érdekes élmény 

megismerkedni különbözı arcainkkal, azzal, hogy azok kívülrıl nézve milyen hatást 
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keltenek a szemlélıben. Erre több segédeszköz is kínálkozik: a tükör, a fénykép vagy a 

mozgókép. 

 Meg lehet tanulni tudatosan bánni a tekintet irányításával is. Ha beszélgetés közben 

egyáltalán nem vagy alig nézünk a másik szemébe, vagy épp ellenkezıleg, folyamatosan 

bámuljuk ıt, egészen eltérı hatásokat lehet elérni. Akár elismerjük, akár nem, egy 

vezetınek idınként ilyen eszközökre is szüksége van ahhoz, hogy befolyásolja 

beosztottjait. Forduljunk néhány megfigyelésért ismét Buda Bélához: „A fölérendelt 

kevesebbet néz az alárendeltre, általában elnéz a feje felett (valószínőleg innen ered a 

»fennhordja az orrát« kifejezés is), vagy félrenéz, az alárendelt viszont követni 

igyekszik a fölérendelt tekintetét, és folyamatosan arra figyel. A magasabb beosztású 

ember szabadabban rendelkezik a tekintet célpontjának megválasztási jogával, tehát 

nézheti, illetve hosszabban nézheti az interakciós partner testének olyan területeit is, 

amelyek általában nem lehetnek huzamos megfigyelés tárgyai. Ilyen »jog« különösen a 

másik nemmel kapcsolatban érvényesül.”14  

 

3.5. VOKÁLIS CSATORNA 

 

A vokális csatorna szerepérıl részben már volt szó az 1.3. sz. alfejezetben, a 

beszédkészség tárgyalásakor. Legalábbis annyiban, amennyiben ott elengedhetetlen volt 

a hangzó beszédrıl, annak akusztikai alapjairól szólni.  

 Azt mondtuk, hogy a beszéd legtöbb akusztikus összetevıjét az emberek általában 

ösztönösen használják, s csak kivételes esetben élnek velük szándékosan, tudatosan. 

Ilyen kivételt jelentenek természetesen a színészek, elıadómővészek, szónokok. De 

vajon a vezetı beosztásban lévık, például a rendészeti vezetık munkája során nem 

volna-e (többször) szükség arra, hogy hangjukkal tudatosan is bánjanak, s ily módon 

befolyásolják a közlést? A válasz egyértelmő: bizony, hogy szükség volna erre. Ha egy 

vezetı nem tudja hallhatóan, érthetıen, jól artikuláltan, megfelelı hangsúlyozással 

megadni a tájékoztatást vagy kiadni a parancsot, utasítást, instrukciókat a 

beosztottaknak, akkor hogyan várja el, hogy megértsék, sıt, el is végezzék a rájuk bízott 

feladatot? Ne gondoljuk, hogy csupán a hangerı az, amelynek szabályozásával 

                                                           
14 Buda Béla i.m.: 185–6. o. 
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vezetıként élhetünk. Ha megemeljük hangunkat, a hallgató valószínőleg érezni fogja, 

hogy nagyobb nyomatékot szeretnénk adni mondandónknak. Ám ugyanezt elérhetjük 

más akusztikai eszközökkel is, akár épp az ellenkezıjével: a hangerı csökkentésével. 

Vagy azzal, hogy nagyobb szünetet tartunk beszédünkben, élénkebben artikulálunk, 

lassabban beszélünk. Ezek mind-mind a vokális csatornában rejlı lehetıségek, 

amelyeket közel sem aknázunk ki olyan mértékben, mint amire alkalmasak lennének. 

Az alaptréningen lehetıség nyílik diktafonra rögzíteni és visszahallgatni, kielemezni a 

résztvevık hangját, s annak gazdagabb használatára ösztönözni ıket. 

 Buda Béla arra hívja fel a figyelmet – s a rendészeti vezetıknek ezt mi is különösen 

a figyelmükbe ajánljuk –, hogy a hangszínezet és a beszéd formai jegyeinek 

megváltozása a beszélı szorongását, belsı feszültségét jelzi.15 A feszültségnek még a 

fokát is meg lehet állapítani, mégpedig ha bizonyos zavarjelek elıfordulását figyeljük. 

Ilyen zavarjelek lehetnek a szó hibás kimondása, az elszólás, a túl hosszú szünet, a hibás 

szórend, egyes szavak kihagyása vagy ismétlése, a dadogás, a befejezetlenül hagyott 

mondat stb. A zavarjelek hiánya vagy ritka elıfordulása viszont értelemszerően a 

beszélı nyugalmát bizonyítja. A beszélı, illetve amit mond és ahogyan mondja, teljesen 

kongruens. Mivel ez a csatorna a legárulkodóbb, ez azt jelenti, hogy ha kellıen 

érzékenyre hangoljuk füleinket, akkor nagyon pontosan tudunk tájékozódni a 

beszélınek a hozzánk, illetve a szituációhoz főzıdı viszonyáról. S ugyanígy fordítva: e 

csatorna tudatos és adekvát használatával mi is pontosan tudjuk kifejezni másoknak 

mindezeket. 

 

                                                           
15 Buda Béla i.m.: 95. o. 
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4. HARMADLAGOS KOMMUNIKATÍV ESZKÖZÖK  
 
 
A rendészeti vezetık megjelenése, kinézete, öltözete, továbbá az a munkahelyi 

környezet, amelyben kollegáikkal érintkeznek, sok mindent elárul. Nézzük hát meg e 

fejezetben az ún. statikus kommunikatív jellemzıket, amelyek közé a kinézetünket, az 

adottságainkat, illetve azokat a (tárgyi) körülményeket soroljuk, amelyek között a 

szituációk zajlanak. Ezek nemcsak árulkodóak, de nagyon jelentısen befolyásolják a 

közlést. Arról nem is beszélve, hogy a nem verbális, majd a verbális 

megnyilvánulásokat sok esetben csak azok után észleljük, hogy a másik személyrıl és 

környezetérıl valamilyen vizuális élményt, benyomást szereztünk, s épp ezért a 

tulajdonképpeni elsıdleges és másodlagos jelzések lehet, hogy épp fordított sorrendben 

bírnak jelentıséggel. 

 
4.1. AZ EGYÉNI MEGJELENÉS, FELLÉPÉS SZEREPE  
 
A rendészeti vezetıvel szemben támasztott követelmények között magától értetıdıen 

találjuk ott azokat, amelyek külsı megjelenésére, annak általános kulturáltságára, 

viseletére, öltözetére vonatkoznak. Azok az alapvetések, melyek szerint a másokkal 

érintkezı személynek külsıleg mindig ápoltnak és rendezettnek, sıt, kellemesnek kell 

lennie, nem meglepıek. Hogy ennek egy rendészeti vezetıknek szóló tankönyvben 

mégis külön kis fejezetet szentelünk, annak egyszerő oka van. Van egy olyan 

„varázsszó”, amely egy vezetınek a beosztottjai elıtt való közlekedését minden 

körülmények között kell hogy jellemezze. Ez pedig a példamutatás. A rendészeti 

szervezetek különösen sok gondot fordítanak az alakiasságra, dolgozóik külsı 

megjelenésére. Ez érthetı is, hiszen már önmagában megjelenésükkel keltenek egy 

benyomást mindazokban, akik látják ıket, s a látvány alapján már kialakul róluk – s ami 

fontosabb: rajtuk keresztül a szervezetrıl, melyhez tartoznak – egy általános kép. Ez 

pedig egyáltalán nem mindegy, hogy milyen: negatív vagy pozitív. Csak ezután tud, ha 

egyáltalán, megszületni valamiféle bizalom, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy – immár 

munkára kerülvén a sor – a rendészeti dolgozót mint hiteles személyt elfogadják a 

helyzet irányítójaként. Ha ehhez már megjelenésével, fellépésével sem járul hozzá, nagy 

baj van. Az a beosztott, aki vezetıjétıl nem lát erre vonatkozóan (is) jó, követendı 
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példát, akár joggal hivatkozhatna is erre. De közelítsünk a másik oldalról: vajon az a 

vezetı, aki önmaga körül sem képes rendet tartani, öltözékére, külsı megjelenésére és 

környezetére nem igényes, milyen alapon várja el, hogy beosztottjai az általa támasztott 

követelményeket jogosnak véljék, és eleget tegyenek nekik?  

 

Az egyenruha 
 
Ha a rendészeti testületek egyenruhája funkcionális és jó minıségő, sıt esztétikus is 

egyszerre, az nagyban hozzájárul e szervezetek külsı megjelenése által keltett egységes 

benyomáshoz. Persze nemcsak a ruha anyaga, színe, szabása és a hozzá tartozó 

kiegészítık (sapka, öv stb.) fontosak, idınként meghatározóak. Hanem az ıket viselı 

ember statikus kommunikatív jellemzıi, azaz meglévı fizikai-biológiai adottságai: 

neme, életkora, magassága, testalkata, hangszíne, illetve a saját maga által 

befolyásolható jellemzıi: ápoltsága, frizurája, ékszerei stb. is. A kettı elválaszthatatlan: 

egy jó minıségő és praktikus ruházatot sokkal könnyebb esztétikusan és tartással, 

méltósággal viselni, mint egy rossz minıségőt, csúnyát, esetlent, használhatatlant. Nem 

mindegy például, hogy az egyenruhát egyedi méretre szabják, vagy konfekció. 

 Az egyenruha egésze, de különösképpen a váll-lapon lévı rangjelzés a hierarchiában 

való azonnali és pontos tájékozódást teszi lehetıvé. Mivel a rendészeti szervezetek 

erısen hierarchizáltak, ennek különös jelentısége van. Viszonylag egyszerő tehát a 

„beazonosítás”, ha a vezetı egyenruhában van, hiszen az egyenruha „általában a 

szimbolizált viszonylat kötelezı betartását írja elı az interakciós partner számára. (…) A 

rendıri egyenruha birtokosának engedelmeskedni kell.”16 Akkor is mőködik a dolog, ha 

nincs ugyan egyenruhában, de a beszédpartnerek pontosan tudják, hogy a másik személy 

a vezetı. De mi van akkor, ha egyik segítı körülmény sem áll fenn? „A civil ruhában 

esetleg egy magas rangú rendırtiszt is csak úgy tud befolyást gyakorolni valamilyen 

rendészeti kérdésben, hogy elıbb azonosítja magát, ha elıbb »interpretálja« a viszonyt 

az interakciós partnereivel.”17  

 Csak a pikantéria kedvévért idézzük ide azt az esetet, amikor az egészen frissen 

kinevezett vezetıt (tehát akinek személyét, „arcát” beosztottjai még nem ismerhetik) egy 

                                                           
16 Buda Béla i.m.: 109. o. 
17 Lásd ugyanott. 
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hivatalos szituációban, de civil ruhában beosztottja nem ismer fel. Mivel itt nem a 

személy a fontos, hanem a szerep, nyilvánvaló, hogy a szerepet játszót a partner csak 

akkor ismeri fel, ha rajta van a „jelmez”, vagy valamilyen azonosítás történik. Az a 

vezetı, aki ezzel visszaél, s szankcióval sújtja az ıt „álruhában” fel nem ismerıt, nem 

éppen korrektül jár el. 

 

4.2. TÁRGYI KÖRNYEZET 

 

A ruházaton kívül a vezetık felszerelési tárgyai, munkaeszközei, az épületek, irodák, 

jármővek – mint szintén statikus kommunikatív jellemzık – is kifejezıek. Az, hogy az 

ember milyen tárgyi környezetben, milyen minıségő munkaeszközökkel dolgozik, 

erıteljesen befolyásolja munkájának színvonalát és kommunikációját is. Az ósdi, 

elkopott, rozoga stb. eszközöknek, tárgyi környezetnek már a látványa is visszatetszést, 

ellenérzéseket vagy nevetséget válthat ki a külsı szemlélıben. De nemcsak a tárgyak 

állapota, állaga beszédes, hanem azok elrendezése, vagyis az, ahogyan használójuk 

hozzájuk viszonyul. Ez a viszony ugyanis valakinek a személyes terébe belépve azonnal 

érzıdik. A rend vagy a rendetlenség, a káosz vagy az átgondoltság, az esetlegesség vagy 

a funkcionalitás mindjárt meglátszik, ha az ember körülnéz valakinek az irodájában. A 

szobabelsı általában árulkodik arról, hogy a helyiség lakója hogy érzi magát abban a 

térben, otthon van-e benne, rövidebb vagy hosszabb távra rendezkedett be, mennyire 

formálta a maga képére a szőkebb tárgyi környezetét, vagy mennyire hagyja azon 

uralkodni a helyi viszonyokat, adottságokat. Ebben bizonyos játéktere ugyanis 

mindenkinek van, s ez nem elsısorban az anyagi lehetıségektıl, hanem sokkal inkább 

az illetınek a személyes igényeitıl, szokásaitól, fantáziájától, az általa uralt térhez való 

viszonyából, személyes komfortérzetének számára szükséges hozzávalóitól függ. 

 A 3.2. sz. alfejezetben a térközszabályozásnál volt már szó arról, hogy a vezetı és 

beosztott között zajló beszélgetési helyzetekhez milyen térbeli elhelyezkedést 

válasszunk. Ez természetesen a helyi berendezés, a tárgyi környezet adottságaiból 

bizonyos mértékben adódik. Nyilván lehetetlen bizonyos korlátokat áthágni, hiszen ha 

egyszerően nincsenek olyan bútorok (asztal, íróasztal, tárgyalóasztal, ülıalkalmatosság 

stb.), amelyek között viszonylag komfortosan lehetne elhelyezkedni, akkor nehéz a 
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partneri viszonyt megteremteni. Ilyenkor is van azonban mód a messze nem ideális 

körülményeket emberi hozzáállással kissé „felülírni”, vagyis verbális és nem verbális 

közléseinkkel „kiegyenlíteni” a terep elrendezésébıl adódó egyenlıtlen viszonyokat. 

 A következıkben néhány rendırségi példával illusztráljuk mindezt. Az országban 

nem sok olyan rendészeti funkciót ellátó épület van, amelyet eredetileg is kifejezetten 

arra a célra terveztek, amire használják. Köztudottan ilyen a Teve utcai Rendırségi 

Igazgatási Központ. Itt három szervezeti egység: a BRFK egyes részei, az ORFK, illetve 

a Pest Megyei RFK kapott helyet. A kollégák elmondása szerint ez is hemzseg a hozzá 

nem értésbıl adódó hibáktól, hiányosságoktól. Ezek sokfélék: épületbiztonságiak, 

stratégiaiak, építészeti, technikai, épületgépészeti jellegőek, funkcionálisak, esztétikaiak. 

Kétségtelen, hogy ezeket a hibákat a külvilág nem ismeri, számukra az „üvegpalota” a 

maga látványos küllemével pozitív képet sugall. Körülbelül olyat, amilyet a rendırség 

szeretne láttatni magáról. Ám nem ilyen az igazi kép. Azt, hogy a Teve utcai székház 

leginkább csak kirakat jellegő, a civilek is tudják. A rendırségi épületek zöme ugyanis, 

ahol az állampolgárok megfordulnak, leromlott állagú, korszerőtlen, csak elvétve akad 

köztük olyan, amelyet a közelmúltban újítottak fel vagy tettek alkalmasabbá a munkára. 

S ráadásul a Teve utcában leginkább a magas beosztású rendıri vezetık irodái 

találhatóak. A beosztotti állomány, de a középvezetıi réteg is ennél szerényebb, sokszor 

rosszabb körülmények között dolgozik. Egy 2006 ıszén folytatott kutatás során láttunk 

jó néhány fogdát, elıállító helyiséget, panaszirodát, dolgozószobát, titkárságot, egyéb 

közösségi helyiségeket (elıcsarnokot, portát, kapuügyeletet, közlekedıket, folyosókat, 

büfét, pihenıket, öltözıket, teakonyhákat, mosdókat, mellékhelyiségeket, udvarokat). A 

megismert kapitányságoknak csak kis részében láttunk jól felszerelt, minden igényt 

kielégítı színvonalú helyiségeket. S ezek nagy részét az állampolgár is látja, használja, 

amikor a rendırség épületeiben van dolga. Akinek magának nincs ezekrıl saját 

élménye, könnyen elképzelheti, mit érez akár a sértett, akár a gyanúsított, ha látja, hogy 

ilyen épületekben és tárgyak között dolgoznak azok, akiktıl egyébként magas 

színvonalú szolgáltatást várna. Semmiképpen nem tartjuk jónak, ha a vezetık és 

beosztottak munkakörülményei között túl nagy szakadék tátong. Az ideális vezetınek 

elsısorban beosztottjai munkakörülményeinek javításáért kellene mindent megtennie. 
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 De egyéb technikai eszközökrıl is beszélhetnénk, leginkább például a 

kommunikációt segítıekrıl. Közhely, hogy az információáramlás a kommunikáció 

alapja. A rendırség pedig az a szervezet, amelynek az információval való bánás a 

lényege. Értelemszerően: ha ezt jól végzi, akkor munkája eredményesebb, ha nem, 

akkor kevéssé az. Ehhez képest a számítógéppel és Internet-kapcsolattal való ellátottság 

a rendırségnél még ma is gyenge. Van olyan vidéki kapitányság, ahol csak a 

rendszergazdának van Internet-hozzáférése, s mire rajta keresztül eljut a levél a 

címzetthez, egy-két nap is eltelik. Akár magához a kapitányhoz is csak így, közvetve és 

nehézkesen, lassan lehet eljuttatni elektronikus üzenetet. Az ezekhez társuló egyéb 

eszközökrıl (nyomtató, fénymásoló, papír, iroda- és íróeszközök) ugyanez mondható el. 

A telefonhelyzet – az ún. belügyi vonalat leszámítva – szintén elképesztı. A kifelé 

irányuló hívások erısen korlátozottak (pl. alosztályi szinten van meghatározott pénzügyi 

keret), vagy kódszámhoz kötöttek, s csak bizonyos munkakörökhöz kapcsolódóan áll 

rendelkezésre mobilhívási lehetıség. A nemzetközi vonalról nem is beszélve. Az 

egyetlen jól használható információáramlási eszköz írásbeli: az Intranet, amely a 

rendırség belsı levelezési rendszere. Csoda-e ezek után, ha a belsı információk is 

nehezen, késve jutnak el az egyes szintek között, lentrıl felfelé és felülrıl lefelé 

egyaránt. Persze nem állíthatjuk, hogy ezért csupán a technika a felelıs, hiszen a 

technikai hiányosságokat emberi hozzáállással nagyon nagy mértékben lehet 

kompenzálni. De nem a végtelenségig. S mennyi emberi energiát meg lehetne takarítani 

azzal, ha legalább az információáramlás technikai feltételei megfelelı színvonalúak, s 

ráadásul az országban egyenletesek volnának. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy ma 

Magyarországon a fıváros ilyen téren még mindig sokkal ellátottabb, mint a vidék. 
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5. KAPCSOLAT ÉS EGYÜTTM ŐKÖDÉS 
 
 
Az elızı fejezetekben elsısorban azzal foglalkoztunk, hogy a vezetı egyénileg, a saját 

kommunikációs készségei fejlesztésével hogyan válhat alkalmassá funkciója betöltésére. 

De nyilvánvaló, hogy egy vezetı sohasem önmagában dolgozik. „A vezetıi funkció 

mindig konkrét viszonyokban, közösségi interakciókban realizálódik, tehát embert, 

környezetet és közösségeket befolyásoló-alakító szerepet tölt be. (…) A vezetı 

megjelenésének, viselkedésének mindig van üzenete, jelentése és mások számára 

jelentısége is.”18 Vagyis ideje foglalkoznunk azzal, hogy a vezetés mint egy közösség, 

egy csapat irányítása milyen kommunikációs tényezık mentén alakítható hatékonyan. 

 Induljunk ki a következıkbıl: „Csak azok a szervezetek lehetnek eredményesek, 

amelyekben a munkatársak elégedettek, és hajlandóak a vezetıkkel való 

együttmőködésre.”19 Ennek érdekében a vezetınek mindenekelıtt el kell tudnia 

fogadtatni beosztottjaival az ı vezetıi szerepét. El kell érnie, hogy személyét kollégái az 

optimális munkahelyi viszonyok és a magas színvonalú szakmai munka garanciájának 

tekintsék. A munkatársak létszámától és a helyzet komplexitásától függetlenül nemcsak 

a csoport, a szervezeti egység kinevezett, formális vezetıje, hanem informális vezetıje 

is kell hogy legyen. 

 „A korszerő vezetési szisztémák és módszerek alkalmazása nem csupán az egyéni 

teljesítmények terén eredményez jótékony változásokat. Számottevıen javul a 

munkatársak munkához, közösséghez való viszonya, és a csapatmunka is hatékonyabbá 

válik. (…) Alapvetı követelmény: az igazi vezetı olyan közösséget és légkört teremt 

maga körül, mely szívesen és önzetlenül támogatja törekvéseit. (…) Ha a munkatársakat 

megbecsülik a vezetık, autonóm személyiségnek tekintik ıket, nagyobb önállóságot 

biztosítanak számukra, akkor jelentısen növelik felelısségérzetüket, és a 

munkacsoportok aktivitása erısödik.”20 

 Hasonló, a fentieket megerısítı gondolatokra találunk más jeles szerzıknél is. 

Finszter Géza például ezt írja: „A humanizált irányítás biztosíték arra, hogy a 

                                                           
18 Sziklai László Péter: A vezetı attitőd és a vezetıi alkalmasság kialakulásának szociális, morális és 

biológiai alapjai. Magyar Rendészet, 2005/3., 134. o. 
19 Sziklai László Péter i.m.: 141. o. 
20 Sziklai László Péter: i.m.: 134–41. o. 
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társadalomban zárványként élı rendészeti szubkultúrából magas erkölcsi és anyagi 

elismerést kivívó hivatásrend váljék, az egyes beosztott pedig az engedelmeskedı 

szolgából emelkedjék az öntudatos szakember rangjára.”21  

 Az elızı idézet engedelmes szolgaként aposztrofált szereplıje sajnos ma még 

tipikus, sıt, azt kell mondjuk, kívánatos beosztotti magatartást követ. Mindez nem más, 

mint a tekintélyelvő vezetés következménye, amely „a rendvédelmi szervek militáns 

felépítésébıl és szervezeti kultúrájából vezethetı le. E vezetési stílus, illetve gyakorlat 

képviselıi számára a vezetı tekintélyének megóvása és fenntartása jóval többet nyom a 

latba, mint a szervezet hatékony mőködése, a változások igénylése, a kreatív 

gondolkodás és problémamegoldás, a munkavállalók megelégedettsége, motiváltsága 

stb. Az egyszemélyi, tekintélyelvő vezetés gátjává válik a konszenzuson alapuló 

korszerő, minıségelvő és teljesítmény központú mőködésnek, illetve az ilyen mőködést 

lehetıvé tevı helyzetorientált, kooperatív alapon nyugvó vezetıi magatartás 

meghonosodásának.”22 E súlyos látlelet nagyon is valóságos problémákat feszeget. Az 

itt idézett Bokodi–Szakács szerzıpáros mellett a már szintén hivatkozott Finszter Géza 

is idırıl idıre hangot ad ez irányú aggodalmainak. „A szervi mőködésben a katonai 

struktúra lebontása azokon a szolgálati területeken sem történik meg, ahol pedig a 

szakmai feladatok jellege nagyon is indokolná. Ilyen körülmények között a kooperatív 

vezetési módszerek elterjesztése nem több jámbor óhajnál.”23 

 Hogy ezek a modern vezetési módszerek miért nem képesek megvalósulni a 

hétköznapi rendészeti vezetıi gyakorlatban, arra nagyon egyszerő és elkeserítı 

válaszokat ismerünk. Idézzünk egy humánvezetık továbbképzésérıl származó, talán 

mindennél kifejezıbb gondolatot: „A résztvevık elmondásából azonban az is 

kiérezhetı, hogy az általuk »befektetett« jó szándék és tenni akarás valamilyen módon 

felmorzsolódik a rendvédelmi szerveken belül uralkodó állapotok, valamint a 

külvilágból érkezı lehetıségek, illetve veszélyek szikláin. Esetenként, helyzetenként és 

a végrehajtásra váró feladatok jellegétıl függıen azt érzik, hogy nagyon gyakran 

tehetetlenek az ıket érintı folyamatok befolyásolásával, irányításával, jövıjük 

                                                           
21 Finszter Géza: Rendészeti menedzsment. Magyar Rendészet 2003/4., 28. o. 
22 Bokodi Márta–Szakács Gábor: Humánvezetık véleménye a rendvédelmi szervek emberi erıforrás-

gazdálkodásának múltjáról, jelenérıl, jövıjérıl. Magyar Rendészet 2003/4., 130. o. 
23 Finszter Géza: Rendészeti menedzsment. Magyar Rendészet 2003/4., 32. o. 
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alakításával kapcsolatban. Egy gépezet részei sokat tesznek, illetve akarnak tenni az 

adott szervezet hatékony mőködéséért, de ez a mechanizmus nem mőködik olajozottan, 

sıt esetenként szándékaik és személyiségük is »felmorzsolódik« a fogaskerekek 

között.”24 

 Az 5. fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy – persze még mindig a vezetı részérıl – 

milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy a fentiekben jelzett kívánatos és optimális 

vezetési stílus által a hatékony csapatmunka megvalósulhasson. Persze tegyük mindjárt 

hozzá, hogy az ideális állapot kialakításához és fenntartásához csak fele részben 

elegendıek a vezetıben meglévı és általa mőködtetett készségek. „A csoport vagy 

szervezet mőködésének eredményessége nem kizárólag a vezetıi magatartás függvénye, 

mert legalább olyan mértékig függ a csoport összetételétıl és tevékenységétıl is.”25 Ha a 

vezetı és vezetettek közötti kapcsolatban folyamatos hiányosságok merülnek föl, azt 

biztosan az egész szervezet is megsínyli. És fordítva: ha a szervezet nem jól mőködik, 

akkor annak tagjai sem érzik jól magukat. Látható tehát, hogy ez egy meglehetısen 

érzékenyen és kölcsönösen mőködı hatásmechanizmus. 

 E fejezet olyan kompetenciákat tárgyal, mint az önállóság, az együttmőködési 

készség, a csoportos problémamegoldó képesség, a konszenzus kialakítása, a 

tervezıkészség, a szervezıkészség, a követelménytámasztás. De mielıtt ezeket 

áttekintenénk, szóljunk néhány szót elsıként a példamutatásról, s az ehhez 

elengedhetetlenül szükséges önreflexióról, önismeretrıl, önbizalomról és önkritikáról. 

 

                                                           
24 Bokodi Márta–Szakács Gábor: Humánvezetık véleménye a rendvédelmi szervek emberi erıforrás-

gazdálkodásának múltjáról, jelenérıl, jövıjérıl. Magyar Rendészet 2003/4., 133. o. 
25 Sziklai László Péter: A vezetı attitőd és a vezetıi alkalmasság kialakulásának szociális, morális és 

biológiai alapjai. Magyar Rendészet, 2005/3., 138. o. 
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5.1. PÉLDAMUTATÁS, ÖNREFLEXIÓ, ÖNISMERET, ÖNBIZALOM, ÖNKRITIKA 
 
Nem kétséges, hogy a vezetınek, mint a csoport elsı emberének pozitív példával kell 

elöl járnia. Tulajdonságainak és viselkedésének a többiek számára mintául kell 

szolgálnia. Ha nem így van, akkor az általa támasztott elvárások hiteltelenek lesznek, s 

ezt észlelvén beosztottjai az elsı adandó alkalommal élni fognak minden olyan 

eszközzel, amely aláássa a vezetı csupán kiharcolt, de nem kiérdemelt, valódi 

„tekintélyét”. A példamutatás minden területen értendı, de legelsısorban mégis talán  az 

emberi kvalitásokat emelhetjük ki. Az önmagára reflektáló személyiség minden 

emberekkel foglalkozó szakmánál – vagy inkább nevezzük ezeket hivatásnak –, 

alapkövetelmény. Az önismeret spontán módon való gyarapodása, amely egyébként az 

ember életkorának elırehaladásával párhuzamosan zajlik, önmagában messze nem elég. 

