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"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid, 
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid, 

Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid, 
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, 

Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!" 
(Frank Duttlaw) 

Bevezető 
 
A magyar rendőrség belső és külső kommunikációja napjainkban még mindig 
meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után. Ezt a szigorú megállapítást különböző 
megközelítésben egyre többen és „hangosabban” igyekeznek hangsúlyozni, egyelőre, 
sajnos, úgy néz ki, még mindig nem a kellő hatással.1 
 Tanulmányunkkal fel szeretnénk hívni a figyelmet a rendőrségi kommunikáció 
hiányosságaira, a szükséges fejlesztések, változtatások bevezetésének 
halaszthatatlanságára. A változások akkor lehetnek hatékonyak, ha egyszerre több irányból 
indulnak. Tudjuk, hogy a felülről „elrendelt” reformok sohasem igazán sikeresek, 
legtöbbször eleve ellenállás, kétkedés fogadja őket. Az alsó szintekről induló 
kezdeményezések pedig általában túl gyengének bizonyulnak ahhoz, hogy széles körben 
változást idézzenek elő. Éppen ezért tartjuk szerencsésnek a Rendőrtiszti Főiskola 
Rendvédelmi Vezető-, Továbbképző és Kutatóintézetének kifejezetten a középvezetőket 
megcélzó ún. szervezeti kommunikációs tréningjeit. Ez az a réteg, amely a felsőbb vezetés 
és a végrehajtó állomány között – mintegy hidat képezve – az e tréningeken szerzett 
kommunikációs ismeretek és tapasztalatok alkalmazásával beválthatja a hatékonyabb 
rendőri tevékenységhez fűzött reményeket. 
 Lehetőségünk adódott2 – elsősorban megfigyelőként – részt venni egy ilyen tréningen, 
amely önálló forrásként személyes élménnyel, gyakorlati tapasztalatokkal, új ötletekkel és 
ihlettel járult hozzá gondolataink végső formába öntéséhez. Páratlan lehetőséget nyújtott 
magának a tréningmódszernek és rendészeten belüli alkalmazásának párhuzamos 
megfigyelésére. Megbizonyosodtunk arról, hogy kommunikációnk és (ezáltal) 
személyiségünk fejlesztésének legsikeresebb szervezett formája a tréningtevékenység.  

                                                        
* Amberg Erzsébet rendőrhadnagy a BRFK VI–VII. ker. Rendőrkapitányság vizsgálója, a Rendőrtiszti 

Főiskola nappali tagozatának bűnügyi szakán 2004-ben szerzett diplomát. Jelen tanulmány 
szakdolgozatának átdolgozott változata. 

** Molnár Katalin az RTF Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa, a szakdolgozat konzulense volt, 
akinek az átdolgozás jelentős részben köszönhető. 

1 Például: Bokodi Márta–Szakács Gábor: Humánvezetők véleménye a rendvédelmi szervek emberi 
erőforrás-gazdálkodásának múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Magyar Rendészet 2003/4., 114–44.; Finszter 
Géza: Rendészeti menedzsment. Magyar Rendészet 2003/4., 20–33.; Molnár Katalin: Kommunikáció a 
rendvédelemben. Rendőrtiszti Főiskola–Rejtjel Kiadó, Bp., 2001.; Molnár Katalin: Kultúrák – 
kommunikáció – rendőrség. In: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazódása. (Szerk.: Molnár Katalin) 
Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 87–97. 