Aki hivatását lelkiismeretesen akarja gyakorolni, s ráadásul vezetıként, annak nemcsak 

a többi ember, de saját maga miatt is elemi kötelessége az önismeret tudatos és 

folyamatos fejlesztése.  

 Csak arra mondhatjuk, hogy ismerjük, amirıl tudjuk, mire képes vagy mire nem. 

Nincs ez másként önmagunkkal sem. Az önismeret fejlesztésének számos módszere és 

terepe ismert. Ezeket itt most nem részletezzük, hiszen ehhez bıséges szakirodalom áll 

rendelkezésre26. Az alaptréning résztvevıi egyébként kóstolót kaphatnak belılük. 

Önbizalomról és önkritikáról tulajdonképpen csak az önreflexióhoz és az önismerethez 

képest van értelme beszélni. Csak akkor kel életre és mőködik mindkettı, ha az 

önismeret már meglehetısen elırehaladott állapotban van. Ugyanis bízni csak abban 

lehet, amit alaposan ismerünk. S ugyanígy kritizálni is csak azt lehet igazán, amit jól 

ismerünk. Furcsának tőnı relációk ezek, de ha egy kicsit belegondolunk, könnyen 

beláthatjuk, hogy így mőködnek. S innen már csak egy lépés a másik emberben való 

bizalom, illetve másoknak az irántunk táplált bizalmának a megteremtése és megtartása. 

                                                           
26 Csak néhány példa: Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, 1997.; Buda 

Béla–László János: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1981.; Buda 
Béla: A személyiségfejlıdés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.; Buda 
Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei. Animula Kiadó, Budapest, 1994.; Fodor 
K. (szerk.): Személyiségfejlesztés III. Közmővelıdés Háza kiadvány, Tatabánya, 1990.; Forgas, 
Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, 1989.; Goleman, Daniel: Érzelmi 
intelligencia. Háttér Kiadó, 1997.; Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség 
fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest, 2002., 50–1. o.; Rudas János: Delfi örökösei: Önismereti 
csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Gondolat Kiadó–Kairosz Kiadó, Budapest, 1997. 
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Ha magamban nem bízom, ugyan hogyan várhatnám el, hogy bárki is megbízzon 

bennem? Ha én bizalmatlan vagyok másokhoz, miért kellene másoknak megbízniuk 

bennem? Ha viszont kölcsönös bizalom nincs, akkor bizony csapatmunkáról, 

közösségrıl semmiképpen nem beszélhetünk. Így kerülnek tehát elı itt ezek a fogalmak, 

ám arra, hogy alaposabban körüljárjuk ıket, itt most nincs mód. Talán egy szintén Buda 

Bélától származó gondolatot még megengedhetünk: „Számos szervezeti bajnak és 

viselkedészavarnak, teljesítménycsökkenésnek a vezetı maga az oka. Ezt a legnehezebb 

észrevenni. Az utasítások felhasználása lehet hibás, nem taktikus, de még gyakrabban a 

vezetı személyiségének különféle kellemetlen oldalai hatnak zavaróan. Ezek a vezetı 

kommunikációs szokásaiban gyökereznek, és nagyon gyakran különféle apró formai 

sajátosságokban ütköznek ki, amelyeknek a vezetı maga nem tulajdonít semmiféle 

jelentıséget, ha egyáltalán észreveszi ıket.”27 

 Ami a vezetıi példamutatás másik területét, a tudást illeti, abban sem lehetünk 

engedékenyebbek. „Minden embernek, de különösen a vezetıi posztokon lévıknek 

folyamatosan ellenırizniük kell felkészültségüket, jelenlegi fejlettségi és 

tudásszintjüket, hogy összehasonlítva az idıszerő követelményekkel fel tudják mérni, 

hogy a különbségek megszüntetése érdekében mit kell tenniük. Nagyon korrekt 

önvizsgálatra van szükség, arra, hogy elemezzék, tetteikben mi volt a helyes és sikeres, 

milyen tényezık vezettek a sikerekhez, és miért következhetett be a kudarc.”28 

Természetesen a vezetı nem lehet mindenben a legjobb, de nem is kell, hogy az legyen. 

De mindazzal, amit Sziklai László29 általános követelményként megfogalmaz, teljes 

mértékben egyet érthetünk: a szakmai felkészültség magas foka és folyamatos 

karbantartása; az intellektuális felkészültség és az adott kultúrára vonatkozó általános 

mőveltség és igényszint elérése, a tudás fejlesztése; azoknak az adottságoknak és 

készségeknek a megléte, melyek az adott státus ellátásához szükségesek, és ezek 

folyamatos fejlesztése. Ezekkel rendelkeznie kell a jó vezetınek. Ezen felül pedig 

mindent meg kell tennie, hogy a munka ellátására legalkalmasabb munkatársakkal 

                                                           
27 Buda Béla: Az empátia… Ego School Bt., Budapest, 1998., 209. o. 
28 Sziklai László Péter: A vezetı attitőd és a vezetıi alkalmasság kialakulásának szociális, morális és 

biológiai alapjai. Magyar Rendészet, 2005/3., 136. o. 
29 Sziklai László Péter i.m.: 142. o.  
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dolgozhasson, s számukra a lehetı legjobb munkakörülményeket megteremtse.  

A legfontosabb jellemzıi, hogy: 

- „ösztönzi és elısegíti a beosztottak elımenetelét, fejlıdését; 

- biztosítja és szorgalmazza továbbképzésüket; 

- gondot fordít a jó tapasztalatok általánosítására; 

- támogatja az újításokat és bátorítja az önálló kezdeményezést; 

- önálló, de beosztottait bevonja a döntés-elıkészítésbe; 

- megbecsüli a beosztottait, és mind anyagilag, mind erkölcsileg elismeri munkájukat.”30 

 

A vezetıi önismerethez kapcsolódóan Buda arról is beszél, hogy milyen veszélyes lehet, 

ha a „vezetıkben kialakul valamiféle magabiztosság, olyanfajta meggyızıdés, hogy 

tapasztalatuknál, gyakorlatuknál fogva értenek az emberek megítéléséhez. (…) A másik 

ember helyzetébe való beleélés általában inkább kérdésfeltevéseket, valószínőségeket, 

sejtéseket hoz felszínre, semmint biztos megállapításokat. Az empátiás megértés 

egyébként is aktuális és dinamikus lélektani jelenségekre vonatkozik, érzelmekre, 

indítékokra, belsı ellentmondásokra, felfogásmódokra, érzékenységre. (…) Nem a 

személyiség állandóit segít megragadni, ilyen értelemben semmiféle hosszú távú 

következtetés nem vonható le belıle. (…) Az empátia az odafigyelés munkáját igényli, 

tehát mintegy be kell kapcsolni, oda kell irányítani bizonyos pontokra, és ez a munka az 

empátiás beállítottságú vezetıi személyiségben valahogy tudatosul, és nem engedi, hogy 

a »jó emberismerı« vagy »átejthetetlen« vezetıi szerep illúziója alakuljon ki benne.”31 

 Elengedhetetlen, hogy itt is szóljunk a különbözı vezetési stílusokról. Legalább 

annyiban, hogy egyértelmően jelezzük: a vezetı önismeretének és önkritikájának 

mértéke szempontjából jelentıs különbségek vannak az autokratikus és a demokratikus 

vezetés között. Az autokratikus vezetési stílust alkalmazó vezetı természetesen 

kikapcsolja a beosztottaktól érkezı visszajelzéseket. Az ellentmondásoknak, eltérı 

véleményeknek semmilyen helyet nem ad, azokkal szemben türelmetlen és elutasító. A 

nem formális kommunikációs lehetıségeket teljesen kizárja, a közléshelyzetekben 

személytelenül, mereven és hővös racionalitással jár el. A beosztottak hamar felmérik az 

                                                           
30 Sziklai László Péter i.m.: 140. o. 
31 Buda Béla: Empátia… Ego School Bt., Budapest, 1998., 212–3. o. 
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ilyen vezetıi beállítódást, és hamar megtanulják kezelni is. Ily módon viszont a kritikák 

a vezetıt el sem érik, azaz a saját magáról kialakított abszolút torz kép szerint mőködik. 

Az ilyen stílusú vezetı „minden hibát és felelısséget el tud hárítani magától, és 

általában csak a mások magatartásával foglalkozik, és a sajátját adottnak vagy éppen 

biztosan jónak veszi.”32 „Az autokratikus vezetés így  sajátos öngerjesztı folyamattá 

válik. (…) Elromlik a munkahelyi légkör, szaporodnak és elmérgesednek a 

szerepviszonyok konfliktusai, sok a kilépés és a távolmaradás, váratlan, a szervezet 

munkáját nehezítı események követik egymást stb. Amióta az autokratikus vezetés a 

tudományos figyelem gyújtópontjába került, különféle hátrányai egyre-másra derülnek 

ki, és mind világosabban fejezıdik ki, hogy ez a vezetési stílus káros a szervezet 

számára, tehát törekedni kell arra, hogy a vezetık demokratikus stílusra váltsanak át. 

Erre azonban hiába szólítják fel a vezetıket, akarattal változtatni nagyon nehéz.”33 

 „A legalkalmasabb, leghelyesebb szervezeti viselkedéshez szükséges a beosztottak 

saját kezdeményezése, felelısségérzete, gyakran szükséges a többletvállalás, az egész 

szervezet ismeretében átlátott, megértett új helyzetek megoldásának készsége. Ez csak 

akkor van meg a beosztottakban, ha munkaszervezetükkel azonosulni tudnak, ha azt 

magukénak érzik, ha abban önmagukat megtalálják, némileg legalább megvalósítani 

képesek. Ez pedig személyiségük és a szervezet összefonódásából jön létre, és éppen ezt 

(a szervezetszociológiai irodalomban gyakran említett ún. involváltságot) segíti elı, 

szabályozza a vezetı a maga empátiás készségével és demokratikus vezetıi 

stílusával.”34  

 Márpedig az elmondottak alapján egyértelmően kijelenthetjük, hogy demokratikus 

stílusú vezetésre csak az a vezetı képes, aki az e fejezetekben tárgyalt képességek 

megszerzésére különös hangsúlyt fektet. 

 

                                                           
32 Lásd: Buda Béla ugyanott. 
33 Buda Béla i.m.: 215–6. o. 
34 Buda Béla i.m.: 218. o. 



 79

5.2. ÖNÁLLÓSÁG 

 

Jóllehet a vezetés lényege éppen az, hogy sokadmagunkkal kell együtt dolgozni, azaz 

elsısorban jó csapatjátékosnak kell lennünk, mégsem mehetünk el szó nélkül a jó 

vezetıvel szemben elvárt önállóság kérdésköre mellett. Az alkotói vezetıi attitődök 

között az elsı helyen szerepel a nagyfokú függetlenség, önállóság. A jó vezetı „részt 

vesz a közösségi munkában, de megırzi autonómiáját is. Optimális mértékig átveszi a 

közösség attitődjét, de nem olvad el a közösségben, megırzi relatív függetlenségét.”35 

A vezetıvel szemben támasztott természetes követelmény, hogy képes legyen a 

közvetlen irányítás, útmutatás nélküli munkavégzésre, a saját tevékenysége 

megszervezésére. Önállóan tudja megfogalmazni már a célkitőzéseket is, és 

megteremteni a feltételeket, majd határidıre elvégezni a feladatokat. 

 Nézzünk egy rossz példát, milyen az, amikor egy vezetı nem autonóm. „A konform 

beállítottságú vezetı jellemzı tulajdonsága, hogy szinte mindentıl és mindenkitıl függı 

viszonyban van, nem eléggé önálló, minden téren bizonytalan. Feladathelyzetekben 

szorongani kezd, nem nagyon mer sem kockázatot, sem felelısséget vállalni.  

İ feloldódik a közösségben, örül, ha nem veszik észre, akadályozza a fejlıdést, minden 

téren ragaszkodik a saját megszokott stílusához. Minden vezetıvel szemben abszolút 

lojálisan viselkedik, szolgai módon alárendeli magát az erısebb karakterő ember 

akaratának. Jellemzıen kudarckerülık, alacsony az igényszintjük, vegetatív panaszokkal 

vannak tele, viselkedésük ellentmondásos, rapszodikus, hangulatvezérelt.”36 Senkinek 

nem kívánjuk, hogy ilyen típusú vezetıje legyen. De törekedjünk arra is, hogy belılünk 

nehogy ilyen típusú vezetı váljék!  

 A rendészeti vezetıknél nem ritka, hogy a még mindig igen merev, hierarchikus 

felépítéső szervezetben eltöltött idıvel arányosan veszítenek eredetileg egyébként 

meglévı önállóságukból, s ezzel együtt rugalmasságukból, nyitottságukból. Itt külön is 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy – különösen nehéz körülmények között, amilyenek a 

rendészeti szervezetekben uralkodnak – ezek megırzése nem megy magától. Érte 

tudatosan és nagyon kitartóan, folyamatosan tenni kell! 

                                                           
35 Sziklai László Péter: A vezetı attitőd és a vezetıi alkalmasság kialakulásának szociális, morális és 

biológiai alapjai. Magyar Rendészet, 2005/3., 151. o. 
36 Sziklai László Péter i.m.: 151. o. 
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5.3. EGYÜTTMŐKÖDÉS, KONSZENZUS KIALAKÍTÁSA, CSOPORTOS 

PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG 

 

A vezetıi munka természetesen elsısorban csapatmunka, egészen pontosan annak 

irányítása, tehát a vezetıi készségek között a továbbiakban a munkatársakkal való 

kapcsolattartásra koncentrálunk.  

 A jó munkahelyi légkör és teljesítmény kialakításához a vezetınek szüksége van a 

társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, irányítás, csapatépítés stb.) kreatív 

alkalmazására. Ezeknek a segítségével képes optimális viszonyokat kialakítani és 

fenntartani az általa irányított munkahelyen. Ha ez sikerül, annak az a velejárója, hogy 

nemcsak „alaphelyzetben”, hanem még különleges körülmények közepette is határozott, 

egyértelmő és teljesíthetı utasításokkal irányít. Munkatársait differenciáltan bevonja a 

problémák megoldásába, sıt, a döntések elıkészítésébe is. Bátorítja, motiválja ıket. 

Ehhez mindenekelıtt arra van szükség, hogy a vezetı pontosan tisztában legyen saját 

magával (errıl szóltunk az 5.1. alfejezetben), de legalább ennyire arra is, hogy ismerje 

munkatársait, beosztottjait. Hiszen „nyilvánvaló, hogy ha a vezetınek nincsenek korrekt 

ismeretei az általa vezetett csapat belsı életviszonyairól, akkor adott körülmények 

között képtelen lesz hatékonyan beavatkozni az érdekviszonyok terén felmerülı 

konfliktusok megoldásába.”37 

 A rendészeti tevékenység, s így értelemszerően az ezen a területen dolgozók 

vezetése, irányítása egyáltalán nem egyszerő, s szinte soha nem problémamentes 

szituációk sokaságából áll. A megoldandó helyzetek sokszor már önmagukban is 

konfliktusosak vagy nagyon könnyen azzá válhatnak a rossz szervezeti-emberi 

viszonyok, egy-egy rossz vezetıi magatartás, viszonyulás, döntés következtében. Mivel 

a munka hatékonyságát a legjelentısebb mértékben az emberi tényezık, a munkatársak 

egymáshoz és a munkához való hozzáállása befolyásolják, értelemszerően ezeknek a 

minél jobb mőködtetése a cél. Ez pedig mély emberismeretet, azaz pszichológiai, sıt 

pedagógiai tudást és érzéket, kiemelkedı kommunikációs készségeket feltételez, és azok 

tudatos, következetes gyakorlati alkalmazását igényli. 

                                                           
37 Sziklai László Péter i.m.: 137. o. 
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 Azoknak, akik együtt kell hogy dolgozzanak – azaz az egyik személy tevékenysége 

nem önmagában áll, hanem egy másikéhoz kapcsolódik, attól függ –, meg kell tanulniuk 

a külön-külön mőködés helyett együtt mőködni. S hogy ez megtörténhessen, az az 

együttmőködési készségükön múlik. Nyilvánvalóan ebben is a vezetınek van a 

legnagyobb szerepe és felelıssége. Ha ı nem fordít gondot arra, hogy munkatársainak 

legyen alkalmuk egymást megismerni, ha nem teremt alkalmat arra, hogy a csoportban 

kialakítható legyen az egymás és a vezetı iránti kölcsönös bizalom, ha nem „olajozza” 

folyamatosan és értıen a pontos, egyértelmő kommunikációt, akkor e téren 

kiszámíthatóan gyengébben, rosszabbul fognak mőködni. S inkább emberek 

véletlenszerő csoportosulásának, gyülekezetének lehet ıket nevezni, mintsem csapatnak, 

közösségnek, amivé a hosszabb távra és egy közös cél érdekében egybegyőlt 

embereknek mindig formálódniuk kell. Nem kell különösebben bizonygatni, hogy a 

kétféle mőködés közül melyik a hatékonyabb, s nemcsak a munka, de az emberi társas 

kapcsolati szükségletek szempontjából is. 

 Korántsem biztos, hogy akik külön-külön, önállóan jól mőködnek, azok együtt is 

képesek ugyanerre. Ez csak abban az esetben lehetséges – akkor viszont kiszámíthatóan 

be is következik –, ha egy alkalmas vezetı „összehozza” ıket (nemcsak térben és 

idıben!), s a közös cél érdekében azonos irányba „tereli” tevékenységüket. Mégpedig 

úgy, hogy mindegyikük külön-külön továbbra is jól érezze magát abban, amit csinál. 

Ehhez az kell, hogy mindenki azt csinálhassa, amihez igazán ért, amit szeret. Nem 

könnyő ezt az ideális helyzetet megteremteni, de mindenképpen érdemes a vezetınek 

ezen fáradoznia, mert meghozza a gyümölcsét.  

 A közös célnak való alárendelıdés, az, hogy a csapat a közös tevékenységet érintı 

alapértékekben és módszerekben egyet értsen, elengedhetetlen a közös munkához. 

Ennek a közös konszenzusnak a kialakításában a vezetınek kezdeményezınek és 

határozottnak kell lennie. Világosan, egyértelmően ki kell nyilvánítania szándékait, 

ugyanakkor a csapattagok számára is biztosítania kell, hogy elmondhassák 

véleményüket, legyenek azok akár támogatóak, egyetértık, akár kritikusak vagy 

kétkedıek. A közös dolgokról való közös beszélgetések – minden olyan ügyben, ahol 

erre szükség és mód van! – rendkívül fontos részei a vezetı és beosztottak közötti 

kommunikációnak. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a vezetınek teljesen 
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önállóan, vagy csak néhányakkal konzultálva kell eljárnia. Ezeket a helyzeteket azonban 

pontosan fel kell ismerni, s az ezekhez tartozó kommunikációs megoldásokat (például az 

információk visszatartását) csak ilyenkor alkalmazni. Az 5.4. és az 5.5. számú 

alfejezetekben arról lesz szó, hogy hogyan történjen a csapat közös dolgainak 

megbeszélése. A kompetenciák közül ez a tervezést, szervezést jelenti, vagyis a 

folyamatos konzultációnak, a visszajelzések oda-vissza mőködtetésének a képességét. 

 Az egyéni és a csoportos probléma-megoldó képesség között is olyasféle 

összefüggés mutatható ki, mint az egyének külön-külön mőködése és a közöttük 

létrejövı együttmőködés között. Elképzelhetı, hogy egy csoportban csupa kiváló 

probléma-megoldó személy jön össze. Azt gondolhatnánk, hogy ebbıl egyenesen 

következik, hogy közös probléma-megoldó képességük is nagyszerő lesz. Így lehet, ha 

vezetıjük képes úgy irányítani ıket, hogy ez a képesség érvényesülhessen, még akár 

akkor is, ha magának a vezetınek nem feltétlenül erıssége ez a fajta képesség, viszont 

hagyja érvényesülni a csoportban azt vagy azokat, aki vagy akik az adott problémára a 

legérzékenyebbek, és megoldásuk a leginkább tőnik eredményre vezetınek. S fordítva: 

ha a csoporttagok egyenként nem tudnának megbirkózni egy problémával, együtt, jó 

irányítás alatt bizony képesek lehetnek rá. Ha a csoport a vezetı motiválására, értı 

segítségével, beavatkozásával megtanul a problémákra együttesen érzékenynek lenni, a 

lehetséges megoldásokon együtt gondolkodni, a tennivalókat megtervezni és 

megszervezni, akkor sok nehézséget leküzdhetnek. 

 Az együttmőködés, a csoportos konszenzus kialakítása, a problémákra való 

nyitottság és a csoportos probléma-megoldó képesség szerencsére kiválóan 

gyakorolható és fejleszthetı készségek. Ezekhez kínál játékokat a 8. sz. melléklet. 
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5.4. TERVEZİKÉSZSÉG, SZERVEZİKÉSZSÉG 

 

A tervezıkészség azt jelenti, hogy az ember képes a jövı célkitőzéseinek 

megfogalmazására, s nemcsak rövid távra szóló taktikai érzékkel rendelkezik, hanem 

hosszú távú stratégiai terveket is ki tud dolgozni. A tervezıkészség azonban nem jelenti 

azt, hogy a vezetı az elızetes tervekhez mereven ragaszkodik. Ez a készség egyáltalán 

nem zárja ki az improvizatív készséget, a rugalmasságot, az alkalmazkodó képességet.  

A mindenkori körülményeket messzemenıen figyelembe véve képesnek kell lenni a 

tervek folyamatos felülvizsgálatára és ha kell, felülbírálatára, módosítására. Néhány 

vezetı esetében ez akár az egész szervezetre vonatkozóan is követelmény lehet. Egy 

magas beosztású rendészeti vezetınek egész koncepciókat, szervezeti stratégiai terveket, 

átalakításokat, reformokat is át kell tudni gondolni és – nyilván csapatmunkában, esetleg 

annak irányítójaként, de – kivitelezni is. 

 A szervezıkészség olyan, szintén magas fokú vezetıi képesség, amely a rövid és 

hosszú távú célokhoz optimálisan tartozó idıbeosztás tervezését, a munkafolyamatok 

megszervezését, az erıforrások beosztását, a közremőködık koordinálását jelenti.  

Az igazán kvalifikált rendészeti vezetı – nyilván beosztásától vagy az adott feladattól 

függıen – nemcsak saját „csapatát”, de akár több szervezeti egység munkáját is képes 

magas színvonalon összehangolni, illetve megszervezni, még nem várt helyzetekben is. 

Aki jó szervezı, az mindenekelıtt nagyon körültekintı, képes egyszerre minden fontos 

szempontot figyelembe venni, s a meglehetısen összetett helyzeteket is átlátni, s rendet 

tenni, rendszert teremteni bennük.  

 A jó szervezés eredménye abban nyilvánul meg, hogy mindig minden és mindenki 

jókor van jó helyen, és azt teszi, amit kell. Azt jelenti, hogy a dolgok gördülékenyen 

haladnak, a lehetı legkisebb fennakadás nélkül. S ha valamilyen külsı körülmény 

hatására mégis nehézségek adódnak, a jó szervezı azokra is képes azonnal és adekvátan 

reagálni, a folyamatot hamar jó irányba terelni. Hajlunk arra véleményre, hogy ez 

nagyobb részben adottság, s kisebb részben a szocializáció és tanulás útján elsajátítható 

készség. Hogy ez mennyire van így, azt a 9. sz. mellékletben található gyakorlatok során 

az alaptréning résztvevıi magukon lemérhetik. Különbözı nehézségi szintő feladatok, 

tevékenységek megtervezése és megszervezése a gyakorlás tárgya. 
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5.5. KÖVETELMÉNY-TÁMASZTÁS, ELLENİRZÉS 

 

„Minden egyenlıtlen formális viszony hasonló abban, hogy a fölérendelt helyzetben 

lévınek a szervezet céljai és érdekei jegyében szabályoznia kell a beosztott, az 

alárendelt viselkedését. A hierarchikus szervezet – tudjuk – éppen azt szolgálja, hogy a 

szervezet minden tagja valamilyen közvetlen, személyes kontroll alá kerüljön, és hogy a 

magas szinteken elhelyezkedı fölérendeltek befolyásukat biztosan érvényesíthessék e 

kontroll-láncolaton át az alárendeltek minden rétegében.”38 

 A vezetıi szabályozásnak nagyon fontos része a követelmény-támasztás és az 

ellenırzés, s ez egyben az egyik legérzékenyebb kérdés is. Sok vezetı kiváló irányítási, 

vezetıi képességekkel rendelkezik, s egészen addig remekül mőködteti a csapatot, amíg 

követelni, számon kérni, ellenırizni nem kell. Az ilyen vezetı túlzottan engedékenynek 

bizonyulhat, a követelményeit szinte meg sem fogalmazza, alig-alig reagál a történtekre, 

nem értékeli munkatársai munkáját, nem korrigál, igaz, nem is dicsér, majdhogynem azt 

mondhatnánk, szinte közönyös. Nem csoda, ha az ilyen vezetıt munkatársai nem veszik 

komolyan, s így viszonyulnak a feladatokhoz is, amelyeket kiad. İk is közömbösek 

lesznek, elsıként a vezetıhöz, s rajta keresztül a munkához is. Magukra hagyatva 

dolgoznak, úgy, ahogy épp gondolják, vagy ahogy korábban megszokták, még akkor is, 

ha az nyilvánvalóan eredménytelen. Ha mindez hosszan és kontrollálatlanul így 

mőködik, akkor kedvüket vesztik, ami eleve ki sem alakítja vagy rontja a 

motivációjukat, s mindez végsı soron a teljesítmény szükségszerő romlásához vezet. 

 A másik eset, ha a vezetı következetlen, elvárásait nem fogalmazza meg idıben és 

egyértelmően, s a munkatársak nem tudnak mihez igazodni, nem tudják, minek és 

hogyan kellene megfelelniük. A számonkéréskor aztán – a tapasztalat szerint többnyire 

kellemetlen – meglepetések érik ıket. Ennek ugyancsak teljesítményromlás a 

következménye, ráadásul a vezetıhöz való érzelmi viszonyulás még csak nem is 

közömbös, hanem egyértelmően negatív lesz. Van aztán olyan vezetı is, aki épp 

fordítva következetlen: nagyon határozottan közli elvárásait, szigorú szabályokat állít fel 

a munkavégzés mikéntjére, ám az ellenırzést nem veszi komolyan. Ehhez a fajta 

                                                           
38 Buda Béla: Empátia… Ego School Bt., Budapest, 1998., 203. o. 
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következetlenséghez sem könnyő viszonyulni, bár valószínőleg egy fokkal jobb ez a 

változat, mint a másik. 

 Ha a vezetı elvárásai minıségileg és mennyiségileg is megfelelıen magas mércét 

állítanak az érintettekkel szemben, ezek teljesítését mindvégig érdeklıdı figyelemmel 

kíséri, adekvát módon számon is kéri, s a teljesítményt differenciáltan értékeli, akkor 

joggal számíthat munkatársaira szinte bármilyen nehéz helyzetben. Fıleg, ha a 

beosztottak is számíthatnak a feladatok végrehajtása során vezetıjük együttmőködı, 

támogató segítségére. 

 A megfelelı vezetıi követelmény-támasztást szinte mővészetnek mondhatnánk.  

A körültekintı vezetı egyrészt saját magához, másrészt a feladathoz, harmadrészt pedig 

a csapathoz, s azon belül az egyes munkatársakhoz méri elvárásait.  

 Saját magára mint mércére annyiban alapozhat, amennyiben képes valódi 

példaképként szolgálni a többieknek, de nem feltétlenül az adott feladat tökéletes 

elvégzésében (ha történetesen ez is mőködik, az csak jó, de nem szükséges, hogy így 

legyen), hanem elsısorban a munkához és a munkatársakhoz való hozzáállás, fegyelem, 

pontosság, igényesség, (cél)tudatosság dolgában.  

 A feladatnak megfelelı követelmény-támasztás mindenekelıtt rugalmasságot igényel, 

hiszen mindig a soron következı feladat mennyisége, típusa, nehézsége, összetettsége 

vagy éppen fontossága dönti el, mennyire kell az erıket és a figyelmet összpontosítani, 

esetleg extra energia-befektetést, idıráfordítást elvárni. Ha az érintettekkel sikerül 

elfogadtatni, hogy a feladat különösen fontos, érdekes vagy elınyös a csapat számára, 

akkor még az a csoda is megtörténhet (s e sorok szerzıjének kiváló vezetık mellett 

többször is volt része ebben a szerencsés helyzetben lenni), hogy még a jelentıs 

mennyiségő plusz munkát, „túlórát” is szívesen, lelkesen vállalja az ember. Hihetetlen 

motiváló ereje tud lenni ebben egy jó vezetınek! 

 A csapathoz, illetve azon belül az egyes munkatársakhoz illı követelmény-támasztás 

pedig azt jelenti, hogy meg kell tudni találni azt a követelményszintet, ami az adott 

személyeknek együtt vagy külön-külön sem nem túl magas, sem nem túl alacsony.  

Ami jól illeszkedik képességeikhez, tudásukhoz, képzettségükhöz, szakmai 

ismereteikhez, tapasztalataikhoz, sıt, még akár munkastílusukhoz, ambícióikhoz is. A jó 

vezetı – beosztottjait megismervén – megtanulja jól „kimérni” a feladatokat, s így nem 
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fordulhat elı, hogy egyik beosztottja unatkozik, míg a másik nem gyızi ellátni 

munkáját. Megtalálja vagy ha szükséges, megteremti azokat a helyzeteket, amelyekben 

a munkatársak segíthetik, jól kiegészíthetik, ösztönözhetik egymást, tanulhatnak 

egymástól.  

 

5.5.1. A követelmények megfogalmazása 

 

Az elızıekben a követelmény-támasztás alapelveirıl volt szó, de nézzük meg 

közelebbrıl, hogy mit kell tennie a rendészeti vezetınek annak érdekében, hogy az 

általa elvártakat a beosztottak pontosan megértsék, s persze hogy a közlés hatására 

megkezdıdjön s jól mőködjön a teljesítés. 

 A vezetıi szabályozó funkció ellátásának vannak formális és informális 

kommunikációs lehetıségei. Ha a vezetı csupán a formális lehetıségekkel él, akkor 

könnyen elıfordulhat, hogy intézkedései nem elég hatékonyak. Buda szerint „leginkább 

akkor mutatkozik meg a vezetı nem formális szabályozásának fontossága, amikor a 

szervezet változásban van, vagy különös megterhelést kell elviselnie. A változás vagy 

megterhelés feszültségei általában felszínre hozzák az addig rejtett vagy kompenzált 

ellentéteket. Ilyenkor a hagyományos szabályozók gyakran nem eléggé hatásos vagy 

célszerőtlenül durva eszközök, s pszichológiai befolyásolásra van szükség.  

A pszichológiai befolyás beavatkozási pontjainak és alkalmainak érzékeléséhez van 

nagy szükség az empátiára.”39 Úgy véljük, hogy a magyar rendészet valamennyi területe 

a változások és a különös megterhelések korszakát éli, s így a rendészeti vezetésben 

mindenhol felfokozottan szükség volna a nem formális kommunikációs lehetıségek 

kihasználására. A következıkben ezeknek a hatékony kommunikációs technikáknak a 

kialakításához kínálunk néhány különösen fontos szempontot. Vagyis arról lesz szó: 

mikor, milyen körülmények között, mi módon érdemes megfogalmazni a 

követelményeket? 

  Nagyon lényeges kérdés az idızítés. Sok vezetı már azzal elrontja a 

beosztottakhoz való odafordulást, hogy rosszul választja meg a követelmények 

ismertetésének idejét. Ha túl korán vagy túl késın adja ki a munkát, azzal vagy a 

                                                           
39 Buda Béla i.m.: 206. o. 
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halogatást vagy a kapkodást váltja ki. Érdemes menet közben megfelelı idıközönként 

ellenırzı pontokat, vagy más szóval motivációs alkalmakat közbe iktatni. Az utóbbi 

szóhasználat mögött természetesen az az attitőd húzódik, hogy a beosztottak ne annyira 

ellenırzésként, hanem az érdeklıdés jeleként, segítségként, biztatásként éljék meg a 

vezetınek ezt a szándékát. Biztosítsunk lehetıséget a munkatársaknak is, hogy bármikor 

odafordulhassanak felmerülı kérdéseikkel, adjunk folyamatos, de ne túl gyakori 

visszacsatolást számukra (annyit, amennyit az ügy és ık is megkívánnak). Ezzel az 

eljárással az is kiderülhet, hogy a megfelelı, a vezetı által elképzelt, elvárt irányba 

haladnak-e a dolgok. Kellemetlen és energiaveszteséges, ha csak a végén, a munka 

leadásakor derül ki, hogy nem így van. Utólag sokkal nehezebb, ha nem lehetetlen 

korrigálni bármit is, mint menet közben. Ha azonban a megfelelı idıben értesülnek a 

munkatársak a tennivalókról, azok mennyiségérıl és ütemezésérıl, akkor a munka 

minıségével szemben is van alapja a vezetınek magasabb követelményeket támasztani. 

„Igen lényeges a vezetı szabályozó tevékenységében a pszichológiai alkalom 

érzékelésének és felhasználásának képessége. Empátia segítségével a vezetı 

megérezheti, hogy bizonyos helyzetekben egyáltalán nem érdemes szólni, mert csak 

bonyolódnak a dolgok, a beosztottakra a hatás esélye kicsi. Máskor viszont a helyzet 

alkalmas arra, hogy valamilyen kommunikáció célba jusson, amivel a vezetı eléri, hogy 

munkatársai megnyugodjanak, valamire ösztönzést kapjanak, valamilyen 

viselkedésformával felhagyjanak, valamilyen szabályt komolyan vegyenek stb. (…)  

Az alkalmak megragadásával viszonylag kis energiával, kevés szóval, néha akár szó 

nélkül, néhány nem verbális jelzéssel vagy akár a megfelelı pillanatban történı 

hallgatással, visszahúzódással nagyon sokat lehet elérni. Többet, mint a szokott módon, 

nyílt dicsérettel vagy buzdítással, esetleg szankciókkal. A vezetı kommunikációs 

ügyessége sokszor az alkalmak megértésének és felhasználásának fokában 

tükrözıdik.”40 

 Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között szembesülnek a beosztottak a 

vezetı elvárásaival, legyenek azok akár általánosak, akár konkrétak. Ha egy frissen 

kinevezett vezetı a csoport élére kerülvén nem tisztázza, mit és hogyan vár el általában 

a közös munkában, akkor ne csodálkozzon, ha beosztottjai bizonytalanok lesznek a 

                                                           
40 Buda Béla i.m.: 208. o. 
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hozzá való viszonyulást illetıen. Aki bizonytalan, az valószínőleg bizalmatlan is, 

márpedig ennél nincs rosszabb egy hierarchikus viszonyrendszerben. Ennél minden 

jobb, még az is, ha tudható, hogy merevebb, szigorúbb szabályokat akar érvényesíteni a 

vezetı. Ha ezt tisztán átláthatóvá teszi, az egy fajta bizonyosság, amihez már lehet 

viszonyulni. Nem szerencsés, ha másoktól (például az eddigi beosztottaktól, más 

kollégáktól) tudnak meg ezt-azt az újonnan érkezı fınökrıl. Ezek az információk mások 

szubjektív benyomásain, véleményein alapulnak, s koránt sem biztos, hogy ott és velük 

is ilyen lesz a vezetı. Hiszen mint mondtuk, a vezetıi tevékenység a csapattal együtt, a 

közös tevékenység során mőködtetett kommunikáció során, kölcsönösen alakul, 

formálódik. Az elızetes ítélkezés (legyen az akár negatív, akár pozitív irányú, s 

mőködjön akár a beosztottak, akár a vezetı részérıl a másik irányába) jelentısen 

megnehezítheti vagy akár meg is béníthatja a kapcsolat indítását. A konkrét 

követelmények esetében más „hangulata” van annak, ha közvetlenül a vezetıtıl magától 

jön a feladat-meghatározás, vagy áttételesen, kerülıutakon, mert például maga a vezetı 

is attól tart, hogy neki személyesen nem tenne meg egy-egy beosztottja vagy az egész 

csapat ezt vagy azt. Más hatást kelt, ha a vezetı hívatja a beosztottakat, vagy netán 

idınként a helyükbe megy. Nem mindegy, hogy a csapatnak együtt vagy az egyes 

megbízandó személyeknek egyenként mondja el elvárásait. Számít, hogy a csoporttagok 

pontosan ismerik egymás feladatát, és átláthatják a csapat számára megoldandó egész 

helyzetet, vagy mindenkinek csupán a saját kis részfeladatába lehet csak betekintése.  

A közérdekő, azaz a csapat érdekeit szolgáló információkkal való rendelkezés jogának 

mindenki számára való biztosítása a kölcsönös bizalom nélkülözhetetlen alapja, s a 

hatékonyságnak is csak használni szokott.  

 A követelmények megfogalmazásának módján is nagyon sok múlik. Például hogy 

szóban vagy írásban, kérjük vagy utasítjuk a beosztottakat, hogy röviden, minden 

kommentár és magyarázat nélkül, vagy kellı idıt szánva a feladat elmondására, és 

lehetıséget adva a kérdéseknek. Természetesen mindez arra az esetre vonatkozik, ha 

semmi (pl. idıhiány vagy a helyzet operativitása stb.) nem akadályozza az ilyen 

stílusban történı követelmény-támasztást, feladat-meghatározást. Ha semmilyen 

racionális magyarázat nincs az ellenkezıjére, a vezetı akkor jár el helyesen, ha a feladat 

végrehajtójának elmondja, mit miért kell megtenni, mi az értelme ennek vagy annak az 
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elvárásnak. A mai gyakorlatban az ilyen – legtöbbször csak költıiként megfogalmazódó 

– kérdésekre a tömör és elutasító vezetıi válasz, hogy „csak”. Esetleg megtoldva azzal, 

hogy: „Mert én ezt mondom…” És e mögött vagy egyszerő cinizmus, vezetıi 

hanyagság, a hatalom puszta fitogtatása áll, vagy – rosszabb esetben – az, hogy maga a 

vezetı sem tudna értelmes és elfogadható válasszal szolgálni. 

 Nézzük végül Buda Béla idevonatkozó, kitőnıen használható kommunikációs 

megoldását: „Ahogyan a kényszerítı és hatalmi eszközök a szervezetekben fokozatosan 

átalakulnak utalássá, kommunikatív jelzéssé, és adott esetben így kerülnek alkalmazásra, 

így alakul ki még finomabb kapcsolat vezetı és beosztott között, ha a vezetı 

kommunikációs jutalmazását és büntetı megnyilvánulásait a nyílt minısítésekkel 

egyenértékőnek fogják fel. A vezetı néhány értékelı gesztusa, odafordulása és 

odafigyelése jutalom értékő lehet, míg nem tetszésének egészen árnyalt, nem verbális 

kifejezése is büntetésként hathat.”41 

 

5.5.2. Visszajelzés adása, kritika gyakorlása 

 

A 2.3.5. sz. alfejezetben láthattuk, hogy az optimális irányítás és instrukcióadás egyik 

hatékonyságot fokozó eleme – amennyiben persze speciális körülmények nem tiltják – a 

visszajelzések folyamatos adása és vétele, illetve figyelembevétele. A valaki által 

irányított együttes tevékenységek során nélkülözhetetlen a tartalmi, valóságos 

visszacsatolás. A munkavégzés során a visszajelzés teljes hiányának hátrányairól, úgy 

véljük, senkit nem kell gyızködni, a talán arról sem, hogy a formális, látszólagos 

válaszokkal sem sokra megyünk. A 2.3.6. sz. alfejezet eligazításról szóló részében 

említettük a „Parancs, értettem!” típusú teljesen formális visszajelzést, amely még 

mindig sajnálatosan gyakran megkövetelt válasz sok rendészeti vezetı részérıl.  

 Ugyanilyen neuralgikus kérdés az, hogy ha valami tetszik vagy nem tetszik a 

vezetınek, ha valamivel vagy valakivel elégedett vagy épp ellenkezıleg, elégedetlen, azt 

hogyan közölje. Vagyis hogyan gyakoroljon kritikát? Itt kell emlékeztetnünk arra, hogy 

a kritika eredetileg semleges szó, egyaránt lehet pozitív vagy negatív, azaz dicséret vagy 

feddés. A kritika elsı jelentése ’bírálat’ , ’bíráló értekezés’, ’elemzés’, szőkebb, második 

                                                           
41 Buda Béla i.m.: 210. o. 
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értelmében ’mőbírálat’. S csak a harmadik jelentés, az ’értékelés’, ’megítélés’ mellett, 

ott is mindössze zárójelben szerepel a kedvezıtlen jelzı.42 

 Úgy véljük, hogy a kritika értı gyakorlása szintén mővészet. Rengeteg múlik rajta, s 

ha a vezetı ért hozzá, csodákat mővelhet általa. A rendészeti vezetınek nyilvánvalóan 

azért fontos magas szinten birtokolni és mővelni ezt a képességet, hogy elérje: 

kritikájának mindenkor foganatja legyen, aminek következménye valószínőleg a 

minıségi munkavégzés lesz. Vezetı lévén ı ugyanis jogosult is a kritikára, beosztottjai 

várják tıle az értékelést. Eközben ráadásul annak a kettısségnek kell megfelelnie, hogy 

a megdicsért munkatárs motivációját megırizve örüljön is, de ne is bízza el magát. A 

kifogásolt hiányosságot viszont pótolja, a jelzett hibát kijavítsa. Az igényes – és 

elırelátó – vezetı ennél is többre képes: eléri, hogy a megkritizált munkatárs lehetıleg 

tanuljon a történtekbıl, s legközelebb már ne kövesse el ugyanazt a hibát, sıt, még a 

negatív kritikáért is hálás legyen. Ha valaki azt gondolja, hogy ez teljességgel lehetetlen, 

azt arra kérjük, hogy gondolja végig a következıket. A fenti „csoda” ugyanis 

megvalósítható, mégpedig akkor, ha az alábbi tényezıket mindig figyelembe vesszük. 

 Talán a leglényegesebb kérdés, hogy ki kritizál. Legtöbben kizárólag attól a 

személytıl fogadunk el bármilyen kritikát, aki számunkra valamilyen okból hiteles, akit 

tisztelünk, akire felnézünk, és ezért adunk a véleményére. Fontos számunkra, hogy ı 

hogyan értékel bennünket és a munkánkat. Van, akitıl még a dicséret se esik jól, de 

olyan is van, akinek még a kemény kritikát is megköszönjük. 

 A második kérdés, ami azonban természetesen a kritika megfogalmazójának 

személyével szorosan összefügg, hogy a kritika gyakorlója mit kritizál. Ha olyat, ami 

nem tiszte, amiben nem kompetens, amihez nincs köze, akkor jobb, ha nem teszi, mert 

olyanba avatkozik, amibe nem kellene. Alapvetı, hogy ismerje a kritikája tárgyát, a 

személyt vagy a tevékenységet, akit vagy amit kritizál. A leggyakoribb hiba, hogy ebbıl 

a szempontból alaptalanul, azaz közvetlen ismeretek nélkül, pusztán mások véleményére 

támaszkodva hangzik el dicséret vagy feddés, anélkül, hogy a kritika adója utánajárt 

volna a tényeknek. 

 Ugyancsak nagyon fontos messzemenıen szem elıtt tartani azt az értékelt személyt, 

vagyis fontos tisztában lennünk azzal, akit kritizálunk. Legyünk mindig személyesek, de 

                                                           
42 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994., 433. o. 
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ezt ne keverjük össze a személyeskedéssel. Az illetıvel kapcsolatos, más vagy hasonló 

helyzetekbıl származó korábbi élményeinket felhasználhatjuk, hogy megtaláljuk a 

hozzá vezetı legjobb utat, s a továbbiakra nézve a számára leghasználhatóbb segítséget 

tudjuk neki nyújtani. De soha ne éljünk vissza elızetes ismereteinkkel! 

 S már el is érkeztünk a megfogalmazás módjához, vagyis ahhoz: Hogyan 

kritizáljunk? Az elhamarkodott, elkapkodott, túl rövid, felületes véleményformálás 

helyett fordítsunk kellı idıt és szánjunk mély figyelmet a munkatársak értékelésére, 

legyünk részletezıek, alaposak. Az általános megállapítások helyett törekedjünk a 

konkrétumokra. Soha ne a személyt, annak általános jellemvonásait, személyiségjegyeit, 

hanem az adott cselekedetet, viselkedést és annak következményeit illessük 

megjegyzésekkel. Megfogalmazásunk ne legyen durva, bántó, hanem mindig 

körültekintı, pontos, árnyalt. Legyünk udvariasak és tapintatosak, amennyire lehet, 

éreztessük empátiánkat, de ugyanakkor legyünk határozottak és céltudatosak, s mindig 

adjunk lehetıséget, hogy a munkatárs a kritikára reagálhasson. Ne a munkát, a tettet 

minısítsük, hanem próbáljunk meg úgy fogalmazni, hogy abban a ránk tett hatás 

domináljon. Ne állítsuk be a szubjektív ítéleteinket, benyomásainkat objektívnek, 

megmásíthatatlannak, hangsúlyozzuk, hogy azokat mi látjuk éppen így. Például ahelyett, 

hogy azt mondanánk „ez így van”, mondjuk azt: „ezt így látom, így gondolom, az az 

érzésem, az a meglátásom” stb. Ezek a finomabb megfogalmazások képesek tompítani a 

mégoly kemény kritika élét is. 

 S ne feledkezzünk meg a kritika közlésének körülményeirıl sem. A vezetınek jól 

kell tudni megválasztani, hogy mikor és hol kritizáljon. A túl korai és a megkésett 

kritika egyaránt hiba. Ha korán, azaz a feladat befejezése elıtt kritizálunk, jelentısen 

kisebb az esély, hogy reálisan ítélkezünk, hiszen még nem látszik egészében az 

eredmény. Joggal fognak minket elhamarkodottnak tartani. Ha viszont késünk a 

visszacsatolással, akkor aktualitását és így akár értelmét is veszti az értékelés. Az a 

szituáció, amelyben egy dicséret vagy egy feddés elhangzik, sokat javíthat vagy ronthat 

a hatékonyságon. A fı kérdés itt az, hogy négyszemközt vagy mások társaságában 

történjen az értékelés. Ez természetesen nagyon sok mindentıl függ, de általános 

szabály, hogy megalázni, megszégyeníteni, mások elıtt lejáratni soha nem szabad 

egyetlen munkatársat sem. Az ilyen eljárás rendkívül rossz következményekkel jár 
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nemcsak az érintettre, de az egész csapatra nézve. Tévedés azt hinni, hogy az ilyen 

módon megalázott beosztott ennek hatására „megembereli magát”, s jobb munkát 

várhatunk tıle. Visszájára szokott fordulni a helyzet, s inkább ellenséget szerzünk 

magunknak. Ugyanilyen helytelen az is, ha soha nem ismerjük el a közösség elıtt 

valakinek a jó teljesítményét, nem osztjuk meg a többiekkel személyes sikerének 

örömét. 

 A 10. sz. mellékletben az egymásra és önmagunkra való reflektálásnak, a kritika 

adásának és fogadásának gyakorlására szolgáló feladatokból kínálunk ízelítıt. 

 Zárjuk e fejezetet Sziklai László gondolataival, amelyek az elızıekben kifejtettek 

összegzéseként is szolgálhatnak: „Demokratikus és humanista vezetési rendszerekben az 

embereknek nagyobb az autonómiájuk, szabadon és önállóan dönthetnek. Ha a 

munkájukat elismerés kíséri, akkor nyilvánvalóan erısödik a felelısségérzetük, nemcsak 

másokkal és a közösségükkel, hanem önmagukkal szemben is. Az egyéni érdekek és 

értékek a munkakapcsolatokban tudnak igazán megerısödni, fejlıdni és egészségesen 

funkcionálni. Az egyéni érdekek és törekvések a jó közösségi viszonyokban már 

csoportérdekekként jelennek meg, a közös célok végrehajtása érdekében végzett 

tevékenység pedig az egyéni fejlıdés motorjává válik. A nemzetközi szakirodalomban 

szinte teljesen egyetértenek abban, hogy a jó vezetı demokratikus attitődő vezetı.”43  

 

                                                           
43 Sziklai László Péter: A vezetı attitőd és a vezetıi alkalmasság kialakulásának szociális, morális és 

biológiai alapjai. Magyar Rendészet, 2005/3., 137. o.  
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6. KOMMUNIKÁCIÓ A SZERVEZETEN KÍVÜL
49 

 
 
A külsı, szervezeten kívüli kommunikáció tágabb értelemben magában foglalja a 

szervezet valamennyi, környezethez továbbított jelzését, függetlenül attól, hogy az 

tudatos és formalizált, avagy spontán és informális, valamint eltekintve attól is, hogy 

annak járulékos következménye, avagy kifejezett célja volt a külvilágnak szóló híradás. 

A rendészeti hivatal legfontosabb kommunikációs csatornája a szakirányú tevékenység, 

a rendészeti hatósági eljárások összessége. Ez a mőködés szakmai tudatosságot és a 

közjog által meghatározott formákat igényel, mindennek pedig másodlagos 

következménye a társadalomban kialakuló kép a hivatal teljesítményérıl. Ez a 

benyomás akkor kedvezı, ha a rendészeti intézkedések eredményesek és törvényesek.  

A rendırség hatósági tevékenységének a közvélemény általi fogadtatását azonban 

számos tényezı torzíthatja. Ezek a „kommunikációs zajok” a rendészeti igazgatás 

ellentmondásos jellegébıl következnek. Nézzük ezek közül a legalapvetıbbeket: 

 

• Az eredményesség és a törvényesség ellentmondása abból a közvélekedésbıl 

keletkezik, hogy ami törvényes, az nem lehet eredményes, ami viszont eredményes, 

az nem törvényes. Ezt az ellentmondást a jog uralma, az emberi jogok tisztelete, a 

szabadság és a biztonság egymást kiegészítı értékminısége képes feloldani. A külsı 

kommunikáció közvéleményre gyakorolt hatásait ezért kizárólag alkotmányos 

jogállamokban lehetséges és szükséges mérni, diktatúrákban az erıszakszervek 

munkájáról nem alakulhat ki hiteles kép, de erre a tekintélyelvő rendszereknek nincs 

is szükségük. 

• A nyitottság és a zártság ellentmondása azt jelenti, hogy a rendıri szolgálatok egyes 

területei a legnyilvánosabb közigazgatásnak minısíthetıek, ahol az „ügyintézés” 

színtere a közterület, más rendészeti akciók ellenben a titok sőrő hálójával fedettek. 

Ezt az ellentmondást a szakszerőség és a jogszerőség szüntetheti meg, ami 

biztosítja, hogy egyfelıl a titok csak ott mőködjön, ahol annak a közbiztonságot 

erısítı célja van, másfelıl pedig a titkosítás jogi feltételei ne adjanak lehetıséget a 

                                                           
49 A 6. fejezet bevezetıjéhez Borai Ákos és Finszter Géza kollégáim általam kéziratból ismert 

gondolatait is felhasználtam. Ezúton is köszönet nekik. 
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szervezet hibás mőködésének elleplezésére. A rendeltetésszerően alkalmazott rejtett 

intézkedések szükségessége arra figyelmeztet, hogy a rendıri mőködés nem minden 

területe értékelhetı a közvélekedés alapján, továbbá arra is, hogy egy tudatosan 

kialakított rendészeti kommunikációban azt is tervezni kell, amirıl hallgatni hivatali 

kötelesség. 

• A szolgáltató és a beavatkozó rendészet ellentmondása abban az adottságban 

ragadható meg, miszerint a rendırség a közbiztonságot a társadalom számára 

biztosítja, nem ritkán úgy, hogy ugyanennek a társadalomnak a devianciáit 

erıszakkal fékezi meg. Ezt az ellentmondást tompíthatja a rendırség 

együttmőködése a jogkövetı társadalommal, valamint az a képessége, hogy a 

legitim erıszakot profi módon, a szükségesség és az arányosság keretei között tartja. 

A kommunikációnak világossá kell tennie, hogy nincs kizárólag csak szolgáltató 

rendırség, amiként nincs kizárólag csak repressziót alkalmazó rendészet.  

A társadalmi küldetést a kettı szakszerő, jogszerő és szolgálatszerő ötvözete képes 

betölteni.   

• A közbiztonsági és a bőnüldözési funkciók ellentmondása azt jelzi, hogy a kétféle 

tevékenység merıben eltérı szaktudást, szervezeti formákat és külsı kontrollokat 

igényel. A nyomozások eredményessége nem mérhetı a közbiztonság adott 

állapotával, de a jó közbiztonságnak sem feltétele az, hogy minden bőnügy 

megoldható legyen. A rendırségi szervezetek közötti munkamegosztás rendjén 

minél világosabban elválasztható e két rendészeti alapfunkció, annál inkább 

biztosított az, hogy mindkét terület a maga követelményeinek eleget téve váljék 

sikeressé. A rendırségi kommunikáció nem szőkíthetı a bőnügyi tudósításokra, de 

nem is tekinthet el a közvéleménynek a krimik iránti vonzalmaitól, valamint attól 

sem, hogy a bőnüldözés gyakran csak a civilektıl nyert információk segítségével 

lehet eredményes. 

• Az integráció és a szeparáció ellentmondása arra utal, hogy minden rendırség 

törekszik annak a társadalomnak a részévé válni, amelynek biztonságára vigyáz 

(integráció), eközben olyan zárt szervezetet, olyan különleges fegyelmi rendet, 

továbbá a hétköznapi ismeretektıl merıben különbözı tudást és képességeket 

fejleszt ki, amelyek elvezetnek egy hivatásrend kialakulásához (szeparáció). A jó 
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kommunikáció nyilvánvalóvá teheti, hogy a rendır olyan fegyveres polgár, aki 

különleges szaktudással rendelkezik, az általánostól eltérı munkarendben dolgozik, 

és magában hordozza egy zártabb szervezeti kultúra jegyeit. A tájékoztatás 

gondoskodik arról is, hogy a hétköznapok polgárai idınként betekintést kapjanak 

ebbe a zárt világba, fıleg azért, hogy megértsék és elismerjék az ott uralkodó 

szabályok értelmét és értékeit, de azért is, mert a civil kontroll csak így képes 

mőködni. 

 

Ezen ellentmondások egyik következménye az, hogy a rendészeti munka reális 

társadalmi értékelése nem történhet automatikusan, ezért ahhoz tudatos kommunikációs 

stratégiára van szükség.  