2 Itt szeretnénk köszönetet mondani Szakács Gábornak, amiért a tréningen való részvételt és tapasztalataink 
publikussá tételét lehetővé tette, illetve hogy szóbeli közléseivel segítségünkre volt. 
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Személyiségfejlesztés – kommunikáció –– rendőrség 
 
„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és 
azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra 
építünk, ami a személyiségben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e 
fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben az ember önmaga rájöhet arra, hogy mire képes. 
Sőt, arra is, hogy ezt miként fogadják társai, a többiek. Ez viszont azt kívánja meg, hogy az 
önfelfedezés, önkipróbálás személyiségkibontási »iskolájában«, a társas együttesség 
szociális terepén adjuk meg az ember számára a lehetőségeket. Ezek közösségi élmények 
keretében és formájában valósíthatók meg”3 – azaz őszinte, konstruktív kritikát alkalmazó 
közegben, tét nélküli tréninghelyzetekben. Az idézet az oktatás olyan ideális állapotát 
áhítja, amelyre a legmodernebb oktatási irányzatok ugyan már törekszenek, ám 
megvalósítására ma még leginkább csak a tréningmódszer lehet képes. 
 De nézzük, mi a valóságos helyzet. Maguk a pedagógusok is elismerik a hazai oktatási 
rendszer hiányosságait, visszásságait: „A pedagógiai rendszer primer feladata ma még a 
nevelt oktatása, szellemi gyarapítása, a világra vonatkozó ismereteinek megfelelő 
kialakítása. Csekély szerepe és tere marad a személyiség belső világa megismertetésének. 
Extravertált (kifele irányuló) beállítódás jellemzi az oktatási funkciókat, hiányzik ennek 
kiegyenlítő, introverzív (befelé irányulási) ellensúlya.”4 A fenti sorok egyértelműen 
bizonyítják, hogy kommunikációs készségeink fejlesztésére igenis szükség van!  
 Nézzük, hogy vajon milyen módon hat ki mindez a rendőri munkára. A rendőr 
kiválasztása, kiképzése, tevékenységének ösztönzése, értékelése, a munkahelyi 
légkörformálás, konfliktuskezelés, a változások kezelése elképzelhetetlen kommunikáció 
nélkül. A hivatás emberközpontúsága ezt még inkább alátámasztja. Bár a rendőr jogosult 
testi kényszer alkalmazására a törvényben meghatározott esetben, mértékben és módon, az 
intézkedések célja mégsem ez kellene hogy legyen, hanem az állampolgárokkal kialakult 
konfliktus békés, gyors rendezése. Egy akciócsoport együttműködésre épülő tevékenysége 
sem működik kommunikáció nélkül, a kihallgatásoknál pedig esetenként csak e 
képességére támaszkodhat a vizsgáló. 
 A rendvédelem területe konfliktusokban nem épp szegény pálya. Fokozottan igaz ez a 
csoporttevékenységre, együttműködési és döntéskényszerre. Konfliktusról akkor 
beszélünk, ha két vagy több érintett fél közül valamelyik azt érzékeli, hogy mások 
negatívan viszonyulnak valamihez, ami számára fontos. A felszínen mindig személyek 
vagy csoportok között bontakozik ki, de az esetek többségében szervezeti okai vannak: a 
számunkra fontos dolog a szervezetben hozzáférhető, és szervezeti létünk által válik 
fenyegetetté. 
 Mivel a rendőrség szervezet, ugyanolyan szabályok érvényesek rá is, mint bármely más 
szervezetre (sőt, esetenként egészen speciális jellemzői is vannak, mint pl. az erősen 
hierarchikus viszonyrendszer). A szervezet jellemzői meghatározzák a kommunikációt, az 
pedig jelentősen meghatározza a működés milyenségét. „Nincs szervezet kommunikáció 
nélkül”5. Az eddigiekből következik, hogy minél magasabb színvonalú egy szervezet 
kommunikációs tevékenysége, annál eredményesebb lesz az ott végzett munka is.  

                                                        
3 Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp., 2002.  
4 Lásd ugyanott. 
5 Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK-KERSZÖV, Bp., 2000., 140. o., 256. o. 