 

A kommunikációs stratégia 

 

Minden stratégia célok és az azok elérését biztosító módszerek, illetve eszközök 

hosszabb távra megtervezett együttese. A rendırség kommunikációs stratégiája az 

alábbi célokat határozhatja meg: 

 

• A közvélemény tájékoztatása a rendészeti munkáról. A tájékoztatás kötelesség. A 

közhivatal tevékenysége fı szabályként közérdekő adat, és csak kivételként titok. 

• A közvélemény támogatásának elnyerése. A tájékoztatás lehetıség arra, hogy a 

szervezet betekintést engedjen a közbiztonságot oltalmazó mőhelyeibe, a 

nyomozási tevékenységbe, az oktatás és a kiképzés folyamataiba, a testület életébe. 

• A közvélemény felkészítése a biztonságát fenyegetı veszélyekre és azok 

elhárítására. A rendırségi tájékoztatás különösen a helyi bőnmegelızési 

lehetıségek feltárásában, a lakosság összefogásának az erısítésében, a védekezés 

módjainak az elsajátításában vállalhat meghatározó szerepet. 

• A közbiztonságot jelentısen megrendítı kriminális eseményekrıl és 

veszélyhelyzetekrıl hiteles, gyors és pontos tájékoztatás. Erre a célra a stratégiának 

külön válságkezelı módszertant kell kidolgozni, végrehajtását pedig szituációs 

tréningeken begyakorolni. 
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• A nyilvánosság adta lehetıségek felhasználása az ismeretlen tettesek 

felderítéséhez, a körözött személyek elfogásához, a tanúkutatáshoz, valamint a 

tárgyi bizonyítékok feltárásához. Ebbe a körbe tartozik a feljelentési készség 

javítása, a sértettek támogatása, az áldozatokkal való szolidaritás kifejezése. 

• A rendészeti jog propagandája, a jogkövetı állampolgári magatartás mintáinak 

közreadása. 

• A rendészet civil kontrolljának biztosítása, a rendıri hatalommal való visszaélés 

eseteinek leleplezése, a mőködés hibáinak okokra is rámutató feltárása. 

 

A stratégia végrehajtásához kidolgozandó módszertannak három szintje különíthetı el: 

• A vezetıi tevékenység a külsı kommunikációban is meghatározó. Ezt a stratégia 

jelentısen segítheti, a média világában való eligazodás megkönnyítheti, de nem 

helyettesítheti. A vezetıi döntésekben a tájékoztatás mindig alárendelt a szakmai és 

közjogi követelményeknek. (A rendırség hatóság, és nem mősorszóró vállalkozás.) 

• A rendırség sajtószolgálata arra való, hogy pótolja a szakmai vezetés 

kommunikációs ismereteit, és a médiumokat pedig segítse a rendészeti hatósági 

tevékenység szakszerő bemutatásában. A kommunikációs szolgálat szervezete és 

hierarchikus tagoltsága a stratégiai célkitőzésekkel összhangban határozható meg. 

• A nyilvánosság kezelése a rendıri szaktudás része. Az oktatásban és a kiképzésben 

erre figyelemmel kell lenni, noha a tapasztalatok azt mutatják, hogy a mesterségbeli 

tudás és az intelligencia minden kommunikációs tréningnél fontosabb. (A 

szakszerőség a tájékoztatás leghatékonyabb módja.) 

 

Mindehhez tegyük hozzá Finszter Géza összefoglaló gondolatát: „A modern marketing 

eredményeinek felhasználásával gyökeresen átalakítható a rendészetek belsı és külsı 

kommunikációja. A szervi mőködésben a belsı információ többé nem vezetıi 

monopólium, hanem a kooperációhoz nélkülözhetetlen közös tudás, a szakirányú 

tevékenységben pedig a külsı információ egyszerre eszköze a társadalommal való 

együttmőködésnek és a civil kontroll megvalósításának. A titok megmarad jogi 
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kategóriának és szakmai követelménynek, de nem lehet eszköze a politikai intervenció, 

a hibás mőködés és a hatósági hatalommal való visszaélés elleplezésének.”50 

 

6.1. A NYILVÁNOSSÁGHOZ VALÓ VISZONY, RÉSZVÉTEL A NYILVÁNOSSÁGBAN 

 

A fentiekben kifejtett nehézségek, illetve a rendészet kommunikációs stratégiájának 

összetettsége érthetıvé teszik, hogy Magyarország rendszerváltás óta lassan és 

nehézkesen demokratizálódó viszonyai között talán az egyik legnehezebben kezelt 

jelenség a nyilvánosság, egészen pontosan az állam közhatalmi intézményeinek, köztük 

a rendészeti szerveknek a nyilvánossághoz való viszonya. Ezt a viszonyulást 

természetesen tanulni kell. Kiváltképpen igaz ez egy olyan országban, amely XX. 

századi történelmének nagy részét más, konkrétan egy diktatórikus berendezkedéső 

államformában töltötte, s magától értetıdıen rendészeti szervei is annak szellemében 

mőködtek. A jelenlegi rendészeti vezetıi réteg egy részét még mindig azok alkotják, 

akik ezek között a viszonyok között szocializálódtak, s a nyilvánosság kezelése 

számukra örökös gondot jelent. Csakhogy a változás kényszere nagy, ideje volna tenni is 

ennek érdekében. 

 A nyilvánosság kezelése, annak technikája, mint látjuk, elsısorban kommunikációs 

kérdés. A külsı, szervezeti kommunikáció, a PR tevékenység is felelıs érte. 

Semmiképpen nem volt tehát megkerülhetı, hogy a rendészeti kommunikációs 

stratégiáról szóljunk. Magától értetıdınek tőnne ennek külön, mégpedig hosszas 

fejtegetést szentelni, ám itt erre csak ennyiben volt mód. Részletezıen azért sem 

beszélünk róla, mert tankönyvünk, illetve a hozzá tartozó kurzus más célt szolgál. Nem 

a szervezet egészének kommunikációjával foglalkozunk, hanem annak jelentıs vezetıi 

funkciókat betöltı tagjaival, mint egyes emberekkel, az ı készségeikkel. A rendészeti 

vezetı személyesen számtalanszor kerül(het) olyan helyzetbe, amikor vagy ı 

nyilatkozik, vagy pedig ı a fı felelıse, kialakítója annak, hogy az irányítása alá tartozó 

szervezeti egység hogyan jelenik meg – elsısorban a helyi – nyilvánosság elıtt. Hogyan 

kezeli azt, miképpen fogadja a felé irányuló érdeklıdést, és miképpen reagál rá. Esetleg 

                                                           
50 Finszter Géza: Rendészeti menedzsment. Magyar Rendészet 2003/4., 28. o. 
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maga megy elébe annak. Milyen módszereket és eszközöket alkalmaz, mennyire 

hozzáértıen és tudatosan teszi, amit tesz. 

 A nyilvánosság számára láthatóvá tett kép lehet közvetlen vagy közvetett-

közvetített. Ennek megfelelıen kerültek három önálló alfejezetbe azok a „terepek”, 

amelyeken a rendészeti vezetı tevékenységével nyilvánosan jelen van, szerepel. Az elsı 

a vezetı közvetlen jelenléte a nyilvánosságban magának a munkavégzésnek a során. A 

második színteret azok az együttmőködések alkotják, amelyeket ı maga közvetlenül 

kezdeményez, mégpedig úgy, hogy megkeresi a biztonság megteremtésében lehetséges 

partnereket, s bevonja ıket a közös munkába. Ezt teheti formális, illetve informális 

módokon. A közvetett jelenlét pedig a médián keresztül valósul meg. Mindegyik terep 

nehéz, viszontagságos, s jól felkészült kommunikátornak kell lennie annak, aki 

biztonsággal és hatékonyan szeretne rajtuk közlekedni. Ehhez kínálunk tudnivalókat, 

fogódzókat, technikákat a 6.2., 6.3. és a 6.4. sz. alfejezetekben. 
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6.2. A NYILVÁNOSSÁG LEGKÖZVETLENEBB SZÍNTERE: A HIVATALI 

MUNKAVÉGZÉS 
 
A rendészeti hivatal legfontosabb és legközvetlenebb kommunikációs csatornája a 

szakirányú tevékenység, a rendészeti hatósági eljárások összessége, vagyis maga a 

hivatali munkavégzés. Ez a rendészeti vezetı esetében sincs másként, s az ı ilyen irányú 

tevékenysége is a közjog által meghatározott formák között zajlik. A rendészeti vezetı 

munkájához tartozik az is, hogy a közvéleménnyel való kapcsolatokat olyan mőfajokban 

mőködtesse és ápolja, mint például a lakossági fórumok, a különbözı ünnepi alkalmak, 

tanácsadások, fogadóórák stb. De idetartozhat az is, amikor pl. egy kapitányság 

vezetıje az önkormányzat képviselıtestületének rendszeres beszámol. 

 Ilyenkor a vezetı részérıl magas fokú szakmai tudatosságot igényel az, hogy 

hogyan kommunikál. Tudja-e s hogyan képviselni egyfelıl a szervezet, másfelıl pedig a 

másik fél érdekeit, illetve hogyan képes közvetíteni ezek között. Két alapeset fordul elı: 

vagy ı megy a partnerhez (fórumok, testületek, ünnepségek), vagy hozzá jönnek 

(tanácsadás, fogadóóra). Mindkét helyzetnek megvannak a maga kommunikációs 

elvárásai, szabályai, amelyeket röviden itt össze is foglalhatunk. Annál is inkább, mert 

az itt írtak a többi, a 6.3. és a 6.4. alfejezetekben ismertetendı együttmőködési 

formákban is tanulságokkal szolgálnak. E helyütt azonban csak a legfontosabbakat 

emeljük ki, hiszen a különbözı kommunikációs helyzetek körülményeirıl, a közlés ún. 

harmadlagos jellemzıirıl a 4. fejezetben már részletesen szóltunk. 

 Akár mi megyünk máshoz, akár hozzánk jönnek, nyilvánvalóan az elsı mindig a 

találkozás idıpontjának megbeszélése. Ez történhet közvetlenül (személyesen), félig 

közvetve (telefonon) vagy közvetve (írásban, levélben). Akármelyik módját válasszuk is 

az egyeztetésnek, természetesen mindkét fél számára megfelelı idıpont megtalálására 

törekedjünk. Kellemetlen, ha rohanni kell, ha nincs elég idı a feladatra, a 

megbeszélésre. Külön ki kell emelnünk, hogy ha bármilyen okból nem tudunk elmenni a 

találkozóra vagy fogadni a vendéget, feltétlenül értesítsük idıben a partnert. Nincs 

kellemetlenebb, mint az éppen megérkezı vendéggel közölni, hogy elmarad a találkozó, 

vagy ugyanilyen hírrel nekünk szembesülni. 

 Ha mi megyünk másokhoz, többnyire nekünk kell alkalmazkodni a vendéglátó által 

biztosított körülményekhez. Jó, ha elıre tisztázzuk ezeket, amennyire csak lehet, hogy 
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ne érhessen minket meglepetés. (Például ha prezentációt tartunk, ehhez milyenek a 

technikai feltételek stb.) Alapvetı elvárás, hogy ne késsünk, vagy hogy ne feledkezzünk 

meg semmi fontosról, amit magunkkal kell vinnünk. Öltözékünket is az alkalomhoz 

megfelelıen kell megválasztanunk. Ajánlatos elıre tájékozódnunk arról is, hogy 

vendéglátónk nem ragaszkodik-e túlságosan valamilyen szokáshoz (pl. kizárólag 

egyenruhában érkezhetünk hozzá). Ügyelni kell arra, hogy ne maradjunk több ideig a 

szükségesnél, ne tartsuk föl a vendéglátót. Igen kellemetlen, ha nem vesszük észre, hogy 

már dolga van, s erre ı maga kell, hogy figyelmeztessen minket. 

 Ha hozzánk jönnek, legyünk elızékeny vendéglátók. Ha lehetséges, menjünk ki az 

érkezı elé, üdvözöljük ıt állva, esetleg feléje közeledve, kezet nyújtva, mosollyal. 

Kínáljuk hellyel, ha van rá mód, frissítıvel. Biztosítsunk nyugodt, zavartalan 

körülményeket a megbeszéléshez. Lehetıleg ne fogadjunk közben telefonhívást, vagy 

ha mégis ezt kell tennünk, jelezzük elıre és kérjünk érte elnézést. Ominózus kérdés, 

hogy ha mi magunk dohányzunk, ám a vendég nem, akkor ne gyújtsunk rá a 

jelenlétében, vagy mindenképpen kérdezzük meg, tehetjük-e. Soha ne hozzuk 

kiszolgáltatott helyzetbe vendégünket, hiszen mi vagyunk „hazai pályán”, vagyis eleve ı 

van hátrányban.  

 



 101

6.3. A NYILVÁNOSSÁG MÁSIK KÖZVETLEN SZÍNTERE: A BIZTONSÁG 

MEGTEREMTÉSÉNEK HIVATALOS SZEREPLİIVEL VALÓ KAPCSOLAT  
 
6.3.1. A formális kapcsolatrendszer mőködtetése 
 

Napjainkban a biztonság megteremtése csak közös konszenzuson alapuló, hatékony és 

folyamatos együttmőködéssel lehetséges. Mindez természetesen a benne részt vevı 

partnerek magas szintő kommunikációja által valósítható meg. A rendészeti szervek és 

azok vezetıi ebben az együttmőködésben gyakorta kezdeményezı szerepet kell hogy 

vállaljanak. De nemcsak a kezdeményezés, hanem a tevékenység koordinációja is a 

vezetıkre hárul, ezért mindenképpen foglalkoznunk kell azzal, milyen speciális 

kommunikációs készségek szükségesek ehhez. Ebben az alfejezetben tehát konkrét 

kommunikációs módszereket, technikákat, fogásokat kínálunk a lehetséges külsı 

partnerek kiválasztásához, megkereséséhez és a velük való hatékony együttmőködéshez.  

 De nézzük meg, kiket is érint mindez, kik azok a potenciális partnerek, akiknek a 

bevonására és együttmőködésére a biztonság megteremtésében számítani lehet, vagyis 

akiket a rendészeti vezetı – az ehhez szükséges kommunikációs eszköztárral – 

alkalmasint meg kell, hogy szólítson. A felsorolás nem törekszik a teljességre, inkább 

csak az együttmőködık sokaságát és sokféleségét szeretné illusztrálni. Vagyis azt 

bizonyítani, hogy adott esetben mennyire eltérıek lehetnek az alkalmazandó 

kommunikációs megoldások. 

Állami szervek: önkormányzatok, azon belül természetesen a polgármester,  

a képviselıtestület, a jegyzı, az okmányiroda, a közterület-felügyelet,  

a gyermekvédelmi csoportok, az általános igazgatási iroda, a gyámhatóság,  

az igazságügyi hivatalok, a pártfogói felügyeletek, a kisebbségi önkormányzatok, 

az önkormányzati társulások, a földhivatalok, a közigazgatási hivatalok,  

a fogyasztóvédelem, a munkavédelmi felügyelıségek, a kábítószerügyi egyeztetı 

fórumok, a bőnmegelızési és közbiztonsági tanácsok. Az APEH, a nevelési, 

oktatási intézmények, a sport- és egészségügyi intézmények, pl. klinikák, kórházak, 

orvosi rendelık, drogambulanciák. Az ÁNTSZ, a munkavédelmi felügyelıségek, 

az Országos Mentıszolgálat; a közlekedésfelügyelet, a Közútkezelı Kht.,  

a városgazdálkodási vállalatok stb. A társ rendészeti szervek, mint a rendırség, 
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vám- és pénzügyırség, a határırség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, 

a tőzoltóság. Továbbá az ügyészségek, bíróságok, a posta, a MÁV stb.  

Társadalmi szervezetek: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, polgárırség, 

városırség, vagyonvédelmi kamarák stb. 

Nem állami gazdálkodó szervezetek: távközlési társaságok, közlekedési vállalatok, 

vállalkozások, vagyonvédelmi cégek, bankok, kereskedelmi egységek stb. 

És végül, de nem utolsósorban maguk az állampolgárok. 

 

6.3.1.1. A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás menete 

A felsorolt partnerekkel való kapcsolattartás meglehetısen összetett, sok munkát, 

energia-befektetést és türelmet, jó szervezıkészséget igénylı feladat. Ám ha a szükséges 

lépéseket megtesszük, a befektetett energia megtérül, az együttmőködés jó eséllyel 

gördülékeny és sikeres lesz. Nézzük, mit és hogyan kell tennünk ennek érdekében. 

a) A kapcsolatfelvétel 

- Az elsı lépés a lehetséges partnerek elızetes felmérése, kiválasztása. Az a 

kérdés, kik jöhetnek szóba egyáltalán. 

- A lehetséges partnereket meg kell keresni és megszólítani. Melyik ehhez a 

legmegfelelıbb forma: szóban vagy írásban forduljunk hozzájuk? Mindkettınek 

megvannak ugyanis a maga elınyei és hátrányai. Fel kell mérni, számunkra 

melyik miért elınyös. 

- Az együttmőködés tárgyát képezı problémát meg kell fogalmazni a partner 

számára, mégpedig úgy, hogy az megfeleljen az objektivitás, a korrektség, az 

alaposság, a szakszerőség alapkövetelményeinek. Már a problémafelvetésben 

legyünk következetesek, megbízhatóak, tudatosak, mindenre figyelmesek. 

- Már a partnerek megszólításában is fontos „hozzávaló” a személyes hitelesség. 

E nélkül akár neki se kezdjünk a munkának, mert biztos a sikertelenség. 

- Már ebben a szakaszban be kell mutatni a partner érdekeit, érdekeltté, motiválttá 

kell ıt tenni, meg kell gyızni az együttmőködésrıl. Ennek érdekében érveinket 

bizonyítékokkal, adatokkal, illusztrációkkal kell alátámasztanunk, s mindezt 

röviden, de igényesen, érthetıen.  
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b) A kapcsolat fenntartása 

- A kapcsolat létrejöttének leginkább az együttmőködésrıl szóló megállapodás 

megkötése a jele. Ez történhet írásban, de elegendı szóban is. A lényeg, hogy a 

megállapodás ne formális legyen, hanem valóban mőködıképes és mőködı is.  

- A továbbiakban se hagyjuk abba a folyamatos ösztönzést, motiválást az 

együttmőködésre. 

- A partner véleményét folyamatosan kérjük ki minden lényeges kérdésben, 

hallgassuk meg kérdéseit, véleményét, kritikáját, mindig kölcsönösen 

egyeztessük a tennivalókat, legyünk rugalmasak.  

- Törekedjünk a kommunikáció tudatos irányítására, ám ha a vezetı-koordináló 

szerepre alkalmasabb személyt találunk, ne késlekedjünk átengedni az 

irányítást. 

 

c) Folyamatos ellenırzés és visszacsatolás, megerısítés, értékelés 

- a folyamatok menet közbeni állandó értékelése, ellenırzése 

- a nehézségek, akadályok felfedése, megbeszélése, kiiktatása 

- az elért eredmények méltányolása 

- a megvalósíthatatlan tervek elemzése, újraértelmezése, aktualizálása, módosítása 

 

6.3.1.2. A kapcsolattartás legfontosabb kommunikációs követelményei 

 

Mivel valljuk, hogy soha nem maga a szervezet kommunikál egy másik szervezettel, 

hanem a szervezetnek mindig egy vagy néhány konkrét tagja, azaz emberek, 

mindenképpen az egyéni kommunikációs technikákon, megoldásokon, készségeken áll 

vagy bukik az együttmőködés sikere. A következıkben ennek jegyében – a teljesség 

igénye nélkül, pontokba szedve – szembeállítjuk egymással azokat a kommunikációs 

technikákat, amelyek kerülendık, illetve azokat, amelyek alkalmazandók egy ideális és 

hatékony partneri együttmőködés során.  
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- Sokszor még mindig uralkodnak sztereotip, merev meggyızıdések és az ezeknek 

megfelelı, „zárványszerő” megfogalmazások. Ezek helyett mindig megújulni 

kész, friss gondolatokra, ötletekre, kreativitásra, pillanatnyi alkalmazkodásra van 

szükség. 

- Jellemzı az egyirányú kommunikáció, az információ visszatartása, nem ritkán 

szándékos torzítása, amihez nyilvánvalóan kapcsolódik a visszajelzések erıteljes 

korlátozása. Ennek kiszámítható, szükségszerő következménye a bizalomhiány, a 

fölösleges titkolózás. Ezzel szemben a kölcsönös bizalom kiépítése elsısorban a 

kölcsönös, két- vagy többirányú kommunikáció, a konstruktív légkör, a közvetlen 

hangulat megteremtésével lehetséges. A szabad információáramlás biztosítása 

ehhez alapfeltétel.  

- A bizalmatlanság legtöbbször az ismeretlenségbıl, az új emberek és dolgok iránti 

fenntartásból ered. Nélkülözhetetlen, hogy az érintettek ismerjék egymás 

tevékenységének fıbb irányait, egymás elérhetıségét. Ennek technikai 

lebonyolítására sokféleképpen sor kerülhet: regisztrációs lap, kézi vagy 

elektronikus adatbázis stb. alkalmazásával.  

- Ha az összejövetelen mindkét fél részérıl az érdektelenség a fı motiváló erı, a 

kötelezı jelleg dominál, nehezen vagy egyáltalán nem várhatunk eredményt. Ha 

azonban a kezdeményezı fél a téma iránti elkötelezettségét és felelısségvállalását 

egyértelmővé teszi, azzal a hallgatóság érzelmi motivációjához is hozzájárul.  

A személyes hitelesség ebben nagyon sokat segíthet. 

- Gyakran beszélünk általánosságban, hajlunk az elméletieskedésre, ami által 

„életidegenség”, a valóságtól való elrugaszkodás jellemzi a megbeszéléseket. 

Ehelyett legyünk gyakorlatiasak, tegyük világossá, mi a hasznunk (kölcsönösen) 

mindabból, ami történik. Mindig igyekezzünk aktualizálni a tennivalókat, esetleg 

valami hétköznapi, friss, személyes élmény, példa felidézésével. Az elméletek 

helyett mindig ügyeljünk a gyakorlat túlsúlyára, például mutassunk be már 

mőködı példákat, modelleket. 

- Ne frázisokat hangoztassunk, evidenciákat közöljünk, közhelyeket szajkózzunk, 

ami általában a „kell” szó gyakori használatával vagy felszólító módú igealakok 

halmozásával jön létre. A jó kezdeményezı partner a figyelem felkeltésére és 
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folyamatos fenntartására inkább az információk kellı „adagolásával” törekszik. 

Elınyben részesíti az interaktív közlésformákat, a beszélgetést, megbeszélését, 

vitát, ötletbörzét. A problémafelvetést megtehetjük mi magunk, esetleg 

„provokáló” megjegyzésekkel, kérdésekkel, de a válaszok megkeresését bízzuk az 

együttmőködıkre. Jól jönnek az ún. retorikai kérdések. 

- Nagy hiba a hosszúra nyúló, elhúzódó, unalmas, monoton elıadás. A 

kizárólagos verbális kommunikáció helyett, természetesen a terjedelmi és 

idıkorlátok maximális figyelembevételével, bátran éljünk a mőfaji 

sokszínőséggel, vizuális kiegészítıkkel, szemléltetı eszközökkel, az ezeket 

lehetıvé tevı modern technikai eszközökkel. 

- Ne kizárólag a hivatalos stílust, azon belül is T/3. vagy E/3. személyt használjunk, 

hanem E/1., vagy még inkább T/1. személyt. A bonyolult mondatszerkesztés, a 

merev, formális közlésmódok helyett pedig lazább, társalgási stílust, informális 

közlésmódokat.  

- A pusztán tekintélyelvő kommunikáció, a hierarchikus viszonyrendszer 

eluralkodása az egyébként szakmai megbeszélés menetén és kimenetelén 

rengeteget ront. Ha pusztán átlátszó udvariasságból, protokolláris gesztusból 

teszünk engedményeket, s a találkozón a kölcsönös udvariaskodás, a formális 

figyelmesség uralkodik, akkor érzıdik, hogy mindez sokkal inkább szól a 

pozíciónak, mint magának az embernek, a tisztséget aktuálisan és konkrétan 

betöltı személynek. A hideg, formális megszólításokat tanuljuk meg felváltani 

közvetlenebb, hétköznapi megszólításokkal, ebben is a partnerséget, 

egyenrangúságot érzékeltetve. A figyelem középpontjába a partnerek közös 

érdekei kerüljenek, ennek érdekében gesztusokat tehetünk a résztvevık felé, 

„kiszólásokat”, „összekacsintásokat” alkalmazhatunk. A kötetlenség nem kell, 

hogy feltétlenül tegezıdést jelentsen. A stíluseszközök választékos használatával 

magázódva is lehetünk nagyon közvetlenek. 

- A személyeskedı, másokat hibáztató stílus, valamely résztvevı kizárólagos 

felelısségének hangoztatása nem fordulhat elı. Ehelyett higgadt reakciókkal 

teljesen természetesnek kell tartani, és el kell fogadni a másik fél reakcióit. Meg 

kell érteni, ha a másik fél valamit nem ért, mert ez teljesen normális jelenség. 
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Nem lenézni, sajnálni, bántani kell ezért, hanem megpróbálni másként, újra és újra 

elmagyarázni a lényeget. Heves érzelmi reakciókkal teli vitatkozás helyett a 

logikus szövegszerkesztés, a kikezdhetetlen és egyértelmő szakmai érvek 

felsorakoztatása, vagyis a racionális meggyızés vezet el a valódi, tartalmi 

párbeszédhez. 

- Merjünk és tudjunk kilépni a szők és merev mőfaji keretek közül, felejtsük el a 

formális csatornák kizárólagosságát, s vegyük észre a találkozási és érintkezési 

(kommunikációs) alkalmak és lehetıségek sokféleségét, hozzuk mőködésbe az 

informális csatornákat. Ilyen informálisabb mőfajok: koordinációs értekezlet; 

megbeszélés; ötletbörze, telefonbeszélgetés, a hazai gyakorlatban még nem 

nagyon elterjedt ún. konferencia-beszélgetés; üzenetek, levelezés, körlevelek stb. 

- Tegyük le az automatizmusokat, a rutinszerő kommunikációs eljárásokat, amelyek 

például szóhasználatunkat, stílusunkat is jellemzik, s törekedjünk a tudatos, 

odafigyelı, koncentrált kommunikációra.  

- Gyakori hiba a mondanivaló, a stílus és a hallgatóság össze nem illısége. Például 

túlságosan merev, hivatalos szaknyelven beszélünk, halmozzuk az idegen 

szavakat. A mondanivaló elıadásának stílusa maximálisan kell, hogy illeszkedjen 

a témához, a beszélıhöz és a hallgatósághoz. Csak olyan szaknyelvet használjunk, 

amely minden résztvevı számára ismert. A közérthetıség követelményének eleget 

téve javasoljuk inkább a köznyelv, a kötetlen társalgási stílus elıtérbe helyezését. 

- Ha diszharmónia van a szavak és tettek között, a hallgató ezt általában hamar 

megérzi, s a hiteltelenség érzete uralkodik el rajta. Csak a verbális és nem 

verbális, sıt, a harmadlagos jelzések teljes összhangja képes a hitelességet 

megteremteni és fenntartani.  

- Ha a reakciókban, visszajelzésekben késlekedünk, vagy csupán látszat 

visszajelzéseket adunk, az szintén a bizalom vesztéséhez vezet. Ha nem figyelünk 

a partnerre, csak úgy teszünk, mintha figyelnénk, azt is érzékeli, s cserébe ı is 

figyelmetlenségével fizet. A lehetı leghamarabbi és valóságos visszajelzéseket 

kell tehát adnunk, hogy a befogadó érezze, hogy valóban figyelünk rá és a 

visszajelzés nemcsak formális. 
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- Legyünk érzékenyek a hallgatóság pillanatnyi állapotára, vegyük észre, ha 

fáradtak, ha különösen érdeklıdnek, ha meghatódnak stb., és ezt maximálisan 

használjuk fel az elérendı cél érdekében. Biztosítsunk rövid szünetekkel pihenést, 

kikapcsolódást, felfrissülést a résztvevıknek! Soha ne éljünk vissza a hallgatóság 

türelmével, toleranciájával, érdeklıdésével vagy idejével. 

- A problémákat, nehézségeket, ellenvetéseket ne hallgassuk el, a kritikai attitődöt 

ne zárjuk ki. Mindig adjunk teret ezek kifejezéséhez. Ha lehet, mi magunk hívjuk 

fel rájuk a figyelmet, s közösen keressük a megoldásokat. 

- Az önkritika hiánya, a tévedhetetlenség látszatának fenntartása nemhogy javít, de 

inkább ront a hitelességünkön. Ezzel szemben a fejlett önkritika – amely 

természetesen csak magasan fejlett és reális önismereten alapulhat –, a 

tévedhetetlenség látszatának kerülése hosszú távon is jó benyomást, bizalmat kelt. 

 

6.3.2. Az informális kapcsolatrendszer mőködtetése 

 

A rendészeti szervek vezetıi nagyon sok helyzetben nem elsısorban hivatalos 

minıségükben, hanem egy másik szerepet betöltıként, vagy éppen magánemberként is 

jelen vannak. Egy városi rendırkapitány lehet például egy helyi egyetem oktatója, ahol 

hallgatók sokaságának elıadásokat tart, szemináriumokat vezet és vizsgáztatja ıket. 

Ugyanı szerepelhet tudományos elıadással egy konferencián, tanácskozáson, ahol nem 

rendırkapitányként, nem is oktatóként, hanem tudományos kutatóként van jelen.  

S szintén ı immár teljes egészében magánemberi minıségében, kikapcsolódásként 

meglátogathat egy kulturális rendezvényt. Mindhárom helyzetben, fıleg, ha a közeg, 

amelyben jelen van, ismeri ıt, s tudja róla, hogy ı a városi rendırkapitány, 

természetesen soha nem fog ettıl a ténytıl eltekinteni. Megjelenésével, 

megnyilvánulásaival akkor is a szervezet vezetıjéhez méltóan kell viselkednie. Nem 

hiheti, hogy mindaz, amit ezekben a helyzetekben tesz vagy nem tesz, függetleníthetı 

attól, hogy ı milyen tisztséget tölt be. Nagyon sokat ronthat vagy javíthat közvetlenül 

személyes, közvetve pedig szervezetének presztízsén, hogy hogyan viselkedik.  

A rendészeti vezetıtıl elvárt példamutatás nemcsak közvetlen munkatársai között, 
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munkahelyi környezetében nyilvánvaló, hanem a szélesebb nyilvánosság elıtt is terheli 

ıt ez a felelısség.  

 Az elızıekben kifejtett kommunikációs készségek, technikák megléte természetesen 

az informális kapcsolatok mőködtetésében is szükséges. Ám míg a formális 

helyzetekben a kommunikációt – minden látszat ellenére – mégiscsak a hivatalos 

viszonyrendszer szabályai mőködtetik, az informális kapcsolatokban a beszédmódot, 

persze a helyzettıl függıen, sok más – példánk esetében mondjuk a tudományos, 

szónoki vagy épp társalgási – stílusréteg elemei határozhatják meg vagy tarkíthatják.  
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6.4. A NYILVÁNOSSÁG KÖZVETETT SZÍNTERE: A MÉDIÁHOZ VALÓ HELYES 

VISZONYULÁS 

 

Fentebb azt állítottuk, hogy a rendészet legfontosabb kommunikációs csatornája maga a 

szakmai tevékenység, a rendészeti hatósági eljárások összessége. Mindennek 

másodlagos következménye a hivatal teljesítményérıl a társadalomban kialakuló kép. 

Ez a benyomás akkor kedvezı, ha a rendészeti intézkedések eredményesek és 

törvényesek. A rendészet hatósági tevékenységének a közvélemény általi fogadtatását 

azonban más tényezık is befolyásolják, mindenekelıtt a szervezet kifelé irányuló 

szándékos, tudatos kommunikációs tevékenysége. Elsısorban erre irányul a rendırségi 

kommunikációs stratégia kialakítása, s benne a médiával való kapcsolattartás is.  

 A stratégia eszköztárában kiemelt jelentıséget kapnak a rendészet saját híreszközei, 

a szakmai sajtó, illetve a rendırség gondozásában készülı rovatok a nyomtatott 

sajtóban, a szakmősorok a helyi és az országos elektronikus médiumokban, valamint az 

Internet lehetıségeinek kihasználása. Ez a tevékenység a szakmán belül külön 

mesterségnek is tekinthetı, általában erre kiképzett, felkészült szakemberek végzik vagy 

kellene hogy végezzék. Hogy ebben még mindig sok javítanivaló volna, az tény, de 

tankönyvünknek nem feladata ezek okainak feltárása, elemzése, illetve javaslatok 

megfogalmazása. A mai magyar médiagyakorlat történései egyébként sajnos igen sok 

példával szolgálnak arra is (lásd a 11. sz. melléklet szövegeit), amikor a rendırségi 

kommunikáció nem ura a helyzetnek. Ez azt jelenti, hogy a saját célkitőzései végletesen 

alárendelıdnek a mősorpolitikai (sıt az utóbbi fél évben: politikai!) törekvéseknek. 

Noha a két érdekeltség harmóniáját kellene megteremteni. A rendırségi kommunikáció 

– ezt nem gyızzük elégszer és eléggé hangsúlyozni – a legalkalmasabb eszköz lehetne a 

rendırségi érdekeket leginkább megjelenítı „üzenetek” közvetítésében. Hogy tudniillik 

a szervezet a saját kommunikációs csatornáin keresztül tudathatná a társadalommal 

mindazt, aminek mihamarabbi közkinccsé tételéhez komoly érdekei főzıdnének! 

Mindez egyébként szervesen illeszkedne a defenzív kommunikációs stratégia helyett 

kívánatos offenzív típusú eljárásokhoz. Azaz: kezdeményezı módon és felkészülten 

elébe menni az érdeklıdésnek, hogy ezáltal az irányítás a mi kezünkben legyen. 

Pontosan ebben a folyamatban lehetne (kellene hogy legyen) komoly szerepük 



 110

személyesen a rendészeti vezetıknek. A 12. sz. mellékletben található egy ezt a célt 

szolgáló, a rendırséget érintı konkrét javaslatsor, amely mindazok számára 

megfontolandó, akiknek erre a tevékenységre befolyásuk lehet.   

 Természetesen nagy jelentıséggel bírnak a rendkívüli helyzetekben és a 

mindennapokban az újságírókkal való formális és informális érintkezések is.  

A rendkívüli helyzetekben ez a kapcsolat mindig szabályozott és a válságkezelı terv 

részeként kell, hogy mőködjön, a mindennapokban pedig szakszerő és jogszerő kell 

legyen. Mindez biztosíték arra is, hogy a rendırségi kommunikáció ne válhasson a 

politikai manipulációk eszközévé. 

 Tankönyvünknek azonban – mint mondtuk – nem ez a feladata. A rendészeti vezetı 

médiumokban való közvetlen szereplése az az egyetlen terület, amellyel ebben az 

alfejezetben részletesen foglalkozunk, hiszen beosztásából adódóan bármikor kerülhet 

szereplési helyzetbe. Ahhoz, hogy a média a rendészeti munkában ne nehezítı tényezı, 

hanem segítıtárs, együttmőködı partner legyen, a hozzá való helyes viszonyulást is meg 

kell tanulni. Ehhez szükségesek bizonyos alapismeretek, amelyek a média világában, 

mőfajaiban, a publicisztikai stílusréteg jellegzetességeiben való jártasságot, illetve a 

felmerülı nehézségek, buktatók közötti eligazodást biztosítják. Ezeket az ismereteket 

kínálják a következı alfejezetek. 
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6.4.1. A publicisztikai mőfajok  

 

Ebben az alfejezetben a publicisztikai stílusréteg szóbeli és írásbeli mőfajai közül a 

rendvédelmi vezetık körében leginkább elterjedteket mutatjuk be részletesen. Szóban 

leggyakrabban a sajtótájékoztató, a sajtóértekezlet, a nyilatkozat, az interjú, a riport, a 

beszélgetés és a kerekasztal-beszélgetés fordul elı.  

 A nyilatkozat hivatalos személy vagy intézmény állásfoglalása valamely fontos 

kérdésben, ügyben, de oka lehet egy esetlegesen felmerült téves információ kiigazítása 

is. Történhet elızetesen megbeszélt kérdések alapján vagy spontán, a sajtónak vagy 

magának a forrásnak a kezdeményezésére egyaránt.  

 A sajtótájékoztató vagy sajtóértekezlet összehívására valamilyen közérdekő esemény 

után kerül sor, ahol az adott témában járatos személy, többnyire vezetı és/vagy szakértı 

ad tájékoztatást, bemutat, értékel, elemez, a jelen lévı sajtóképviselık pedig lehetıséget 

kapnak a kérdezésre. 

 Az interjú és a riport rokon mőfajok, kevéssé a terjedelmük, mint inkább a 

mélységük, jellegük vagy céljuk alapján lehet ıket elkülöníteni. Mindkettı párbeszédes 

formában zajlik, élıben vagy felvételrıl. Az újságíró (riporter) az interjú- vagy 

riportalanyt valamirıl, többnyire irányítottan kérdezi. Talán azt lehetne mondani, hogy 

míg az interjúban a téma, addig a riportban inkább a megkérdezett személy a fontos.  

A riport továbbá szerkesztettebb, elıre jobban, gondosabban megtervezett, s a riporter 

személye sincs annyira háttérben, mint az interjú esetében. A riportnak – ellentétben az 

interjúval – cselekménye van, amelynek a riporter aktív részese, meghatározója. Persze 

mindkettınek a klasszikus formájáról beszélünk. Ma már sajnos egyre inkább 

keverednek, s fel is gyorsulnak, ami miatt részben rövidebbek, részben felületesebbek e 

mőfajok. S a kérdezık szakmai-emberi felkészültsége is sok kívánnivalót hagy maga 

után. 

 Beszélgetés: Könnyedebb hangvételő, kevésbé hivatalos jellegő interjúféleség, 

amelyben az olvasó vagy a hallgató is beavatottnak érzi magát. A téma elıre megadott, 

de nem szőken behatárolt, nagyobb tere van a spontaneitásnak és a személyességnek.  

 Kerekasztal-beszélgetés: Több, egy idıben és egy helyen jelen lévı 

beszélgetıpartner a riporter által megadott témáról irányítottan társalog.  
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A beszélgetıpartnerek többnyire az adott téma szakértıi, illetékesei. A beszélgetés során 

van mód egymás véleményére reflektálniuk, egymással vitatkozniuk. A beszélgetés 

vezetıjétıl nagy fegyelmet, céltudatosságot, kulturáltságot igényel, hogy az irányító 

szerepet megtartsa, ugyanakkor mégis a háttérben maradjon. A fentiek, mint mondtuk, 

tipikusan szóbeli mőfajok, de utólag, megszerkesztve nyomtatásban is megjelenhetnek.  

 Az írásbeliek közül ki kell emelni a hírt, a közleményt és a felhívást. Ezek alapvetıen 

olvasásra szánt szövegek, amelyeket azonban az elektronikus médiában felolvasnak. 

 A hír az újságírás alapmőfaja, értékmérıje a pontosság, a közérdekőség és a 

frissesség. Kellékei: kivel vagy mivel, hol, mikor, mi történt vagy mi fog történni.  

 A közlemény kötött szövegő hír, olyannyira, hogy az szent és sérthetetlen, eredeti 

formájában kell közölni, a benne foglalt fontos, közérdekő információ nem sérülhet. 

 A felhívás szintén közérdekő bejelentés, amely általában valamely esemény 

megrendezésérıl értesít elızetesen, vagy cselekvésre ösztönöz, s az ezzel kapcsolatos 

fontos információk, tudnivalók közzétételét teszi lehetıvé.  

  

6.4.2. A publicisztikai stílusréteg jellegzetességei, eszközei 

 

Tartalmi sajátosságok 

 

Az írásbeli mőfajokra szinte teljes egészében a publicisztikai stílus jellemzı, míg a 

szóbeli mőfajokban inkább a társalgási stílussal való keveredés figyelhetı meg.  

A keveredés annak a kifogyhatatlan tematikai gazdagságnak is köszönhetı, amelyet a 

sajtóban tálalt, feldolgozott események, jelenségek sokfélesége okoz. A publicisztikai 

stílusrétegnek azonban, leginkább funkciójából (tájékoztatás, a közvélemény formálása), 

illetve a megjelenési formáiból (nyomtatott sajtó – elektronikus sajtó) adódóan vannak a 

többi stílusrétegétıl eltérı stilisztikai és tartalmi jellegzetességei. Az átlagosnál 

gyakrabban fordulnak elı a sajtó nyelvében konkrét tények és adatok: idıpontok, 

helyszínek, címek, nevek stb., mégpedig pontosan, hivatalosan. (Ha véletlenül nem 

sikerül eleget tenni a pontosság követelményének, akkor annak mindig helyreigazítás a 

következménye.)  
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Változatosság és változékonyság, egyéni stílus 

 

A társalgási mellett ez az a stílus, amely nyelvileg a legváltozékonyabb. Hamar 

befogadja a legújabb keletkezéső szavakat, sıt, ı maga is gyakran alkot 

neologizmusokat. Ám nem ritkán a média lesz elindítója egész nyelvi divatoknak, úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy könnyen megfertızi a köznyelvet bizonyos szavakkal, 

fordulatokkal. Egyes újságírók a színesség, a változatosság, az érdekesség, a 

figyelemfelhívás (vagy inkább a feltőnni akarás?) érdekében sokszor túlzásba is viszik 

az egyénieskedést, s a világosság, egyszerőség rovására stílushibát stílushibára 

halmoznak. A képzavarra, a felesleges túlzásokra, a túlbeszélésre, a homályosságra, az 

erıltetett, humorosnak tőnı fordulatokra sok példát lehetne győjteni a napi sajtóból. 

 A publicisztikai stílus – persze mőfajtól függıen – megengedi a személyes 

hangvételt, az érzelmek gazdag és árnyalt kifejezését. Vannak mőfajok, amelyek jól 

tőrik a humort, a nyelvi leleményességet is (riport, interjú). Vannak azonban olyan 

mőfajok, amelyek kizárnak minden ilyesmit, sıt, egyenesen követelmény velük 

szemben a szürkeség, az uniformitás (hír, nyilatkozat, közlemény). 

  

Látvány és hangzás 

 

Erıteljesen vizualizálódó világunkban a média minden formájában óriási jelentısége 

van a látványnak. Egyfelıl a legmodernebb nyomdatechnikával szerkesztett és elıállított 

újságokra kell gondolnunk. Ha a kezdetektıl követjük nyomon az ezen a téren lezajlott 

eseményeket, igen feltőnı a változás. A mai sajtótermékek egyrészt színesek, gazdagon 

illusztráltak, másrészt rendkívül strukturáltak, tagoltak. Mindez nemcsak az esztétikai 

élvezetet szolgálja, hanem a szövegek tartalmi-logikai követhetıségét, az olvasó minél 

jobb és gyorsabb tájékozódását, illetve a hatáskeltést. Mégis a televíziózás és az Internet 

világa az, ahol igazán döntı a látvány. Olyannyira, hogy a látványosságnak, a 

mozgalmasságnak mindenáron való megfelelni vágyás mögött néha már-már háttérbe 

szorul a tartalom. Az effektek, a vágások, a befogadó szemét és ezáltal agyát 

folyamatosan bombázó, gyorsan mozgó-változó képek elárasztanak s elfárasztanak 

bennünket. A legszemléletesebb példája ennek az az egyszerre több síkon folyó 
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információközlés, amely egyes (fıleg kereskedelmi) tévécsatornák sajátja: miközben a 

mősorvezetı beszél vagy beszélget valakivel, egy kisebb keretben mozgóképeket 

láthatunk, alul futó csíkban mozgó feliratokat olvashatunk. Ilyenkor a nézı figyelme 

olyannyira megoszlik, hogy tulajdonképpen egyik információ sem jut el hozzá 

tökéletesen.  

 A rádió és a televízió esetében még külön a hangzás szerepét is ki kell emelnünk.  

A televíziónál talán nem is annyira (hiszen ott a látvány elterelheti róla a figyelmet), a 

rádiónál azonban feltétlenül a legelsı helyre kerül a vokalitás. Ennek oka, hogy a nem 

verbális kommunikációs csatornák közül ez az egyetlen, amely az éteren át a beszélı 

rendelkezésére áll, hogy mondandóját alátámassza. Nagyon jó lenne, ha a megszólaló 

vezetı beszédkultúrája, beszédjének tartalma és formája egyaránt magas színvonalú 

volna. Sajnos ez manapság még mindig túlságosan ritka, szinte üdítı kivételnek számít. 

Pedig ez az a készség, amit nagyon jól lehet gyakorolni, fejleszteni. A gondolatilag 

gazdag, pontosan és árnyaltan, stilisztikailag igényesen megfogalmazott és jól tagolt, 

helyesen hangsúlyozott, szépen artikulált beszédnél nincs jobb benyomást keltı, sıt 

élvezetesebb dolog. Ezt minden olyan megnyilatkozónak érdemes, sıt kötelezı lenne 

elfogadni és megtanulni, aki nem(csak) önmagát, hanem azt a szervezetet is képviseli, 

amelynek – ráadásul magas beosztású – tagja. A hangzó beszédbeli készségek 

fejlesztésére kiváló módszerek vannak, kezdve az egyszerően, bármikor gyakorolható 

hangos olvasástól egészen a nehéz hangképzési, beszédtechnikai kurzusokig. Ha valaki 

egyszer veszi a bátorságot (mert az azért kell hozzá), és megismerkedik saját hangjával 

olyanként, ahogyan a külvilág hallja, s netán nem elégedett, ám belátja, hogy 

munkájában ennek micsoda jelentısége van, annak és csakis annak van esélye, hogy 

kitartó munkával fejlıdést érjen el. Mi itt hiába mondjuk, hogy ez érdemes, sıt kötelezı 

lenne mindenkinek, aki a nyilvánosság elıtt beszél. 

 



 115

6.4.3. Nehézségek és buktatók 
 
Miután röviden áttekintettük a publicisztikai stílusréteg mőfajait és jellegzetességeit, 

nézzük meg röviden, mire kell különös figyelmet fordítania annak a rendészeti 

vezetınek, aki a sajtó írott vagy elektronikus változatában szerepel.  

 A médiában megjelenı közlések közvetettek. Még akkor is, ha vágatlanul, 

szerkesztetlenül, azaz élı egyenesben kerülnek adásba. Ez az elhangzás körülményeibıl 

szükségszerően adódik. A média (ez a szó eredeti jelentésébıl is tudható) eleve valami 

közvetítı közeg, amelynek már puszta léte is hozzátesz valamit az elhangzottakhoz. Az, 

hogy hol, mikor, milyen körülmények között, mi elıtt és mi után, milyen 

szövegösszefüggésbe helyezve hangzik el egy megszólalás, már ad egy fajta értelmezési 

keretet, amelybıl szinte lehetetlen kibújni. Ezeket mind figyelembe kell vennie a 

nyilatkozónak, nem tehet úgy, mintha ezt nem tudná. 

 A kötöttebb írásbeli és szóbeli mőfajok (hír, közlemény, felhívás, nyilatkozat) esete 

viszonylag egyszerő, hiszen azokat szó szerint jelentetik meg a médiumok. 

 A szabadabb szóbeli mőfajoknál több probléma felmerülhet. Az élı és a felvételrıl 

leadott adásban vannak közös elemek (számít a személyes megjelenés, a látvány), de 

vannak eltérések is, amelyekre figyelni kell.  

 A beszélgetés, kerekasztal-beszélgetés általában élıben megy adásba, vagyis nincs 

mód megvágni, szerkeszteni az anyagot. Ez ugyanannyira tud elınyös lenni, mint 

amennyire hátrányos a résztvevı(k)re nézve. Elınye a frissesség, a pillanatnyiság, az 

ezzel együtt járó természetesség. Hátránya, hogy nem lehet rá olyan alaposan 

felkészülni, nem lehet utólag korrigálni, ami elhangzik, az elhangzik, nem lehet meg 

nem történtté tenni. 

 A felvételrıl leadott interjúban, riportban ugyanakkor arra kell vigyázni, hogy a 

nyilatkozó szavaival, gondolataival mi történik, amíg azok elérnek a közzétételhez: nem 

csorbul-e az információ, nem értik-értetik-e félre az elmondottakat, nem helyezik-e más 

szövegösszefüggésbe az eredetibıl kiragadott gondolatot stb. Ma már nem csak az 

újságírói tisztességen (vagy inkább tisztességtelenségen), de a szakmai tudás 

színvonaltalanságán is múlik az eredmény. Jó néhány sajtós nem tud kérdezni, lényegbe 

vágó, frappáns kérdések helyett állításokat fogalmaz, nem ritkán saját (vagy az adott 

orgánum) meggyızıdéseit erılteti rá a megkérdezettre. S ha ı nem látja át a szándékot, 
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akkor könnyen csapdába kerülhet, ami nemcsak pillanatnyilag és személyesen rá nézve 

kellemetlen, hanem arra is, amit képvisel. Gyakori példa erre, amikor nem kis 

meglepetéssel konstatáljuk, hogy egy 5-6 perces interjúból adott esetben egyetlen 

mondatot vágnak be egy rövid összeállításba. Nem csoda, ha a mondatban 

megfogalmazott gondolat a több perces beszélgetésben egészen más hangsúllyal, 

értékkel bírt, mint ahogyan kiragadva. 

 Az interjúk, riportok írásban megjelenı, szerkesztett szövegét az újságíró készíti el, 

persze mindannak a felhasználásával, amiket a nyilatkozó neki mond (vagy sugall?). Ha 

van rá mód, ragaszkodni kell a szöveg megjelenés elıtti elolvasásához, hiszen csak így 

kerülhetı el, hogy ne adjanak a nyilatkozó szájába olyasmit, amit az nem vállalna. Lehet 

ugyan utólag magyarázkodni, helyreigazítást kérni, de az már sohasem kelt olyan hatást, 

mint az eredeti közlemény. 

 A televíziós és a rádiós szereplésnél a látványra és a hangélményre már utaltunk. Itt 

ezúttal csak a látványra térünk vissza, de azt is csak néhány gondolat erejéig.  

A mozgóképen való professzionális szereplés a legnehezebb kommunikációs 

megmérettetések egyike. Aki elıször s fıleg elıkészületlenül, véletlenszerően esik át 

ilyenen, s aztán elıször látja viszont önmagát felvételrıl, sohasem elégedett, sıt. Inkább 

elmegy a kedve az egésztıl, s elképzelhetı, hogy a nézı (bár hajlamosak vagyunk 

elnézıek lenni az elıször szereplıvel) is rosszallóan tekint rá. Azt mondhatja ugyanis, s 

tegyük hozzá: joggal, hogy bizonyos pozíciók betöltésének természetes feltétele a 

nyilvánosság ilyen formája elıtti színvonalas megjelenés is. Ráadásul mindez tanulható, 

gyakorolható, miért nem tette azt az illetı, fıleg, ha tudta, hogy munkája során 

találkozhat ilyen helyzettel. Éppen e jogos vádak kivédése érdekében ajánljuk 

figyelmébe a rendészeti vezetıknek azokat a csoportos gyakorlati foglalkozásokat, 

amelyeken a résztvevık önmagukkal való ismerkedésének jegyében hangfelvételek, 

majd videofelvételek készítésére, azok visszahallgatására, visszanézésére, illetve 

elemzésére, a helyzetek gyakorlására van lehetıség. Aki ilyeneken edzıdik, megszokja a 

kamerát, megismerkedik felvételrıl visszanézett önmagával, s így kevesebb 

kellemetlenség vagy meglepetés érheti. Ezáltal nyilvánvalóan kellemesebb, nyugodtabb 

körülmények között szerepelhet, s jobb teljesítményt nyújthat a nyilvánosságnak ezen a 

nehéz terepén is. 
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1. SZ. MELLÉKLET  
AZ 1.2.1. ALFEJEZETHEZ  

 
 

Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából I. 

Az empátia fejlesztése 

 

Az alábbi gyakorlatok az empátia mellett a koncentráció, a figyelem, az egymásra 
figyelés, az utánzóképesség, a páros és csoportos együttmőködés, a nem verbális 
kommunikáció, az önismeret és a társismeret fejlesztésére is alkalmasak. 

 

1. Páros bemutatkozás51 

 

A feladat lényege, hogy párokra bontva a csoporttagok egymásnak elmondják, mit 

hallanának szívesen önmagukról bemutatkozásképpen. Ez 5-6 percig tart, majd 

párosával kiülve a csoport elé, a párok tagjai bemutatják egymást, mégpedig egyes szám 

elsı személyben, mintegy belehelyezkedve a másik helyzetébe. Már ez a gyakorlat több 

mindenre ad alkalmat. Részben bemelegítésként, összehangolásként szolgál, az esetleges 

kezdeti nehézségek, feszültségek oldására való. Másrészt természetesen elvégzi a 

szükséges bemutatkozást, de azt nem a szokásos unalmas módon, hanem érdekesebben. 

Már itt szükséges dolgoztatni a memóriánkat, hiszen a másik adatait meg kell 

jegyeznünk. S mindjárt egy kis empátia-edzésre is van alkalom, hiszen az éppen 

bemutatott személy mögött állva annak helyzetébe kell beleképzelni magunkat. Majd 

fordul a helyzet, vagyis nekünk kell „tőrni”, hogy a másik minket bemutasson. Mód van 

a figyelem, a koncentráció gyakorlására is, amely szintén általános célja a tréning jellegő 

foglalkozásoknak. A bemutatkozásnak ez a formája, túl azon, hogy nagyon élvezetes, 

mindjárt lehetıséget ad az egyéni különbségek kifejezésének, a stílusbéli eltéréseknek 

is, ami azonnal megmutatkozik abból, ahogyan a feladatot a párok megoldják. 

Összehasonlíthatjuk a sematikus, sablonszerő, egymást öntudatlanul is másoló 

eljárásokat és a nem konform, humoros, bátrabb magatartásokat.  

 

                                                           
51 Az 1–4. sz. játékok lelıhelye: Kaposi László: Játékkönyv. Szada, 2002. 
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2. Tükörjáték 
 
 
A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy kinyújtott karjuk 

(pontosabban az ujjhegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki elmozdulhat, fintort 

vághat, gesztikulálhat. Társának feladata: mintha ı lenne a tükör, utána csinálni – a 

lehetı legpontosabban, szinte vele együtt végezni – az összes mozdulatot (ha az irányító 

bal kézzel mozdult, akkor a szemben lévı jobbal teszi ugyanezt stb.). A fokozatosság 

elvét betartva elıbb lassú kézmozdulatokat tükrözzünk, késıbb gyorsabbakat, majd akár 

az egész testre kiterjedı mozdulatsorokat is. 

A játék nehezebb változatai: 

- Az irányító szerepét megbeszélés, illetve külön jelzések nélkül veszik át és adják 

vissza a játszók. 