 3

 A mai álláspont szerint a szervezetek összes alkalmazottja minden fórumon képviseli 
cégét, afféle nagykövetként jár el. Különösen igaz ez azokra, akik munkájuknál fogva 
kollégáik, beosztottaik vezetői. Munkája során minden vezető az alábbi tevékenységeket 
végzi a szervezetben elfoglalt helyétől és feladatától függően:  
- mások munkáján keresztül látja el saját feladatát, 
- közvetlenül kapcsolatban van a végrehajtó állománnyal;  
- képes átlátni a szervezet céljait, és szándékoltan tud hatást kifejteni azok elérésére;  
- képes koordinálni és integrálni a szervezet számos funkcióját és tevékenységét; 
- képes hatékonyan alkalmazni az emberi erőforrásokat. 
A fentiek megvalósításához szükséges legfontosabb készségek a következők: 
kommunikációs (szervezeti és interperszonális), kapcsolatépítési, kooperációs és 
csapattagsági készség.6 
 
Tanulás tréning keretében 
 
A tréning módszere ma Magyarországon nagyon elterjedt, angol mintára a képzések 
sokféle válfaját illetik ezzel az elnevezéssel. Mi a tréning szűkebb értelmét használjuk, azt, 
amit az eredeti angol irodalomban T-group-nak illetve sensitivity training-nek neveznek, és 
célja a személyiség fejlesztése, a team-építés. „A tréningen (az ún. strukturált gyakorlatok 
alkalmazásával) megvalósuló saját élményű tanulás az önismeretet és az emberismeretet, a 
szociális és vezetői készséget, az együttműködési, a kommunikációs és problémamegoldó 
készséget fejleszti.”7 
 A tréningek ideje alatt a résztvevők – Elliot Aronson amerikai szociálpszichológus 
szavaival élve – egy „kulturális szigetre” vonulnak el, ahol a munkahelyi és a magánéleti 
problémákat maguk mögött hagyva csak a tréningen zajló eseményekkel foglalkoznak. A 
tréningcsoportokban a tanulási folyamat a csoportbeli cselekvés, élmény útján történik. 
„Az emberek kipróbálják magukat különböző helyzetekben, észlelik saját érzéseiket, 
ezeket másokkal közlik, s ezek a próbák egyben alkalmat adnak arra, hogy tanuljanak 
viselkedésük másokra gyakorolt hatásából.”8  
 A tréningcsoport központi módszertani eleme a strukturált tapasztalatszerző gyakorlat, 
melynek során a résztvevők érzésekről beszélnek, nem ítélkeznek és nem minősítenek, ami 
lehetővé teszi a spontán viselkedést. Rudas János tapasztalatai szerint a csoporttagok 
jelentős részét az ilyen gyakorlatok játékossága, feszültségoldó, örömszerző jellege vonzza 
a csoportokba, s nem mindig az önismeret, személyiségfejlesztés kilátása. 
 A tréning célja a résztvevőkben már meglévő képességek, készségek fejlesztése a 
megfelelő szociál- és szervezetpszichológiai ismeretek, valamint a csoporttársak 
visszajelzései és videofeedback alapján. A tréningcsoportban részt vevő személy saját 
magáról és a többiekhez való viszonyáról tanul meg valamit, azt, hogyan viselkedik, ez a 
viselkedés hogyan befolyásol másokat, és mások miként látják őt.  
 A tréning során a játékok befejezése után a megismert magatartásminták elemzése, a 
tanulságok megbeszélése következik. Az elemzés során a hangsúlyt nem a viselkedés 
okainak feltárására helyezik, hanem a viselkedések lehetséges hatásait térképezik fel, és az 
eredetinél hatékonyabb viselkedési alternatívákat tárnak fel. Ezután a leszűrt tapasztalatok 
hasonló jellegű élethelyzetekben való felhasználására keresnek példákat. A tanulságok 
                                                        
6 Bokodi Márta: Humántréner, Kézirat 
7 Gazdag Miklós: A munka- és szervezetpszichológia humánpolitikát segítő tevékenysége, III. Országos 