- Szituációk páros tükrözése – négy játékos vesz részt benne. Az elsı páros (meg-

egyezve a szituációban) kezdeményez, a második pedig igyekszik minél ponto-

sabban tükrözni a látott mozdulatokat. 

 

Megjegyzés: Haladóknak helyszínt vagy szituációt is megadhatunk. 
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3. A szabadulás útja 
 
 

Egymástól kb. fél-fél méterre, körben áll a társaság, egy játékos a kör közepén. A körbıl 

egy vagy két irányban („kapun”) lehet kimenni. A kör közepén álló nem tudja, hogy me-

lyik az az egy vagy két út, éppen ezt kell kitalálnia. Ha rossz felé indul, akkor a 

játékosok karjukkal elzárják az utat. A játék lényege: mindenki összpontosít a 

feladatára, a pillanatnyi szerepétıl függıen tekintetével – és csak azzal – hívni (vonzani) 

vagy küldeni (taszítani) próbálja a kör közepén álló játékost. A kitalálónak (hogy 

kitaláljon) a „lelki rést” kell megkeresnie. 

Nehéz játék a mimika „befagyasztása”, a tekintettel közölt üzenetek értelmezése-fejtése 

miatt. 

 

Megjegyzés: A kitalálónak – a csoportlétszámtól függıen – több tippje is lehet. 

 

 

4. Így történt... 
 
 

Párokban játszunk. A pár egyik tagja elmond a saját életébıl egy történetet. A másik 

megismétli azt olyan módon, hogy megpróbálja pontosan utánozni társa hanghor-

dozását, hangsúlyait. Többféleképpen folytathatjuk a játékot: 

- Az eredeti mesélı saját történetét valamilyen felvett karakterként meséli el ismét 

(például iszákos házmesterként, szórakozott professzorként stb.). 

- A második játékos eljátssza partnere történetét. A mesélı szerepének cseréjével 

folytatódik a játék. 

 

Megjegyzés: Érdemes megbeszélni a tapasztalatokat, például azt, hogy milyen hatása 

volt a visszahallott – eltávolított – történetnek. 
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5. Képelemzések52 

 

A résztvevıknek képekrıl kell felismerni a lehetséges partner legfontosabb 

visszajelzéseit: egyetértés, rosszallás, figyelem vagy unalom, türelmetlenség, 

együttmőködési készség stb. A gyakorlat során megbeszéljük a lehetséges és célszerő 

reagálási módokat. 

 

 
 
6. Beszéljünk számokban53 
 
 
A csoport két-három, esetleg négyfıs kisebb csoportokra bomlik. A csoportok 

elvonulnak, és öt percet kapnak, hogy egy többszereplıs rövid jelenetet kitaláljanak.  

A csoportok eljátsszák a jelenetet olyan módon, hogy a szavak helyett egymás után 

következı számokat mondanak. (A gyakorlatvezetı ezt elızıleg bemutatja, vagyis a 

magyarázat közben hirtelen átvált szavakról számokra.) A jelenetek végén egy 

kiválasztott elemzı elmondja, hogy mirıl szólhatott a jelenet, kik lehettek a szereplık, s 

milyen viszonyban vannak egymással (alá- vagy fölérendelt, szülı-gyermek stb.). 

Ezután a csoport hozzászól a hallottakhoz, végül a jelenet szereplıi szükség esetén 

korrigálnak vagy jóváhagynak. 

 

 

                                                           
52 Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest, 

2002., 42. o. 
53 Ugyanott 43. o. 
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2. SZ. MELLÉKLET  
AZ 1.3.1 ALFEJEZETHEZ  

 
Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából II. 

A beszédkészség, a vokális csatorna fejlesztése 

 
 
1. A hanghordozás jellege54 
 
A csoport létszámával azonos számú személyiségvonást győjtünk a táblára. Például: 
vagány, magabiztos, barátságos, megfontolt, erıszakos, szorongó stb. Az egyes 
tulajdonságokat felírjuk egy-egy cetlire, majd kalapba tesszük. A csoport minden tagja 
húz egy cetlit. Ezután mindenki a számára megadott tulajdonságnak megfelelı 
hanghordozással bemutatkozik (név, lakhely stb.) Minden bemutatkozás után a csoport 
tagjai megtippelik, melyik személyiségvonás alapján történt a bemutatkozás. A végén a 
tippeket összevetik, a tanulságokat megbeszélik. 
 
 
 
2. Hangos olvasás, olvasás jegyzetbıl és spontán beszéd55 
 
 
A résztvevık egy-egy tíz-tizenöt soros újságcikket kapnak. A feladat a következı: 
a) Olvassa föl a hírt! 
b) Jegyzetei alapján mondja el a háttérismereteket! 
c) Spontán főzzön a hírhez kommentárt, véleményt! 
A gyakorlatot videóra vesszük, majd megbeszéljük az elıadó speciális kommunikációs 
képességeit, például, hogy tud-e élményszerően olvasni, saját jegyzetbıl beszélni, 
spontán jól fogalmazni. Ezek alapján egyéni kommunikációs stratégiát készítünk.  
 
 
 
3. Diktafon 
 
A résztvevık spontán beszédjét vagy hangos olvasását diktafonon rögzítjük, s közösen 
alaposan elemezzük, kinek milyen vokális jellegzetességeit vettük észre. Amin lehet, 
már a gyakorlás során változtatunk, javítunk, a mondottakat megismételjük helyesen.  
A gyakorlat kitőnıen csiszolja a hallást, és lehetıvé teszi saját hangunk adottságainak 
megismerését, elfogadását, fejlesztését. 
 

                                                           
54 Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest, 

2002., 52. o. 
55 Németh Erzsébet i.m.: 52. o. 
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3. SZ. MELLÉKLET  
A 2.1.1. ALFEJEZETHEZ  

 

Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából III. 
Az írásbeli szövegértés fejlesztése 

 
1. Egészítse ki az alábbi szövegeket a hiányzó szavakkal, mondatrészekkel! 
 
a) „Az, aki …………….. kísérte az elmúlt majd másfél évtized rendırségi híradásait, 

egyaránt találkozhatott a rendırök sikereirıl, kudarcairól, hısiességérıl és 
bőncselekményeirıl szóló ……………….. Legendák …………. a rendırök 
korruptságáról, közben pedig a …………….. és más cselekmények ……………… 
évente együttvéve is alig …………….. száz rendırt ……………. el. A 
közvélemény megdöbben, amikor kiderül, milyen ……………….. felszereltek, 
milyen ……………….. képzettek a rendırök (talán néhány speciális egységtıl és 
szakértıtıl ………………..). Azt is láthatta bárki, hogy a politikusok, legyenek 
…………….. pártállásúak ……., mennyire ……………. hagyták és hagyják a 
rendıröket ……………… a problémákkal, melyeket a rendszerváltás folyamata 
nagy változatosságban és bıségben …………….. létre. Az sem …………….. az 
emberek figyelmét, hogy vannak esetek, …………… a rendırség egyszerően nem 
találja módját, hogyan kezelje a demokráciával együtt …………… különféle 
jelenségeket. Ilyenkor ………………., hogy az eredmény éppen az ellenkezıje lesz 
………….., ami a demokráciában elvárható ………...”  

(Krémer Ferenc: A rendıri hatalom természete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003., 9. o.) 
 

b) „Természetesnek kell tekinteni, hogy az erıszak alkalmazásával hivatalból 

foglalkozó szervezet mőködésében …………… melléfogások, vitatható eljárások. 

Az ……….. kérdés az: hogyan ……………. ezekhez maga az apparátus, 

mindenekelıtt ………….. viszonyulnak az intézkedı …………….. felettesei? 

Aggasztó a ……………. Az említett számok önmagukban is …………….: a 

vezetés nem ……………… mindent az emberi méltóságot és a ………….. épséget 

súlyosan ……………. beavatkozások …………….. Igaz, elıfordulhat, ………. a 

hivatkozott felmérés válaszadói esetenként a …………. kényszert is 

bántalmazásnak élhették …………, és a szubjektív megítélések más módszerekkel 

való korrekciójára nem volt mód. Éppen ezért érdemes áttekinteni egy olyan ügyet, 

………….. a brutalitás tagadhatatlan, és azzal …………….. a budapesti rendır-

fıkapitány is ………………. foglalt.”  

(Szikinger István: Rendırség és társadalom. Sík Kiadó Kft., Budapest, 1998., 13. o.) 
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2. Az alábbi szavakból alkosson egyetlen értelmes mondatot!56 
 
 

azt biztonság mást még jogvégzettek közbiztonság hogy értett a közrend 

kifejezések és keveredtek mindenki tapasztaltam is rajtuk körében közrendészet 

 

 

 

 

 

 

 
3. Rendezze logikai sorrendbe az alábbi összekevert mondatokat, rekonstruálja 

az eredeti szöveget!57 
 

De hogyan is lenne érett, ha egyszer nem tanítják meg az embereket sem az iskolában, 

sem a mikrokörnyezetben a biztonságra.  

 

Kifejezetten aggályosnak tartom, hogy még mindig nem merült fel rá az igény, holott a 

terrorizmus, a bőnözés eszkalációja, a válsághelyzetek szaporodása igazán arra 

figyelmeztet, hogy fel kellene ébredni a csipkerózsika álomból.  

 

Sokszor hallom, de magam is tapasztalom, miszerint a lakosság nem elég érett ahhoz, 

hogy befogadja és megfelelıen feldolgozza az emberi jogokkal, valamint a biztonsággal 

kapcsolatos újszerő ismereteket, kihívásokat.  

 

Nincs az általános és a középfokú oktatás szintjén kötelezı közbiztonsági képzés, igaz, 

erre szolgáló tananyagok sincsenek.  

 

                                                           
56 Az eredeti mondat a következı helyen olvasható: Cserép Attila: A biztonságkezelés válaszútjai.  

In: Szabadság és/vagy biztonság? Tudományos konferencia, Rendırtiszti Fıiskola, Budapest, 2005. 
október 26–7., 21. o. 

57 Ez a gondolat is Cserép Attilától származik. Lásd ugyanott, mint az elıbbi mondatot. 
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4. Fogalmazza át az alábbi szöveget úgy, hogy gördülékeny, szabatos stílusú 

legyen, javítsa ki a hibás fogalmazású mondatokat és a helyesírási hibákat! 

Ügyeljen minden apróságra!58 

 

A 19. század végére már a városi polgárok is megtanultak írni, olvasni. Az írástudás 
terjedésével egyre több mindent regisztráltak, ez például fontos volt az 
igazságszolgáltatásban is. Az emberek ekkor már írásban is kommunikálhattak 
egymással, kialakultak az elsı postaszolgálatok. Majd a XX. században a technika 
rohamos fejlıdésével kialakultak az úgynevezett tömegkommunikációs eszközök 
(telefon, televízió, rádió, internet), melyek ma már a mindennapi életünkben és 
munkánk során is szinte nélkülözhetetlenek. Nélkülözhetetlen a közrendvédelmi 
tevékenység során is, ezért fontos, hogy a kommunikációs eszközök megfeleljenek 
feladataik ellátására, megbízhatóan mőködjenek, az ezeket használó személyek 
kommunikációs képességei olyanok legyenek, hogy az információáramlás folyamatos, 
hatékony legyen, valamint a rendırök ténylegesen törekedjenek a kommunikációra, 
legyenek partnerei egymásnak, és az állampolgároknak. Mivel sem az eszközök, sem a 
személyi állomány nem tudja maradéktalanul ellátni ezeket a feladatokat, fontos, hogy 
tudjuk miben kell változtatni annak érdekében hogy a rendırségi információáramlás 
még hatékonyabb legyen, hiszen ezzel a saját munkánkat könnyítjük meg. 
 

 

                                                           
58 A szöveg egy fıiskolai szakdolgozatból való. 
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4. SZ. MELLÉKLET  
A 2.3.5. ALFEJEZETHEZ  

 
A hivatalos stílus jellemzı hibái 

 
 
Állapítsa meg, mi a hiba az alábbi mondatokban! Javítsa ki a hibákat, fogalmazza 
át a mondatokat! 
 
 
a)  
 
Szükségesnek tartja a Kormány, hogy az áldozatvédelem hazai ügyének elımozdítása 
céljából – részben a látens bőnözés megismerése, az áldozattá válás okainak és annak 
megelızése érdekében szervezett kutatási programok, valamint a külföldi 
tanulmányutak, képzések keretében – a jogalkotásban, továbbá az áldozatok ügyeiben 
eljáró hatóságok, illetve más állami szervek, valamint szakértıi tanulmányozzák az 
ENSZ, az ET, valamint az EU e tárgyban született dokumentumaiban írt ajánlásai 
nemzetközi megvalósulásának, elsısorban az EU tagállamai jogszabályainak, 
joggyakorlatának, az áldozatvédelemmel foglalkozó állami és társadalmi szervezetek 
mőködésének, együttmőködésének, a hazai és nemzetközi kommunikációs 
gyakorlatának tapasztalatait. 
 
 
b) 
 
A Doktori Iskola hallgatója által összeállított kérdıívet a jelzett kérdések kivételével a 
fıiskola vezetıi véleménye alapján lekérdezésre engedélyezem kiosztani. 
 
 
c)  
 
A felelıs vezetı köteles intézkedést foganatosítani a szabályszerő mőködés tekintetében. 
 
 
d)  
 
Az igazolás csak a következı feltételek mellett adható ki. 
 
 
e)  
 
Ezt követıen került végrehajtásra a szakaszparancsnokok kijelölése és megbízásuk a 
feladat végrehajtására. 
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5. SZ. MELLÉKLET  
A 2.3.6. ALFEJEZETHEZ  

 
Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából IV. 
Az információáramlás, az instrukcióadás fejlesztése 

 
Az alábbi gyakorlat alkalmas továbbá a koncentráció, a figyelem, az egymásra figyelés, 
az empátia, a verbális kommunikáció, az önismeret és a társismeret fejlesztésére is. 

 
Rajzoltatós játék60 
 
Két önként jelentkezınek odaadunk egy-egy egyszerő geometriai ábrát, és arra kérjük 
ıket, hogy azokat a csoport többi tagjával a lehetı legeredményesebben rajzoltassák le. 
Mindkét játékos kizárólag verbális úton közölheti instrukcióit. Az elsınek az ábrát úgy 
kell ismertetnie, hogy a csoport tagjaitól semmilyen(!) visszajelzést nem kaphat (ezt úgy 
lehet megoldani, hogy az ismertetı személy a csoportnak háttal áll, és a csoporttagok a 
játék idejére „némasági fogadalmat tesznek”). Az instrukciókat egyszer lehet elmondani. 
A második játékos már kaphat visszajelzéseket, és a csoporttagok kérdezhetnek is, ha 
valamit nem értenek. A játék végeztével mindkét rajz sikerességét ellenırizzük, és 
megbeszéljük a tapasztaltakat.  
 
A játék elemzése 
 
Rendkívül tanulságos helyzetek állnak elı. Vegyük sorra a legfontosabb 
megfigyeléseket! E szemléltetı játék sokéves tapasztalatai arról szólnak, hogy ahány 
ember, természetesen annyiféle megoldás és annyiféle eredményesség. 
Megfogalmazódhat bennünk néhány elızetes elvárás, például hogy a rendırök 
bizonyára kitőnıen megoldják az ilyen jellegő feladatot. Joggal gondolhatjuk és 
várhatjuk ezt tılük, hiszen ık napi munkájuk természetes részeként gyakran kerülnek 
olyan helyzetbe, amikor valamit el kell magyarázniuk, valakit instrukciók segítségével 
irányítaniuk kell (képletesen szólva: „elmondani, mi van az ábrán, és elérni, hogy a 
többiek lerajzolják”). Sokszor éppen olyan dolgokat, amelyeket ık maguk tudnak, 
látnak, ismernek (képletesen: „a kezükben van az eredeti ábra’”), a célszemély viszont 
úgymond „nincs képben”. Ehhez képest e játék során meglehetısen ritkán születnek 
igazán sikeresnek nevezhetı (85 %-os vagy annál jobb) megoldások, s ez bizony 
meglepı.  
 Mik lehetnek ennek az okai? Jelentıs részben az automatizmusok szerinti 
cselekvéseink. Másrészt – ami persze nagy mértékben összefügg az elızı kérdéssel –, 
hogy nem vagyunk kellıképpen tudatában annak a ténynek, és ezért nem is vesszük 
tekintetbe, hogy a másik személy, a mindenkori vevı esetenként egy teljesen más 
valóságban mozog, mint mi. Azt feltételezzük, hogy amit mi mondunk, az a számára 
ugyanolyan mértékben és ugyanúgy érthetı és természetes, mint a mi számunkra. Ezért 
nem értjük, hogyan lehetséges az, hogy ı nem érti, amit pedig mi olyan nyilvánvalóan 

                                                           
60 A játék a következı helyrıl származik: Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó–Kairosz Kiadó, 

Bp., 1997., 227–8. o.  
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és világosan elmondtunk. Ezt az érzésünket csak fokozza, ha ráadásul van (és mindig 
van!) a csoportban olyan, aki érti, amit mondunk. Természetesen ilyenkor mi sem 
egyszerőbb, mint „lehülyézni” azt, aki nem ért minket. 
 Ez a probléma (közkelető kifejezéssel élve: a „két malomban ırlés”)61 mindkét 
játékosnál jelentkezik, csak más és más kimenetellel, aminek oka a két helyzet 
legfontosabb különbségében rejlik. A játék megbeszélésekor mind a két rajzoltatót és a 
rajzolókat is megkérdezzük, hogy érezték magukat játék közben. Tesszük mindezt 
elsısorban arra a sajátos körülményre koncentráltan, amiben a két szituáció különbözik: 
az elsı egyirányú kommunikáció, a másik kétirányú. Mondtuk, hogy mindkét játékosnál 
felmerülhet (s általában fel is merül) a két kommunikációs partner eltérı valóságképe. 
Nem is ez az érdekes, hiszen mint mondtuk, ez csak tudomásulvétel kérdése, meg kell 
békélnünk ezzel a szükségszerő ténnyel. Hanem a lényeges az, hogy ez vajon kiderül-e, 
egyáltalán kiderülhet-e a partnerek számára, már legalábbis idejében. Mert mindkét 
esetben kiderül, csakhogy az elsı játékban kizárólag a feladat befejezése után, amikor a 
végeredmény már nem módosítható. A másik esetben viszont valószínőleg már menet 
közben rájönnek, hogy nem értik egymást, s ez azért sokkal szerencsésebb, mert 
nagyobb esélye van annak, hogy végül megtalálják a „közös nevezıt”, s a rajz jobban 
sikerül. A teljesítmények persze – mint mondtuk, a tapasztalatok is ezt mutatják – 
rendkívül sokfélék. Természetesen amellett, hogy lehetıség van-e visszajelzésre, s 
ennek mentén az eredeti közlés menet közbeni módosítására, sok más tényezı is 
közrejátszik abban, hogy mennyire sikeresen hajtják végre a feladatot. Olyan is 
elıfordul, hogy az egyirányú közléshelyzetben sokkal jobb rajzok születnek, mert a 
kétirányúnál teljesen parttalanná válik a vita, s a játékosok elvesztvén türelmüket, 
feladják a rajzolást. 
 Az is nagyon érdekes, hogy az elsı játékban a rajzolók egyike-másika meg-
megszólal, kérdez, felmordul, nevet stb., vagyis önkéntelenül is visszajelzést ad, ami 
persze így-úgy segít a rajzoltatónak. Ebbıl is nyilvánvaló, hogy az ember természetes 
kommunikációs szokása, sıt vágya, hogy reagáljon a hozzá intézett közlésekre, ha 
valamit nem ért, azt megkérdezze stb. És az esetek többségében (?) ennek a vágyának 
engedve valóban kérdezhet, értetlenségét, egyet nem értését, egyáltalán reakcióját 
kifejezheti. (Gondoljunk csak például arra, hogy a visszajelzések tilalmának eseteit 
külön meg kell tanulnunk egészen kicsi gyerekkorunktól kezdve!) Minél közvetlenebb, 
minél jobb, minél egyenrangúbb a kapcsolat adó és vevı között, annál inkább élhetünk 
ezzel a nagyon egyszerő és a kommunikáció eredményessége szempontjából kifejezetten 
hatékony eszközzel. S logikusan fordítva: minél közvetettebb, minél rosszabb, minél 
egyenlıtlenebb a köztük lévı kapcsolat, annál kevésbé lehetséges a visszajelzés, ami – 
bizonyított tény immár a játékosok számára is – nagyon rossz hatásfokot eredményez.  
A teljességhez tartozik, hogy kivételesen jó adó-vevı konstellációkban elıfordul, hogy a 
visszajelzés teljes hiányában is kiváló feladat-végrehajtások születnek. Ehhez azonban 
az kell, hogy mind az adás, mind a vétel tökéletes legyen, s lehetıleg a közlési 
csatornában se legyenek zavarok. Ez meglehetısen ritka. Többnyire jelen van több-
kevesebb zavaró tényezı, amelyeket nagyon tudatosan fel kell tudnunk ismerni, 
bemérni, és meg kell tanulnunk ıket kompenzálni. Hogy ez hogyan lehetséges, arra 
álljon itt néhány „kellék”, avagy: a jó instrukcióadás szükséges hozzávalói (a sorrend 

                                                           
61 E problematikáról lásd részletesebben: Molnár Katalin:  Kommunikáció a rendvédelemben. Rejtjel 

Kiadó–Rendırtiszti Fıiskola, Bp., 2001., 18–20. o.  
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nem fontossági, mert az igazán sikeres feladat-végrehajtáshoz ezek mindegyikére 
szükség van!): 

- fejlett empatikus készség; 
- elızetes elképzelés a feladatmegoldásról; 
- hasonló helyzetekbıl származó tapasztalatok; 
- hely- és helyzetismeret; 
- emberismeret (a vevı személyének ismerete); 
- önismeret, az önkritika képessége, önbizalom; 
- szakszerőség, pontosság, pontos fogalomhasználat; 
- automatizmusok helyett figyelem; 
- megfelelı motiváció a feladat végrehajtatójának, és a feladat végrehajtójának 

motiválása; 
- ha csak lehet, a visszajelzés lehetıségének biztosítása és mederben tartása; 
- a bizalom megszerzése és fenntartása; 
- adekvátság (a szükséges minıségő és mennyiségő információ átadása, se többet 

– se kevesebbet); 
- a zavaró tényezık figyelembevétele és a hozzájuk való alkalmazkodás 

képessége vagy kompenzálásuk. 
Nézzük meg az ellentétes oldalról is a kérdést, azaz – szintén nem fontossági sorrendben 
– milyen tényezık hátráltatják az információk áramlását: 

- egyenlıtlen viszonyrendszer adó és vevı között, például a hierarchikus 
felépítéső szervezetek; 

- a közvetettség; 
- a személytelenség; 
- a memória hiányosságai, zavarai; 
- a környezeti zavaró tényezık; 
- a rossz szándék; 
- az adó személyének hiányosságai, nem megfelelı kódolás; 
- a vevı személyének hiányosságai, nem megfelelı dekódolás; 
- az eltérı elıismeretek, ismeretek, valóságértelmezések; 
- a kulturális különbségek; 
- a stílusbeli különbségek. 
 

Ha igazán tartalmasan feltehetı volna az a kérdés, hogy a magyar rendırség belsı és 
külsı kommunikációs problémáit, információáramlási hiányosságait, hibáit, lassúságát, 
és az ezekbıl szükségszerően következı kevéssé hatékony eredményességét ezen okok 
közül vajon melyikre (melyekre) lehetne visszavezetni, félı, hogy mindenki magától 
értetıdıen, egyszerően tudna válaszolni. 
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6. SZ. MELLÉKLET  

A 2.4. ALFEJEZETHEZ  
 

A stilisztikai kompetencia fejlesztése 
 
 
1. Elemezze az alábbi szövegeket! Nevezze meg, milyen stílusrétegbe tartoznak az 

egyes szövegek! Győjtse ki azokat a nyelvi kifejezıeszközöket, amelyek az adott 
stílusrétegre jellemzıek! 

 
a) 

- Komoly zavarok lehetnek önöknél, ha külsı szakértıkkel megerısített külön 
vizsgálóbizottságnak kell tisztáznia, hogy mit tettek – és mit nem – szeptember 18-a 
éjjelén az MTV székházánál.  

- Általános gyakorlat a rendırségen, hogy minden váratlan, nagy létszámú erıt, jelentıs 
technikát megmozgató intézkedés után, különösen, ha több rendır és civil is megsérül, 
kivizsgáljuk, milyen körülmények vagy okok idézték elı a rendkívüli eseményt. 
Olyan szakmai vizsgálat kezdıdött, amelynek a tapasztalatait és a tanulságait késıbb 
beépítjük a kiképzési és továbbképzési tananyagokba, figyelembe vesszük az 
elkövetkezı demonstrációk biztosítási tervének elkészítésekor. A világ valamennyi 
rendırségére igaz, hogy idırıl idıre szembetalálja magát új, korábban sosem 
tapasztalt jelenségekkel. Ilyenkor kezdetben elbizonytalanodnak egy kicsit, majd 
hosszabb-rövidebb idı elteltével úrrá lesznek a helyzeten. Az MTV ostromakor nem 
voltunk maradéktalanul urai a helyzetnek. Másnapra azonban már felkészültünk. 
Elengedhetetlen, hogy az új és még újabb jelenségeket folyamatosan elemezzük, 
vizsgáljuk az intézkedések hatékonyságát, a saját hibáinkat, hogy mit tehettünk volna 
másképpen az adott körülmények között, s persze az ellentábor magatartását, 
taktikáját is, továbbá mindazokat a körülményeket, amelyek a helyzet kialakulásához, 
annak elfajulásához vezettek.  

- Miután ön Pest megye fıkapitányát bízta meg a vizsgálat vezetésével, aki a rendırségi 
reform kapcsán korábban súlyos szakmai konfliktusba keveredett Gergényi Péter 
budapesti fıkapitánnyal, egyes beosztottjai már tényként állítják: ez a vizsgálat 
Gergényi bırére megy.  

- A rendırség valamennyi vezetıje nevében visszautasítom, hogy bárki is azt 
feltételezze rólunk, nem vagyunk képesek egy objektív tényfeltáró vizsgálatot 
lefolytatni, vagy hogy bárki azt feltételezze rólam, hogy a vizsgálóbizottság tagjainak 
elıre meghatároztam volna, kit nevezzen meg felelısnek.  

- Ettıl még házon belül ez az általánosan elfogadott nézet. S ha abból indulunk ki, hogy 
Gergényi felel Budapest közbiztonságáért, ahol futballhuligánok egy csoportja bevette 
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az MTV székházát, s ha ehhez még hozzávesszük, hogy négy éve, az Erzsébet hídi csata 
után nem sokkal menesztették a BRFK akkori vezetıjét, nem is csodálkozhatunk ezen.  

- Nem kívánok párhuzamot vonni a mostani és a négy éve történt események között. 
Azért Pest megye fıkapitányát neveztem ki a bizottság élére, mert Ignácz István 
dandártábornok úrnak – aki korábban az ORFK bőnügyi fıigazgatója volt – megvan a 
szükséges élettapasztalata. İ a fıkapitányi klub vezetıje, aki bírja a többi fıkapitány 
bizalmát, hiszen elnökükké választották. Emellett az ı beosztottjai közvetlenül nem 
érintettek a vizsgált eseményekben.  

- Már hogy ne lennének azok? Az MTV-székház védıinek nyilvánosságra hozott 
rádióforgalmazása azt bizonyítja, hogy az ostromlottak között Pest megyeiek is voltak.  