Humánpolitikai Konferencia Tanulmánykötet, Siófok, 1992., 36. o. 
8 Barlai Róbert–Torma Kálmán: A tréning csoportok alkalmazásának néhány hazai tapasztalata a 

vezetőképzésben, Kézirat, 1984. 
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megfogalmazása lehetőséget ad arra, hogy a szervezeti életben a szimuláltakhoz hasonló 
helyzetekkel, szituációkkal találkozva a csoport tagjai elkerüljék a buktatót, s a 
korábbiaktól eltérő, hatékonyabb megoldásokat válasszanak. S hogy mi mindebben a 
tréner feladata? Az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének és egy olyan 
hangulatnak a megteremtése, melyben az emberek készek a saját és mások viselkedésének 
az elemzésére, az érzések közvetlen és nyílt kifejezésére, megfelelő visszajelzések adására. 
A módszer a tapasztalatok alapján nagyon gazdaságos: a tréningek 3–5 napja alatt 
számottevő fejlődés tapasztalható a résztvevőknél, az erőteljes érzelmi, értelmi hatások 
gyakran jelentős attitűd- és viselkedésváltozáshoz vezetnek. Javul a résztvevők önismerete, 
belső autonómiája, egyéni hatékonysága; a csoporttagok kapcsolatai szorosabbá válnak, 
nyitottabbak, toleránsabbak lesznek egymással, egymás jobb megértésére törekednek, 
bizalmasabb lesz a légkör. Minden közösségben dolgozó ember álma az ilyen 
tulajdonságokkal rendelkező kollégák társasága. 
 Fokozottan szükségesnek ítéljük a fenti viselkedésformák meglétét, fejlesztését a 
szervezetünk működési sajátosságaiból adódó konfliktushelyzetek számának csökkentése, 
az együttműködés, a csoportmunka növelése érdekében.  
 
A tréningmódszer rövid története 
  
A csoportoknak a történelem folyamán egyre nagyobb szerepük lett, az iparosodás, a 
céhek, a kereskedők és a szakmai csoportosulások megjelenése jelentős mértékben 
szükségessé tették a csoportokon belüli és közötti együttműködést. 
 A tréningmódszerek kialakulásának kezdete az 1800-as évek végére tehető, amikor 
egész népvándorlás indult meg a nagyvárosokba, az interperszonális kapcsolatok egyre 
fontosabbakká, a csoportok a kutatás tárgyává váltak. A módszer kialakulását több olyan 
tudományág, irányzat is segítette, melyek a csoportnak nagy jelentőséget tulajdonítottak. 
Ezen új tanulási típus kialakulásának mérföldköveként meg kell említeni a csoportos 
gyógyítás, a csoportanalízis bevezetését. Kísérleti tapasztalatok vezettek el a 
megállapításhoz, hogy mind a gyógyulást, mind pedig az emberi teljesítményt pozitívan 
befolyásolja a csoporttevékenység. Az emocionális és a tapasztalati tanulás favorizálása 
szintén ebből a megfontolásból nőtte ki magát az évtizedek során. Lewint tekinthetjük a 
tréningmódszer atyjának, aki a csoportos pszichoterápia határait kiterjesztette a polgári 
szférára, az interperszonális és vezetői készségek irányába. Rávilágított a visszajelzések 
elengedhetetlen szerepére az emberi kapcsolatok fejlesztésében, ezzel is növelve a 
csoportos tanulás előnyeinek körét. Az öntudatosság fokozásában, az egyén érésének 
elősegítésében, a szociális jártasság növelésében is – amelyek szükségessége fentiek 
szerint kellően megalapozott – előkelő helyre kerültek a csoportterápiák. Az ilyen irányú 
módszerek később kibővültek a nem verbális technikákkal, mozgásterápiákkal, 
szerepjátékokkal, emelve ezzel a tréningek színvonalát, hatékonyságát. A csoportozási 
hullám a 80-as években Nyugat-Európát, majd Kelet-Európát is fokozatosan elérte.  
 Hogy mindez odáig vezethetett, hogy manapság szinte a tréningek dömpingjét éljük, 
annak okait a következőben láthatjuk: a társadalomtudományi kutatások eredményeképpen 
egyre nyilvánvalóbbá kezdett válni, hogy a hatékony együttműködés titkai végső soron a 
kommunikáció színvonalában rejlenek.  
 Hazánkban a munka világában a 80-as évek elejétől alkalmazzák a tréning módszerét. 
Központi témájuk a teljesítménymotiváció volt, majd elsőként műszaki területek 
kezdeményezésére egy indiai projekt alapján a szervezetfejlesztésre tolódott a hangsúly. 
Több irányzat, a nemzetközi tapasztalatok, együttműködések eredményei alapján komplett 
szervezetfejlesztési ismereteket továbbítottak a résztvevőknek.  
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 A mai helyzetet elemezve két alapvető változást észlelhetünk a csoportozás terén a 70-
es évekhez képest. A rövid, kemény technikájú szervezetfejlesztő tréningek ma már élen 
járnak a korábbi hosszabb időtartamú, készségfejlesztő tréningekhez képest. Ez a jelenség 
teljes párhuzamot mutat a globalizációval, a fokozódó versenyhelyzettel, rohanó 
világunkkal: sovány időkereteivel, hatványozottan célirányos programjaival próbál a 
vállalatok távlati fejlesztési terveinek szerves részévé válni.  
 A tréningekkel kapcsolatban az egyik kritika az, hogy az egyénekre hirtelen rászakadó 
negatív megítélések súlya neurotikus reakciókat, depressziós sérüléseket, károsodást 
okozhat.9 Ennek kiküszöbölésére alapvetően kétféle módszer használatos: a 
veszélyeztetettek kiszűrése és a csoport-előkészítő tréning.10 Sajnos ezekkel az eljárásokkal 
nem lehet a veszélyeztetetteket egyértelműen kiszűrni, ezért a tréningeken a trénernek kell 
bizonyos „védő funkciót” ellátnia. 11  
 

A tréningmódszer alkalmazása a rendvédelemben 
„Korszerű szemléletű tiszt, hatékony vezető” 

 
Mint minden más ágazat, a rendvédelem is igyekszik felvenni a versenyt az új 
kihívásokkal. A társadalmi, politikai, gazdasági helyzet állandó jelleggel befolyásolja a 
közhangulatot, így az állampolgárok viselkedését is, ugyanúgy, mint az új ideológiák, 
trendek megjelenése, terjedése. Nehéz lépést tartani ezen megújuló igényekkel. Másrészről 
a mindenkori kormányzat is elvárásokat támaszt a Rendőrséggel szemben többek között 
gazdasági, szervezeti téren, a munkavégzés, alakiság és a sorállomány körében. A szerv 
kevésbé felkészült a változásokra, mobilitása mindenképp lassúbb, mint a kisebb vagy 
magánkézben lévő szerveké, egyrészt méretéből fakadóan, másrészt hierarchikus felépítése 
miatt, ami sok előnye mellett – be kell látnunk – mindennemű intézkedést, döntést, újítást 
jelentősen lelassít. 
 A magyar rendvédelemben mind a Rendőrség, mind a Határőrség rendelkezett már a 
közép és felső szintű rendészeti oktatásra épülő vezető- és továbbképző intézettel. Az 
igény az integrálásukra 1999-ben belügyminisztériumi előterjesztésben öltött testet. Az 
egyesítést indokolta, hogy a két szerv jellegéből adódóan a vezető- és továbbképzés 
tekintetében is sok hasonlóságot mutat. A szervezeti keretek megteremtésekor irányadó 
szempont volt a szellemi tőke egy helyre való összpontosítása, így a Rendőrtiszti Főiskola 
szervezeti keretei között alapították meg az oktatási központot 2000. február 1-jén. A 
Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet a Belügyminisztérium humán 
rendszerébe illeszthető kiválasztó, felkészítő, képző és adminisztrációs tevékenységet 
folytat a rendészeti szervek körében. Képzési tevékenységébe az alapképzések, átképzések, 
továbbképzések közé illeszthetők a tréning jellegű tevékenységek. Belső stratégiájának 
kidolgozásában Dános Valér, az intézet igazgatója, és Szakács Gábor igazgatóhelyettes 
munkássága kiemelkedő. Az intézet álláspontja szerint a nagyobb kaliberű szervezeti 
problémákat csak a hétköznapi szemlélet, berögzült rossz szokások (kommunikáció, 
konfliktuskezelés, merevség) megváltoztatásán keresztül, azok után lehet megvalósítani. 
Egyetértünk a szemlélettel, és dolgozatunk felvetésének igazolását látjuk az RVTK által 
hirdetett koncepciókban, az általuk végzett munkában. Külföldön és a hazai polgári életben 
is elismert módon igyekeznek biztosítani a legoptimálisabb lehetőségeket a szervezet és az 
                                                        