- Ez igaz, de nem a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság illetékeseinek, hanem a BRFK 
vezetıinek a parancsnoksága alatt. Mindenkit szeretnék azonban megnyugtatni: a 
bizottság nem közvetlenül a miniszternek, hanem nekem tesz jelentést. Ha én 
elfogadhatónak találom az anyagot, megmutatom azt az érintetteknek, akik írásban 
megtehetik a maguk észrevételeit. Utána egy asztalhoz ülünk valamennyien, s 
megbeszéljük a tanulságokat. Ha egyetértünk, a jelentést továbbküldöm a miniszter 
úrnak, ha nem, akkor mindenki leírja a maga ellenvéleményét, s az anyagot a 
különvéleményekkel együtt továbbítom. Mindenkinek megadatik a lehetıség, hogy 
reagáljon az ıt érintı megállapításokra. Én csak annyit kértem a bizottság tagjaitól, 
hogy amíg nem végeznek, ne is nyilatkozzanak, én sem kérek részjelentéseket tılük, 
ne használjanak hálózatba kötött számítógépeket, minden feljegyzésüket a nap végén 
mentsék le egy CD-re, amit éjszakára a bizottság vezetıjének a páncélszekrényébe 
kell zárni.  

- Bármit állapítanak is meg, az tény: kiderült, hogy a rendırség nem biztosítja a 
tömegrendezvényeket, hanem rohamrendırnek öltöztetett irodistákkal áll díszsorfalat 
elıttük.  

- Az finoman szólva is fatális félreértés, amit egyes újságok írtak: nem irodistákkal 
akartuk felvenni a küzdelmet az ultrák és a Fradi B-közép egyesített erıivel.  
A Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) bevetési parancsnokságának egységei 
mellett – az esetek döntı többségében ıket láthatja a közönség a futballmérkızéseken 
hadakozni a rendbontókkal – valamennyi megyében vannak úgynevezett 
csapatszázadok, amelyek tagjait a megyei közrendvédelmi szolgálat beosztottjai közül 
válogatták össze, s rendszeres csapaterıs kiképzéseken vesznek részt; parancsnokaikat 
a Rebisz szakemberei képezik ki.  

- Ön jól képzetteknek tartja a szóban forgó egységek tagjait?  

- Jó kiképzést kaptak, s folyamatosan gyakorolnak, ezzel együtt ık nem profik, ezt el 
kell ismerni. Sem a felszerelésük nem az, sem kellı gyakorlatuk nincs a szeptember 
18-ihoz hasonló esetek kezelésére. A közterületi szolgálatban jól felkészült rendırök 
gyakorlata nem elég, hogy szembeszálljanak a nagy tömegben garázda magatartást 
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tanúsító elvadult futballhuligánokkal. Másnap, amikor a Fradi–UTE meccseken 
edzıdött csapatok léptek színre, azonnal felül tudott kerekedni a rendırség.  

- Hol voltak a profik hétfı éjjel? Hol voltak a lovas rendırök, a kutyások, a 
legkorszerőbb védıeszközökkel felszerelt csapatok?  

- Erre a kérdésre a vizsgálat befejezése elıtt nem válaszolok.  

- Egyes vélemények szerint a rendırség politikai nyomásra adta fel az MTV épületét.  

- Írja le szalonképesen azt, hogy ez marhaság.  

- Hány profi és hány „amatır” karhatalmistája van a magyar rendırségnek?  

- Karhatalmistája egy sincs. A folyamatos csapaterıs feladatokat gyakorló Rebisznél 
körülbelül nyolcszázan vannak, akik kiképzettségüket, felszereltségüket és rutinjukat 
is figyelembe véve profiknak mondhatók. A megyéknél alkalmanként csapaterıs 
egységbe szervezettek gyakorlati felszereltsége kívánnivalót hagy maga után, rutinjuk 
eltérı. A Budapesthez közeli megyék egységeinek, amelyek gyakrabban járnak a 
fıvárosba meccseket biztosítani, több ilyen tapasztalatuk van.  

- A vizsgálat befejezése elıtt tud válaszolni arra a kérdésre, hogy miért az 
„amatırökkel” akarták megfékezni a legvadabb futballhuligánokat?  

- Békés politikai demonstráció biztosítására készültünk. Semmi nem utalt arra, hogy 
egyszeriben vége szakad annak a tizenhat éve töretlen gyakorlatnak, hogy a politikai 
demonstrációk mindig békések.  

- Akkor most örüljünk, hogy Magyarország eddig nem volt vonzó olyan szervezetek 
számára, amelyek valamely nálunk rendezett nemzetközi fórum alkalmával 
idejönnének randalírozni? Vagy hogy a futballhuligánok nem jöttek rá, hogy mást is 
szét lehet verni ebben az országban, nemcsak a stadionokat?  

- A nemzetközi vonatkozású eseményeket mindig kiemelt biztonsági intézkedések 
kísérik. Ezzel együtt el kell ismerni: eddig szerencsénk volt, nem kerültünk szembe 
elıre nem látható eseményekkel.  

- Sem saját embereik, sem a titkosszolgálatok nem jelezték elıre, hogy a 
futballpályákról ismert vandálok is ott lesznek a Kossuth téren, az MTV elıtt?  

- Senkitıl semmiféle jelzést nem kaptunk, különben a megfelelı erıkkel vonultunk 
volna fel. Azon nyilván el kell gondolkodni – és nemcsak nekünk, másoknak is –, 
hogy ez miképpen történhetett meg, mi az oka annak, hogy az ország rendjéért és 
biztonságáért felelıs szerveket váratlanul érte, hogy a futballhuligánok politikai 
demonstrációhoz csatlakoztak.  
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- Nem tartja egy kicsit a rendırséget is felelısnek azért, hogy 16 év alatt a 
futballhuligánok fokozatosan a fejükre nıttek?  

- Nekünk is van felelısségünk ebben, de nem csak nekünk. Nyugat-Európában 
összefogással és komplex intézkedésekkel, azaz nem csak rendészeti eszközökkel, 
néhány év alatt sikerült elérni, hogy ne járjanak futballmérkızésre azok, akik addig is 
csak a balhé kedvéért látogatták a pályákat. Nálunk ma még nem gyakorlat, hogy 
valakit kitiltsanak egy stadionból, ahol elızıleg tört-zúzott. Amikor legutóbb 
napirendre került a kérdés, a rendırség napokon belül egyedül maradt: úgy tőnik, 
rajtunk kívül senki nem gondolta komolyan a kérdés rendezését. Nyugaton, hasonló 
esetekben nemcsak évekre kitiltották a vandálokat a mérkızésekrıl, de igen súlyos 
büntetéseket is kiszabtak rájuk. Megjegyzem, és erre bőnügyi információink is 
vannak, a szeptember 18-án kirobbant zavargások után sok vandál nemcsak azért 
vonult illegalitásba, mert a rendırség keményen fellépett velük szemben. Meglepte 
ıket az ügyészség és a bíróságok gyors és következetes intézkedése. (Az interjú 
készítésének napján ítélt el a bíróság nem jogerısen egy férfit két év két hónapra. 
Miután védıje fellebbezett, a bíróság a vádlott elızetes fogva tartásának fenntartása 
mellett döntött - a szerk.) Mindenkit elfogunk, aki ott volt az MTV elıtt, a Blaha 
Lujza téren, vagy más helyszíneken, és bizonyíthatóan részt vett a törvénysértésekben.  

- A Szabadság téri fiaskó után a szakszervezetek már másnap több pénzt követeltek a 
rendırségnek. Korábban ön azt mondta: vége annak a világnak, amikor a rendırség 
vezetıi azt mondhatták a kormánynak: adjatok több pénzt, és mi jobb közbiztonságot 
szolgáltatunk. Akkor most mi lesz?  

- Fenntartom, amit mondtam: ha olcsóbb és hatékonyabb rendırséget akarunk, végre 
kell hajtani az elhatározott – jelenleg kidolgozás alatt álló – reformokat. Ha marad a 
régi gyakorlat – amikor a politika idınként néhány milliárdos gyorssegélyt adott a 
rendırségnek, és elcsapott néhány tábornokot –, a problémáink is maradnak. Ez nem 
jelenti azt, hogy a rendırségnek ne lenne szüksége fejlesztésekre, magyarán: több 
pénzre. Amíg a költségvetés a szervezetet, esetünkben a rendırséget, és nem a 
feladatokat és az azok végrehajtásához szükséges fejlesztéseket finanszírozza, nehéz 
lesz kitörni a jelenlegi helyzetbıl. Amíg olyan jogszabályok alkalmazását várják el a 
rendırségtıl, amelyek egyes rendelkezéseinek az értelmezésén jogtudósok hetekig, 
hónapokig vitatkoznak, amint azt napjainkban a gyülekezési törvénnyel kapcsolatban 
tapasztaljuk, nem vagyok optimista. Mi megtettük a magunk észrevételeit, javaslatait, 
többet egyelıre nem tehetünk. 
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b) Dzsingiszkán sírja62 
 
 
A Tudományos Akadémián a napokban rendezett konferenciát az ELTE Belsı-Ázsiai 
Tanszéke, hogy tanárai és diákjai beszámoljanak rendes évi mongóliai expedíciójukról. 
Minden a szokásos módon zajlott egészen addig, amíg Birtalan Ágnes, a tanszék 
vezetıje szenzációs, bár nagy vitát, mondhatni indulatokat kiváltó felfedezésérıl be nem 
számolt. 
 
– Expedíciónk hagyományosan nyelvjárás- és népi hiedelemvilág-, néprajzi és 

antropológiai kutatásokkal foglalkozik. De nem idegen tılünk egyéb 
tudományterület sem, és így adódhatott ez a felfedezés, amire már évtizedek óta várt 
mindenki, hogy Mongóliában fejedelmi, nem is akármilyen fejedelmi sírra 
bukkanjunk, hanem magának a birodalomalapítónak, Dzsingiszkánnak a 
nyughelyére. 

 
– Hogyan lehetséges, hogy ezt éppen Önök találták meg, hiszen ezt nagyon sokan és 

sokszor keresték. 
 
– Hát ez alapos felkészültségünknek köszönhetı. Nyáron, azt hiszem, felröppent 

valami hír, hogy mások is megtalálták, tehát az utóbbi idıben úgy lehetett hallani, 
hogy hol amerikaiak, hol japánok megtalálgatják Dzsingiszkán nyughelyét, 
Dzsingiszkán sírját. De hát természetesen erre leginkább végül is mi vagyunk 
hivatottak, hogy ezt megtalálhassuk, és éppen ezért ráleltünk. 

 
– Miért éppen Önök voltak erre hivatottak? 
 
– A mongolok köztudottan úgy tartják, hogy testvérek vagyunk, vértestvérek ráadásul, 

és hogy Batukán révén mi a mongolok legkisebb nyugatra szakadt rokonai, illetve 
legkisebb testvéreiként vagyunk számon tartva náluk. A mongolok dicsekszenek is 
ezzel, hogy bizony Magyarországon Batukánról még teret is neveztek el, hiszen van 
a Batthyány tér, ami mongolul úgy hangzik, hogy Batt-hani, hát ez teljesen világos, 
hogy a szót azt így mondhatjuk, tehát Batukán tere.  

 
Ez a dal volt az egyik döntı bizonyíték a konferencián, amit Birtalan Ágnes egy korábbi 
út során vett magnóra egy hegyi pásztor jurtájában áldozatbemutatás közben. Ez egy 
népi hısének, amely sorra veszi a mongolok nagyjait, többek közt megemlékezik 
Batukánról és magyar leszármazottairól, a Batthyányakról. De ami még érdekesebb, 
részletesen elmeséli, hogy Dzsingiszkánt oda temették, ahol a lova utoljára megbotlott: 
 
– Mi elolvastuk a forrásokat, mi ismerjük a szájhagyományt, legendákat. Hát nagyon 

egyszerő volt a helyzetünk, ugyanis kellett szereznünk egy hasonló, a forrásokban 
leírt színő és korú lovat, itt egy tejszürke, ötéves herélt lóról lenne szó. Mi kerestünk 
egy tejszürke, ötéves herélt paripát, és mivel a forrásokhoz nagyon hőek próbálunk 

                                                           
62 A b) és a c) jelő szövegek a Magyar Rádió Szonda címő mősorának 2007. április 1-jei adásában 

hangzottak el. Érdekességük, hogy a bennük szereplı hírek „álhírek”. 
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maradni – ez az egész kutatásnak az alapeszméje –, ezért a kutatáshoz egy 
Dzsingiszkánhoz korban illı és kinézető tagját választottuk az expedíciónknak. 
Úgyhogy egyszerően viseletbe öltöztetve megkértük, hogy pattanjon nyeregbe, és 
lovagolja körbe azt a területet. És valóban a lova meg is botlott, és a ló 
megbotlásának a helyétıl kimértük a forrásokban megjelölt mértékeket, és valóban 
ott volt egy gyönyörő szikla, amire rá is volt írva, hogy Dzsingiszkán sírja. Én nem 
is értem, hogy ezt a korábbi kutatócsoportok hogy nem találták meg.  

 
 
Birtalan Ágnest az ELTE Belsı Ázsiai Tanszékének vezetıjét hallották. 
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c) Kopernikuszi fordulat 
 
 
– Kétségtelen, hogy jó néhány évtized kutatásai próbálták igazolni ember- és 

állatkísérletekben is, hogy a tudás növelése, a tanulás, különösen a korai 
életszakaszokban hozzájárul az agy fejlıdéséhez, a késıbbi tanulási készséghez.  
Az utóbbi néhány évben van néhány kutatás, amely kicsit precízebb, ugye 
modernebb módszerekkel megkérdıjelezi ezeket. Ezek is részben állat-, részben 
emberkísérletekre alapoznak. Talán elıször, mert azok látványosabbak, a 
leghíresebb Nakamuro és Macahita japán kutatók munkája, akik állatoknál 
vizsgálták annak a vizuális tapasztalatnak a hatását, ami hasonlít az emberi 
olvasáshoz. Majmoknál tulajdonképpen az olvasáshoz, az olvasási helyzethez 
hasonló helyzeteket teremtettek. Ilyen pici villogó fényeket kell a szemükkel 
követni, és ez nagyon nagy figyelmi megterhelést okoz. Így érezzük mi 
szubjektíven. Most kiderült részletes vizsgálatokkal, hogy ezeknél az állatoknál 
néhány hét ilyen olvasási helyzet hatására csökken az agykéreg vastagsága. Ugye 
tudjuk jól, hogy az agykéreg az valójában, az agykéreg vastagsága összefügg azzal, 
hogy mennyi kapcsolat lehetséges, tehát a tanulási készséggel, és valóban kiderült 
az is, hogy ezek az állatok minél korábban és minél több, mondjuk így: intellektuális 
megterhelésnek vannak kitéve, annál kevésbé tanulékonyak. 

 Van egy másik, egy hongkongi–kínai csoporttól származó kutatási eredmény, 
Huang és Csuang munkái. Azok pedig egy furcsa dolgot vizsgáltak, ugye az 
agykérget borító burkok, az agyhártyák helyzetét tanulási beavatkozásokra. Ez egy 
régi téma, hogy gazdag környezetet teremtettek patkányoknak, akik vidáman 
játszottak, filmeket vetítettek nekik, és így tovább, s kiderült, hogy ilyenkor az 
agyhártyák vastagsága megnövekszik. Ennek hatására különösen a látványok 
feldolgozásával kapcsolatban az agyi vérellátás elromlik, s ezért megint csak néhány 
hónapos perspektívában – ugye itt patkányokról van szó, akiknek az élettartama 
nem olyan hosszú –, tehát olyan, mint hogyha egy embernél azt néznénk, hogy 7-8 
éves korában sokat tanítjuk, s akkor kiderül, hogy 15-25 éves korában sokkal 
lassabb lesz, sokkal döntésképtelenebb, és a sejtszámlálási adatok szerint a romló 
vérellátás hatására tulajdonképpen romlik az agy teljesítı képessége. 

 
– Na most akkor ugye ideáig úgy tudtuk, hogy az emberi agynál nincs is egészen 

kihasználva az agyi kapacitás. Most mindaz, amit Ön elmondott, ez valahogy azt 
jelenti, hogy tulajdonképpen nem is kéne erre törekednünk, sıt, bizonyos terápiákkal 
vagy metódusokkal már a megszerzett túl sok tudást is valahogy el kellene 
felejtenünk, vagy megszabadítani az agyunkat ezektıl. 

 
– Igen, ez nagyon fontos, amit kérdez. Az emberkísérletek pontosan erre vonatkoznak. 

Na most az új eredmények szerint a régi tudások valójában a konszolidációs 
szakaszban, tehát abban a szakaszban, amikor megállapodnia kellene az új 
tudásoknak, az új tudásokat tolják mintegy ki az emberi idegrendszerbıl, hogy 
tudniillik az új tanulások hatására a régi tudások mintegy terjeszkedni kezdenek az 
agykéreg felületén. Sokkal nagyobb helyet foglalnak el reprezentációjukban, mint 
korábban, és ezáltal minden új ismeret elsajátítását megakadályozzák. Tehát a 
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tanulás erıltetése valójában azt eredményezi, hogy amit már tudtunk, az eluralkodik, 
és ezzel sokkal kevésbé hajlékony és konzervatívabb viselkedés lesz. 

 Van egy másik oldala is ennek, ugye. Darwinnak van egy fontos, ugye a szexuális 
kiválasztással kapcsolatos üzenete is, hogy azok, akik sikeresebbek voltak bizonyos 
dolgokban, például szélesebb válluk volt, ezért jobban bíztak bennük a nık, vagy 
nagyobb mellük volt, ezért jobban bíztak bennük a férfiak. Na most Kiss Lajos és 
Nagy Ferenc újzélandi magyar származású kutatók újabb kutatásai arra kíváncsiak, 
hogy milyen kapcsolat van az iskolában és a plázákban eltöltött idı és a szexuális 
szelekció között. Nagyon furcsának tőnik ez, azt vizsgálták, hogy különösen kritikus 
életkorban – 7 és 11 éves kor között – hogyan változik az iskolában töltött napokkal 
az orr-nyálkahártya hosszúsága. Kiderült, hogy minden iskolában töltött hónap 4 
mikronnal – ez nagyon kevésnek tőnik de 4 mikronnal – rövidítik az orr-
nyálkahártya hosszúságát. Ennek következtében romlik a szaglás, ennek 
következtében csökken a szaporodási esély, ugye sokkal kisebb lesz a szexuális 
érdeklıdés, és ezzel a sokat tanuló gyerekek valójában azzal a veszéllyel néznek 
szembe, hogy nem lesznek utódaik, mert nem érinti, nem érdekli ıket a másik 
nemmel való kapcsolattartás. Ugye azt mondtam, hogy a dolog fordított: a plázában 
töltött idı viszont, amit mi manapság ugye lenézünk, az megint csak hónapokban 
számolva hónaponként 2-3 mikronnal növeli az orr-nyálkahártya hosszúságát, 
ezáltal 10-12 év múlva a szexuális érdeklıdés nı, sokkal nagyobb lesz az utódszám. 
Tehát mérlegelést igényel: valóban nem fenyeget-e egyenesen kihalással a korai 
tanulás erıltetése? 

 
– Mindaz, amit itt mondott, és hát említette is, hogy nyilván még tudományos viták 

középpontjában áll, de számomra laikus füllel ez annyit jelent, hogy a jövıt az 
jelenti, hogy minél kevesebbet járjunk iskolába, minél kevesebbet tanuljunk, és minél 
több idıt töltsünk a plázákban.  

 
– A kísérleti tudós mindig óvakodik az ilyen végsı általánosításoktól, de 

tulajdonképpen aggódom, hogy ez a konklúzió következik.  
 
 
Pléh Csaba beszélt a tudás veszélyeirıl. 
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7. SZ. MELLÉKLET  
A 2.5. ALFEJEZETHEZ  

 
Egyik stílusból a másikba 

 
 
1. Állapítsa meg, milyen stílusrétegbe tartozik az alábbi szöveg! Írja át társalgási 

stílusba! (Ha szükséges, természetesen a szöveg terjedelmét, mőfaját, tagolását 
is megváltoztathatja.) 

 
 
a)  
 

Tisztelt Asszonyom! 
 
A Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány 
Kuratóriuma a Pécsi Rendırkapitánysággal 
együttmőködve tovább folytatja Közösségi 
biztonságkezelés tanfolyamsorozatát.  

A tanfolyam ideje:  

2007. március 20., 27 és április 3. 8.00 – 16.00 óra 
között. 

A tanfolyam helye: 

Lenau Ház 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 8. 

Elızetes megbeszélésünknek megfelelıen kérem, 
hogy a tanfolyamon a korábban már megtartott és 
ismételten vállalt elıadását megtartani 
szíveskedjék.   

Mellékelten megküldöm a Közösségi 
biztonságkezelés tanfolyam órarendjét.  

 

Dátum 

 

Aláírás 
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b) 
 
 
„A jogszabályi elıírások végrehajtását szolgáló rendıri intézkedésnek – ha törvény vagy 
nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik – mindenki köteles magát alávetni, 
és a rendır utasításának engedelmeskedni. A rendıri intézkedés során annak 
jogszerősége nem vonható kétségbe, kivéve, ha a jogszerőtlenség mérlegelés nélkül, 
kétséget kizáróan megállapítható.”  

(Rendırségi Törvény 19. § (1) bekezdés) 
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2. Állapítsa meg, milyen stílusrétegbe tartozik az alábbi szöveg! Írja át hivatalos 
stílusba! (Ha szükséges, természetesen a szöveg terjedelmét, mőfaját, tagolását 
is megváltoztathatja.) 

 
 
– Helló, Péter! Hallottad, hogy az idei gólyabál nem a Duna Palotában lesz, hanem itt 
nálunk? 
– A fısulin? Honnan veszed? 
– Tegnap hirdették ki a délutáni évfolyamgyőlésen. 
– Ja, én nem voltam ott, mert haza kellett szaladnom. És mennyi lesz a beugró? 
– Kétezer. 
– Mit mondtál, mikor is lesz? 
– Még nem mondtam, de november 20-án. 
– És hánykor? 
– Este hatkor. Eljössz? 
– Hát, még meglátom. De kösz az infot! 
– Helló. 
– Helló. 
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3. Állapítsa meg, milyen stílusrétegbe tartozik az alábbi szöveg! Írja át társalgási 
stílusba! (Ha szükséges, természetesen a szöveg terjedelmét, mőfaját, tagolását 
is megváltoztathatja.) 

 
 
a) 
 
„Az Egyesült Államokban a déli államok beszélıi többnyire a közvetettebb stílust 
kedvelik, több udvariassági kifejezést alkalmaznak, és hosszabb szüneteket tartanak a 
beszélıváltások során, mint az északi államok lakói. Ennek következtében sok déli 
modortalannak és tapintatlannak tekinti az északiakat, az északiak viszont bájosan 
régimódinak, ugyanakkor ügyefogyottnak és egy kissé lassú észjárásúnak tartják a 
délieket.”  

(Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? Tinta Könyvkiadó, Bp., 2001., 198. o.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
„A rendırség éppen olyan munkahely, mint bármely más közszolgálati szervezet, és 
belsı viszonyainak feltárása mindenekelıtt azért indokolt, mert ezek a viszonyok 
határozzák meg, miként mőködik, mennyire eredményes, és hogyan viszonyul a 
demokratikus alapértékekhez. Nagy a valószínősége annak, hogy az az alkalmazott, aki 
antidemokratikus, paramilitáris, vagyis katonai jellegő viszonyok között kénytelen 
dolgozni, maga is antidemokratikusan, megalázó módon fog bánni a civilekkel.  
A szervezeten belüli viszonyokban kiszolgáltatott, önállótlannak tekintett rendır nem 
lehet képes arra, hogy határozottan képviselje a demokratikus értékeket és normákat. 
Mindannyiunk közös érdeke tehát, hogy a rendırség olyan munkahely legyen, amelynek 
felépítése és mőködése megfelel azoknak az értékeknek, amelyeket a rendırségnek 
érvényesítenie és védenie kell. A kutatások feltárhatják azokat az összefüggéseket, 
amelyek a szervezeten belül értelmetlenné tehetik a rendırök számára a demokratikus 
értékeket, és ezzel hozzájárulhatnak a rendırség reformjához.”  

(Krémer Ferenc: A rendıri hatalom természete. Napvilág Kiadó, B, 2003., 14. o.) 
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4. Állapítsa meg, milyen stílusrétegbe tartozik az alábbi szöveg! Írja át 
publicisztikai stílusba! (Ha szükséges, természetesen a szöveg terjedelmét, 
mőfaját, tagolását is megváltoztathatja.) 

 
„Többféle szubkultúra figyelhetı meg, és közülük a demokrácia számára csak egy felel 
meg, a többi valamilyen módon mind eltorzítja a közhatalmat. Magától adódik a 
következtetés, hogy a feltételek biztosításával és képzéssel ezt az egyet kell erısíteni, 
annak érdekében, hogy egy korszerő szervezet és igazgatási forma kialakítása során 
támaszkodni lehessen rá. Az is látható azonban, hogy a rendırök között más irányú, a 
korszerő trendekkel ellentétes törekvések is támaszra lelnek. Nagy tehát a felelıssége 
mindazoknak, akik a rendırség vezetıit kiválasztják, és meghatározzák társadalmi 
szerepét.”  

(Krémer Ferenc: A rendıri hatalom természete. Napvilág Kiadó, Bp., 2003., 226. o.) 
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8. SZ. MELLÉKLET  
AZ 5.3. ALFEJEZETHEZ  

 
Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából V. 

 
Az együttmőködés, a csoportos konszenzus kialakítása,  

a problémákra való nyitottság  
és a csoportos probléma-megoldó képesség fejlesztése63 

 
 
1. „Alcatras” 
 
Eszközök: 120 cm magasságban felfüggesztett 5 méternyi kötél, 2 álló fogas, esetleg 
szabadban 2 fa, 3-4 méterre egymástól 
Feladat: Meg kell szökni a börtönbıl, melynek a kifeszített kötél a fala. A fal 
értelemszerően tömör, tehát a kötél alatt átmászni nem lehet, a falba áramot vezettek, 
tehát a kötelet megfogni nem lehet. És megkerülni sem lehet. Csak fölötte lehet átjutni! 
Tárgyat használni nem lehet! Csak akkor sikeres a feladat végrehajtása, ha mindenki 
átjut a falon.  
Instrukció: Konzultálják meg, milyen módszerrel oldják meg a feladatot, ügyeljenek a 
sorrendre egészen a játék végéig! 
 
 
 
2. „Savas tó” 
 
Eszközök: 10 méter vastag kötél, amelyet egy hullámos szélő körben kell letenni a 
földre, a közepébe 2 téglát tenni egymásra, s rá keresztben egy tábla csokit. 
Feladat: Meg kell szerezni a csokit, de a tóba (hisz savas!) belelépni, a tó fölé hajolni 
nem lehet. Segédeszközként csak azt használhatják, ami a résztvevıkön rajta van. 
  
 
 
3. „Szörnyek folyója” 
 

Eszközök: 2-vel több „kı”, mint a csoport fele, kb. 8-10 méter hosszú hely. A köveket 
kb. A/4-es mérető kartonok vagy egérpadok szimbolizálják.  
Feladat: A „köveket” le kell tenni a földre, mintha cölöpök lennének a vízben, s ezekre 
állva, rajtuk lépkedve kell átjutni a folyó túloldalára. Ám ha a kövön nem áll senki, 
akkor a szörnyek elviszik. Természetesen akkor van vége a játéknak, ha mindenki 
átjutott. 
 

                                                           
63 Az itt szereplı játékok Sövényházy Edit és Günther Holztrattner  szíves szóbeli közléseibıl 

származnak. 
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9. SZ. MELLÉKLET  
AZ 5.4. FEJEZETHEZ 

 
 

Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából VI. 

A tervezı- és szervezıkészség fejlesztése 

 
 
1. Csoportjával minden részletre kiterjedıen tervezzenek és szervezzenek meg az 

alábbi rendezvények közül egyet! Készítsenek írásbeli vázlatot, amelyet a 
csoport vezetıje prezentálni fog! Ügyeljenek az adott mőfaji keretekre és 
speciális jellemzıkre!  

 
 
a) bőnmegelızési rendezvény 
b) razzia 
c) rendırnap/határırnap stb. 
d) közlekedésrendészeti/bőnügyi akció 
e) rendezvénybiztosítás 
f) konferencia 
g) külföldi delegáció kétnapos programja 
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10. SZ. MELLÉKLET  
AZ 5.5.2. ALFEJEZETHEZ  

 
Ízelítı a kommunikációs alaptréning kínálatából VII. 

Az egymásra és önmagunkra való reflektálásnak,  
a kritika adásának és fogadásának fejlesztése64 

 
1. Mi lenne, ha...? 
 
A kitaláló kimegy a terembıl. A többiek megbeszélés alapján választanak valakit a bent 
maradók közül: az ı személye lesz a kérdések tárgya. A kitaláló visszajön, és „Mi lenne, 
ha...?” kezdető kérdéseket feltéve kell a válaszok alapján rájönnie, kire gondoltak a 
többiek. A kitaláló maga dönti el, hogy milyen taktikával kérdez. Adhatja ugyanazt a 
kérdést mindenkinek, de külön-külön, személyre szólóan is kérdezhet. 
Néhány jó kérdés: „Mi lenne, ha ... virág, növény, hangszer, sport, természeti jelenség, 
foglalkozás, szín, anyag, történelmi kor, bútor stb. lenne?” (A virágra vonatkozó kérdés 
esetében nyilvánvalóan óriási különbség van a liliom, szegfő, orchidea, kaktusz 
válaszok között.) 
Megjegyzés: Érdemes – hogy minél több fordulóra kerülhessen sor – felsı idıhatárral 
játszani: öt percen belül rá kell kérdezni. Izgalmas játék: ha burkoltan is, de véleményt 
mondanak rólam, s nekem is el kell mondanom, milyennek látom társamat. 
 
 
2. Vélemények 
 
Körülmények: Idıigényes a játék b) és c) változata. Ezeket csak olyan alkalmakkor 
játsszuk, amikor minden játékosnak lehetıvé tudjuk tenni, hogy nem csupán beszélhet 
másokról, hallhat is magáról. 
Leírás: Több változatban mutatunk be olyan játékokat, melyeknek célja „befejezetlen 
mondatokkal” lehetıséget adni a többiekrıl – itt és most – alkotott vélemények 
elmondására, illetve a saját személyünkrıl alkotott vélemények meghallgatására. 
 
a) Neheztelés, méltánylás… 
Körben ülnek a játékosok. Egyvalaki kezdi a játékot. Kötött mondatkezdésekkel be-
szélhet egy-egy társáról. Ezt mondja: Neheztelek... (itt valamelyik játékos nevét mondja, 
majd azt, hogy miért neheztel arra a társára). A másik mondatkezdés: Méltányolom... (s 
elmondja, hogy ugyanabban vagy egy másik társában mit méltányol). Ezután a mellette 
ülı játékos mondja el két mondatát: kire neheztel és miért, illetve kiben mit méltányol. 
 
b) Nyilvánvaló, hogy… 
Körben ülnek a játékosok, egyvalaki a kör közepén. A középsı játékos sorban min-
denkirıl mond egy-egy mondatot. Kétféle mondatkezdés áll rendelkezésére: 
 
Nyilvánvaló, hogy... (és mond valami olyant, ami nyilvánvalónak tőnik a másikról) 
                                                           
64 A játékok az alábbi kiadványból valók: Kaposi László: Játékkönyv. Szada, 2002. 



 146

Felfedeztem rajtad, hogy... (értelemszerően az elızı mintára) 
 
Amikor mindenkirıl mondott egy-egy mondatot, akkor más ül középre, és a játék elölrıl 
kezdıdik. Az a) változattól eltérıen: a beszélınek választania kell a kétféle kezdés 
közül. 
 
c) Az a véleményem, hogy… 
Körben ülnek a játékosok, egyvalaki a kör közepén. A középsırıl beszélnek a többiek. 
Kétféle mondatkezdés közül választhatnak a játszók: 
Az a véleményem rólad... (s néhány mondatban mindenki elmondhatja a középen ülırıl 
alkotott pillanatnyi véleményét) 
Azt vettem észre rajtad (értelemszerően az elızı mintára) 
 
Bárki kezdheti a játékot, majd forgásirány szerint haladva szólnak a mellette ülık. 
Érdemes szabályként betartani: mindig a játékvezetı az utolsó véleményalkotó. (Így a 
saját véleményébe beleszıve kompenzálhatja az esetleges erısen szélsıséges vagy sértı 
véleményeket.) Körbeérve újabb csoporttag ül középre – folytatódik a játék. 
 
Megjegyzés: A játékok elıtti instrukcióban feltétlenül mondjuk el, hogy pillanatnyi véle-
ményekrıl van szó. Hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy több egybehangzó vélemény 
sem teszi feltétlenül igazzá azok tartalmát. (Egyrészt másként fogalmaz rólam az, akivel 
félórája összevesztem, másrészt a történelem már produkált példákat arra vonatkozóan, 
hogy emberek megítélésében egyszerre és hosszú idın keresztül milliók tévedtek...)  
 
3. Telefon 
 
Leírás: A játék formanyelvén, az idézıjelek elhagyásával: a kezdı játékos felveszi a 
telefont, s elkezd beszélni valamelyik társáról. Csupa olyan dolgot mond, amirıl a hívott 
fél magára ismerhet, rájöhet, hogy róla van szó. Amikor a kiszemelt játékos rájön, hogy 
róla beszélnek, felveszi a telefont, vagyis jelzi, megkapta az üzenetet. Most ı kezd be-
szélni valaki másról. 
Megjegyzés: Ha már beszélünk, lehetıleg fontos dolgokkal foglalkozzunk, ne a 
pillanatnyi ülésrenddel, hajszínnel, ruházattal stb. 
 
4. Jelzık 
 
Egy-egy lap jobb alsó sarkába felírjuk egy-egy csoporttag nevét, majd a lapot körbe 
adjuk, hogy mindenkinél minden társának nevét tartalmazó papírlap megforduljon. 
Mindenki felír 3-5 jelzıt az adott személlyel kapcsolatban. Lehetıleg ne sokat 
gondolkodjunk, és inkább a belsı tulajdonságokkal foglalkozzunk. Amikor fölírtuk a 
jelzıket, egy kis csíkban fölülrıl ráhajtjuk a papírt, hogy az általunk írtak ne 
látszódjanak, s továbbadjuk. Egy külön lapra mindenki saját magáról is felír 3-5 
jellemzı tulajdonságot, amelyet magánál tart. Végül az irányító összegyőjti az 
összehajtogatott papírokat, s felolvassa a jelzıket. A csoport összeveti a célszemély által 
írottakkal. 
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11. SZ. MELLÉKLET  
A 6.4. ALFEJEZETHEZ  

 
Rendırség a médiában 

 
1.  
 
Gergényi Péter a nyugdíjat választja 
A vasprefektus nem indokolta meg a kérelmét – Két helyettese is követi a távozó 
budapesti fıkapitányt 
 
 
Csak találgatni lehet, miért kérte Gergényi Péter vezérırnagy, Budapest 

rendırfıkapitánya december 31-i hatállyal a nyugdíjazását. Talán belefáradt az utóbbi 

hetekben a politikai-szakmai támadásokba, de az is felmerült, hogy „csak” a nyugdíjba 

vonulás ma még kedvezı feltételeit kívánta kihasználni. A látszat mindenesetre az, hogy 

a vasprefektus, életében talán elıször, meghátrált.  

 Gergényi Péter vezérırnagy, Budapest rendırfıkapitánya benyújtotta nyugdíjazási 

kérelmét Bene László országos rendırfıkapitánynak. A vasprefektus – hivatalosan meg 

nem erısített értesüléseink szerint – januártól a vállalkozói szférában helyezkedik el.  

İ maga csakis a nyugdíjazási kérelem benyújtásának tényét erısítette meg, de nem 

indokolta azt. „Mert így döntöttem!”, „Így találtam helyesnek”, mondta a távozásának 

okait és idızítését firtató kérdésekre.  

 A rendırségi körökben többségi álláspont szerint Gergényi belefáradt a budapesti 

zavargások kirobbanása óta ıt ért mind élesebb utcai és politikai támadásokba. „Jobbról 

folyamatosan támadják, miközben a kormány nem áll kellı erıvel mögé, sıt, az ORFK 

sem”, vagy legalábbis nem úgy, ahogy az elvárható lenne. „Vele vitetik el a balhét” – 

mondta egy másik rendırségi tisztviselı. Szerinte nyilvánvaló, hogy Gergényi 

felelısségét fogja megállapítani az a Pest megyei rendırfıkapitány által vezetett 

vizsgálóbizottság is, amely az MTV ostroma alatt történt (illetve elmaradt) rendıri 

intézkedések okainak feltárására kapott megbízást. A jelentés napokon belül elkészül.  

A vasprefektus is elismerte nyilatkozataiban, hogy ı felel Budapest közrendjéért, 

közbiztonságáért. Márpedig azon az estén nem tudták ezt biztosítani.  

 Bár „a levegıben volt”, mégis a meglepetés erejével hatott Gergényi nyugdíjba 

vonulásának híre. Vannak, akik úgy vélik: a tábornok bejelentésével beismerte 
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felelısségét a rendıri túlkapásokért. A lemondáshoz hozzájárult, hogy Gergényi 

érezhette: az ORFK vezetıi, számos minisztériumi és kormányzati tisztségviselı ıt 

tartja felelısnek a helyzet elfajulásáért. Nem akarta megvárni, hogy felszólítsák 

nyugdíjazási kérelmének benyújtására, azt pedig végképp nem, hogy elküldjék.  

 Bár sokan úgy vélik: Gergényi nem szabad akaratából döntött, szocialista politikusok 

és a kormány illetékesei egyaránt cáfolták, hogy „bárki is nyomást gyakorolt volna a 

tábornokra távozása érdekében”. Állítólag még azok sem akarták elküldeni, akiket 

megdöbbentett Gergényi „pökhendisége”, ahogy egy sajtótájékoztatón a kamerák elıtt 

kijelentette: a rendırség törvényesen, szakszerően és arányosan intézkedett, s „akinek 

problémája van”, forduljon az ügyészséghez, ott majd mindent kivizsgálnak. 

Kormánypárti politikusok szerint, ha Gergényi nem hergeli az ellenzéket, ha nem 

zárkózik el a nyilvánvaló törvénysértések kivizsgálásától, a Fidesz nem állította volna 

fel dokumentációs központját, és nem győjtené a túlkapások bizonyítékait. Gergényi 

környezetébıl származó értesüléseink szerint ugyanakkor a tábornok e 

sajtótájékoztatóján felsıbb utasításokat követett: elıírták neki, mirıl beszéljen és mirıl 

ne.  

 Mértékadó körök szerint Gergényi távozásának a fentieken túl van még egy nyomós 

indoka: a kormány módosítani készül a rendvédelemben dolgozók korkedvezményes 

nyugdíjba vonulásának szabályait. Az eddig ismertté vált terveken alapuló számítások 

szerint az a rendır, aki ma megfelel a korkedvezményes nyugdíjba vonulás feltételeinek, 

több tízezer forinttal járhat rosszabbul az új rendszerben, mintha most távozik. 

Meglehet, a zavargásokban és az azokkal összefüggı politikai támadásokban elfáradt 

Gergényi az elmúlt napokban kiszámolta: megéri-e neki még két évig a támadások 

kereszttüzében szolgálni és védeni, és az egyenlet megoldása az lett, hogy most kell 

nyugdíjba vonulnia.  

 Távozik Gergényi közbiztonsági helyettese, Lapid Lajos is, és az MTI információi 

szerint hozzá hasonlóan nyugdíjba vonul Szik László, a gazdálkodásért felelıs 

fıkapitány-helyettes is. Ugyanezt fontolgatja több kerületi rendırkapitány is. Az ORFK 

közlése szerint legalább háromezer rendır felel meg a kedvezményes nyugdíjba vonulás 

ma hatályos feltételeinek.  
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 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tegnap kiadott közleményében úgy 

fogalmazott: Petrétei József miniszter a szükséges megfontolások és konzultációk után 

dönt Gergényi kérelmérıl. A közlemény ugyanakkor leszögezi: a kormány visszautasítja 

a hamis vádakra alapozott, a rendırség elbizonytalanítását célzó, az egész országnak 

ártalmas politikai támadásokat. 

 

(Fekete Gy. Attila, Népszabadság, 2006. november 9.) 

 

2. 

Gergényi: „Az állomány jogszerően, szakszerően és törvényesen végezte dolgát“ 

 

Körülbelül harminc-negyven embert vett ırizetbe a rendırség hétfın és kedden 

hajnalban a budapesti zavargások helyszínein, egyelıre tíznél kevesebb sérült rendırrıl 

tudunk – közölte a budapesti rendırfıkapitány a Nap-keltében.  

 „Az állomány jogszerően, szakszerően és törvényesen végezte dolgát” – jelentette ki 

kedden Gergényi Péter, hozzátéve: úgy gondolja, hogy hibakeresés helyett a tisztes 

állampolgárok részérıl a rendırség köszönetre tarthat igényt. A fıkapitány elmondta: az 

engedély és bejelentés nélküli tüntetések hétfın délután 3 óra után kezdıdtek, a 

helyzetet éjjel 2 órára sikerült konszolidálni. Mint közölte, „tíz alatti a rendırsérültek 

száma” ebben a pillanatban, de tapasztalataik szerint sok rendır nem azonnal jelentkezik 

orvosi kezelésre, így pontos adatot nem lehet mondani.  

 A civil sérültek számáról a rendıri vezetı nem tudott nyilatkozni. Gergényi Péter 

nem konkretizálta, hány rendır volt az utcákon, mindössze annyit közölt: nagyon 

komoly erıt mozgósítottak, annyi rendırt, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy fel 

tudják számolni a jogellenes cselekményeket. Kiemelte, hogy hétfın a Deák téren állt az 

oszlatás mindaddig, amíg a Fidesz-nagygyőlés be nem fejezıdött.  

 Megfogalmazása szerint azért döntöttek így, nehogy „összemosódjon” egy békés 

tüntetés egy engedély nélküli és jogsértı cselekményeket végrehajtó tüntetéssel.  

A jogsértı magatartást tanúsítók azonban azt a taktikát választották, hogy megpróbáltak 

„rásimulni” a békés demonstrációra, hogy védelmet nyerjenek – tette hozzá.  
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 Arra a felvetésre, szükség volt-e gumilövedékek használatára, és tudják-e, milyen 

szögben illik kilıni a könnygázgránátokat, Gergényi Péter azt mondta: „a kákán is 

csomót keresıkben vetıdhet fel ilyen kérdés”, a rendfenntartó erıknek a 

rendelkezésükre álló törvényes eszközök felhasználásával helyre kell állítaniuk a 

közrendet és a közbiztonságot.  

 Mint mondta, egy idézıjelezett harchelyzetben nem lehet millimétereket számolni 

balra vagy jobbra, föl vagy le, nonszensz egyáltalán a felvetés is. Gergényi Péter jelezte: 

egészen reggelig tartott a jogsértı cselekményt végzı személyek felderítése, az ırizetbe 

vettek számáról reggel 7 óra körül készítenek számvetést.  

 

(Népszabadság Online, 2006. október 24.) 
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12. SZ. MELLÉKLET  
A 6.4. ALFEJEZETHEZ  

 
 

Borai Ákos–Molnár Katalin: 
 

Ajánlás65 
 

Egy offenzív típusú rendırségi kommunikációs stratégia keretébe illeszkedı 
„üzenetek” 

 
A rendırségi kommunikáció – ezt nem gyızzük elégszer és eléggé hangsúlyozni – a 

legalkalmasabb eszköz lehetne a rendırségi érdekeket leginkább megjelenítı „üzenetek” 

közvetítésében. Hogy tudniillik a szervezet a saját kommunikációs csatornáin keresztül 

tudathatná a társadalommal mindazt, aminek mihamarabbi közkinccsé tételéhez komoly 

érdekei főzıdnének! Mindez egyébként szervesen illeszkedne a defenzív 

kommunikációs stratégia helyett kívánatos offenzív típusú eljárásokhoz. A rendırök 

gyakran „panaszkodnak” arra, hogy az állampolgárok nem tudják, hogyan kell 

viselkedni, mit kell tenni egy rendıri intézkedés során, s ez nagyon megnehezíti a 

munkát. Halkan kérdezzük csak, nehogy a rendır-ellenesség vádja érhessen minket: 

Tanítják ezt ma Magyarországon egyetlen iskolában is? Fordít erre gondot maga a 

rendırség? Ha nem, akkor milyen alapon kérik számon ezen ismeretek hiányát? Ha 

pedig ez valóban fontos lenne a rendırség számára, hiszen sokszor megkönnyítené az 

intézkedı rendır dolgát, elejét venné szükségtelen konfliktusok kialakulásának, akkor 

miért téveszti szem elıl ezt az érdekeltségét társadalmi kapcsolatai alakításában? 

 Teljes egészében ehhez a kérdéshez tartozik, hogy a rendırség nem ad, nem adott 

hírt például azokról a jogosítványairól, jogintézményeirıl, amelyekre igazán büszke 

lehetne, s amelyek – a polgárok által jobbára nem tudottan – jelenleg is mőködnek, s 

jelentısen hozzájárulnak, hozzájárulhatnak a bőnüldözı, bőnmegelızı, áldozatvédı 

munkájához. 

 A rendırség hírt adhatna például azokról a jogosítványairól, jogintézményeirıl, 

amelyekre igazán büszke lehet, s amelyek – a polgárok által jobbára nem tudottan – 

jelenleg is mőködnek, s jelentısen hozzájárulnak, hozzájárulhatnak a bőnüldözı, 

                                                           
65 Borai Ákos–Molnár Katalin:  A rendırségi kommunikáció anomáliái – Problematika. Vitairat. Kézirat, 

2005. 
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bőnmegelızı, áldozatvédı munkájához. Nyugodtan megmutathatná önnön erejét, 

lehetıségeit. Kommunikációs csatornáin keresztül nagy-nagy önbizalommal 

megüzenhetné a nyilvánosságnak azt, hogy vannak korszerő, mindent tudó tanúvédelmi 

szabályaink. Ily módon a rendırségi kommunikáció a félelmekkel szemben 

tudatosíthatná a polgárokban, hogy a rendırség nem hagyja magára az 

igazságszolgáltatást segítıket, képes megvédeni ıket. Vagy azt, hogy olyan 

maffiaellenes büntetı-anyagijogi, eljárásjogi és közigazgatási-jogi szabályaink vannak, 

amelyek mindazt tudják, amit a világ ilyenként ismer, s amelyek megalkotására 

(gyakran a legviharosabb alkotmányos viták közepette) az államok többsége jobbára 

eredménytelenül törekszik. Hazánknak mindez sikerült!  

 Miért ne beszélhetne a rendırség azon speciális jogintézményekrıl, amelyek 

alkalmazására fel van jogosítva? Pusztán szemezgetve a példák gazdag repertoárjában: 

miért ne nyilatkozhatnának például a rendırség kommunikátorai, szakértıi – amolyan 

ismertetı jelleggel – a titkos nyomozás eszköztáráról, egyes intézményeirıl; az 

igazságszolgáltatás szervei és a bőnözı között megköthetı „alku” lényegérıl, 

szerepérıl; a tanúvédelmi program sajátosságairól, mőködésérıl, korlátjairól; a 

bőnszervezetekkel szembeni fellépés jogi lehetıségeirıl; különösen pedig a 

maffiavagyonok megcsapolását szolgáló különleges lehetıségekrıl (így a bizonyítási 

teher megfordításának, avagy a családi vagyonok megcsapolásának, s egyáltalán a bőnös 

úton harmadik személyek birtokába került dolgok elvételének új módszereirıl); a 

maffiaellenes szabályok fıbb intézményeirıl, alkalmazásukról, alkalmazásuk elınyeirıl, 

nehézségeirıl; a jogi személyek („vállalatok”) elleni fellépés új büntetı-anyagijogi 

szabályairól (amelyekrıl szinte semmit nem tud a polgár); a rendırség belsı biztonságát 

szolgáló különleges egység létérıl, mőködésérıl, szerepérıl; az áldozatvédelem 

különleges jogi szabályairól, gyakorlati lehetıségeirıl, metodikájáról stb.?  

 Ezen „üzenetek” révén például a rendırség – a félreértéseket eloszlatva – 

nyilvánvalóvá tehetné azt is, hogy pontosan milyen lehetıségei akadnak a bőnüldözés, a 

bőnmegelızés vagy éppen az áldozatvédelem, netán az idegenrendészet terén.  

A rendırségi kommunikáció végre tudathatná a társadalommal: a bőnmegelızés, az 

áldozatvédelem valójában társadalmi összefogást igényel, s e komplexnek tekinthetı 

problémakör messze-messze túlmutat a rendırség kompetenciáján, lehetıségein. 
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Kétségtelenné tehetné azt is: a bőnmegelızés, avagy az áldozatvédelem területén 

pontosan mely állami vagy társadalmi szervezeteknek van/lehet szerepük, milyen 

lehetıségek kínálkoznak, azokkal mely szervek élhetnek stb. Mindezt annak érdekében, 

hogy végre ne a rendırség terhére róják, róhassák mindazt, ami jobbára más hatóságok, 

szervek kompetenciájába tartozna! 

 Elérhetné a rendırség azt is: senki ne bántsa a feladatait jogszerően ellátó rendırt, 

mert – jogosítványaival élve – a leghatározottabban lép fel a jogsértı ellen. Ámde – s ez 

igen fontos üzenet lenne – a szakszerően teljesítı rendır számíthat a vezetés 

támogatására! Így a rendır végre bízhatna az ıt foglalkoztató szervezetben, hiszen 

tudná: erélyes, ámde jogszerő fellépését nem követi, nem követheti a létét, jövıjét 

elbizonytalanító, személyét gyakran méltatlanul pellengérre állító, jobbára megalázó 

jogi procedúra, s az azt övezı, általa alig csillapítható álságos hírverés. 

 Persze célzott „üzenetében” a rendırség azt is kétségtelenné tenné, tehetné: a jogot 

megsértı, helyzetével visszaélı rendır aligha „úszhatja meg”, s nem menekülhet a 

jogkövetkezmények elıl, a hivatására méltatlanná vált rendır a testület védelmére, 

„cinkos szövetségére” sem számíthat. Sıt, a rendırség nyilvánosan elhatárolódik az 

ilyen esetektıl, s „kiközösíti” a jogsértés útjára tévedt tagját.  

 Magától értetıdıen fogalmazódik az elvárás: a rendırség kommunikációs feladatait 

lehetıleg kommunikációs ismeretekkel, képességekkel rendelkezı specialistáknak 

kellene ellátniuk. Ki kell alakítani azokat a szőrıket, információs csatornákat, amelyek a 

kontroll nélküli „hivatalos” nyilatkozatoknak vetnének véget.66 

                                                           
66 Igen szép számban hozhatók fel példák a nyugat-európai joggyakorlatból. A svájci példa ezek sorából 

(természetesen csak néhány elemét kiragadva): A zürichi kantoni rendırség például a kommunikációs 
részlegét jogosította fel arra, hogy a rendırséget érintı ügyekben, különösen a büntetıügyekben 
egyáltalán nyilatkozhasson a külvilág felé. Minden hír pusztán a jól kiképzett, korábban a rendırség 
mőködését jól ismerı, többnyire a büntetıeljárásokban tapasztalatot szerzett, mindemellett pedig 
kommunikációs érzékkel és „médiaismeretekkel” felvértezett, ámde kommunikációs képesítéssel is 
rendelkezı, természetesen a rendırségi érdekeket érvényesíteni, képviselni tudó, a rendırséget ért 
bírálatokat, különösen a provokációkat elhárítani képes sajtóreferensek szájából hangozhat el; nyilván a 
szakrészlegekkel való egyeztetést követıen. A nagyobb, a társadalmat kiváltképpen irritáló bőntettek 
ügyeiben kommunikációs tervek készülnek, amelyeket utóbb a bőnüldözési eredmények függvényében 
módosítanak, teszik azokat „nyitottabbá”, avagy szigorítják a kommunikációs lehetıségeket. Ha pedig 
az ügy nyomozója nyilatkozna a médiának, ezt csak külön felhatalmazás alapján teheti. Egyébként a 
svájci rendszerben – éppen a tiltó szabályok folytán – ismeretlen jelenség a helyszíni szemlebizottsággal 
együtt fotózó, az ágyából felébresztett készenléti rendırt az elkövetı kilétérıl, a nyomozás verzióiról, a 
személyes benyomásáról, a rendıri erık mibenlétérıl faggató, netán a nyomozószerv impotenciáját 
sejtetı híradás. A kétségtelen fékeket megfogalmazó svájci rendszerben valamennyi fél ismeri a 
jogszerő hírszolgáltatás korlátait, s egyáltalán a média társadalomban betöltött szerepét. 
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 Felvetıdik ugyanakkor a „kommunikációtan” oktatásának még hatékonyabbá tétele. 

E stúdiumot, többnyire tananyaggal is kiegészítve, megtalálhatjuk valamennyi képzési 

szinten. A rendır szakközépiskoláktól a Rendırtiszti Fıiskolán át, a szaktanfolyamokon 

keresztül egészen a szakirányú és vezetıi továbbképzésekig mindenhol jelen vannak a 

kommunikációs ismeretek, de meglehetısen alacsony presztízzsel, kis óraszámban és 

inkább csak elméleti jelleggel. (Kivéve a vezetıi továbbképzéseket, ahol már évek óta 

magas szinten megvalósul a tréningek keretében zajló képzés is.67)  

 Felmerülhet, hogy a fıiskolai oktatás „rendırségi kommunikátorok” kiképzésére is 

irányulhatna, lévén, hogy e munka speciális ismereteket, tudást igényel! Emellett a civil 

szférában kommunikációs képesítést és gyakorlatot szerzett, utóbb a rendırség 

szolgálatába állók „átképzésének” lehetısége, igénye is felvetıdik; ámde – 

hasonlóképpen, akár jó néhány uniós államban – a rendırségi, illetve civil 

kommunikátorok közös képzésének megszervezését is célszerő megfontolni. 

 Nyilvánvalóvá vált: a merıben más szellemiséget megjelenítı rendırségi 

kommunikációs metodika a médiával, elsısorban persze a közszolgálati médiával 

kialakítandó új viszony megteremtését is nélkülözhetetlenné tenné. Az új filozófiára 

épülı rendırségi kommunikációs gyakorlat bevezetéséhez fokozott érdeke főzıdik a 

testületnek. E tevékenység szerepe jócskán felértékelıdött napjainkban. A kor 

kihívásaihoz igazodó, azokra választ adni képes, az offenzív elemekre koncentráló 

rendırségi kommunikációs stratégia kialakítása azonban még mindig várat magára.  

                                                           
67 Vö. errıl részletesen: Amberg Erzsébet–Molnár Katalin: Személyiségfejlesztı módszerek 

felhasználása a kommunikációban. Magyar Rendészet 2004/4., 133–147. o.  
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