9 Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája, Gondolat, Budapest, 1981. 
10 Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, Támasz Alapítvány, 1995. 
11 Klein Sándor: Vezetés- és szervezéspszichológia, Edge 2000 Kft.,  Második, bővített kiadás, 2002., 232- 

244. o. 
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egyén számára, s ennek megoldását a legalapvetőbb dolgok – mint a személyiség és 
kommunikáció fejlesztése – „átgyúrásával” segítik, indítják be.  

Kommunikációs tréningek  
 
Nézzük, hogyan beszél maga az intézet saját tevékenységéről.12 
 A tréning célja: Azon empátiás és kommunikációs készségek, képességek fejlesztése, 
amelyek a rendvédelmi tevékenység során az állampolgárokkal való kapcsolattartásban, 
továbbá a rendvédelmi szervek személyközi kommunikációjában elengedhetetlenek. 
 Funkciója szerint: a munkakör megtartását, illetve a tudás szinten tartását eredményező 
periodikus rendészeti felkészítés. 
 A tréning tartalma: A szervezeti hatékonyság alapfeltétele, hogy a vezetőknek és a 
beosztottaknak megfelelő legyen a kommunikációs érzékenységük, amely segítségével el 
lehet érni, hogy fontosnak tartsák a szervezet céljait, és a szervezetben megtalálják a 
helyüket. Ha vezető és beosztott megfelelően kommunikál, következetességük bizalmat 
kelt, felelősségtudatuk és értékszemléletük mintát ad. Az őszinte kommunikációt a 
munkatársakból leginkább a beszélő felek kongruens viselkedése váltja ki. A megfelelő 
kommunikációs érzékenységgel rendelkezők jól kiismerik magukat interakciós partnereik 
motivációiban, és képesek a felmerülő kommunikációs zavarok kiküszöbölésére is. A 
tréning komplexen foglalkozik azzal is, hogy a munkatársak mennyire hatékonyan tudják 
megértetni önmagukat társas környezetükkel, illetve az állampolgárokkal való 
kapcsolattartásban, ami a bűnmegelőzési feladatokat is segíti.  
 „Csoportnak két vagy több olyan egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló 
egyént tekinthetünk, akik valamilyen cél érdekében közösen cselekszenek vagy 
együttműködnek.”13 Így tekinthető kvázi csoporttevékenységnek minden, a rendőr által 
végzett munkatevékenység is. A tréningezés segíti a csoport kialakulása és megszűnése 
közt felmerülő helyzetek, viselkedésformák megértését, megoldását. Egyensúlyt teremt a 
társas kapcsolatokra, illetve a feladatokra irányuló szerepek között az egyénen belül. Olyan 
pozitív viselkedésmintákat kölcsönöz, mint a szolidaritás tanúsítása, feszültségoldás, 
javaslattétel, véleménynyilvánítás, információkérés, valamint felhívja a figyelmet az 
ezekkel ellentétes, elkerülendő reakciókra. 

Gyakorlati  tapasztalataink14 
 
A tréningprogram természetesen csak ajánlás a trénerek részére, a lebonyolítás 
vezérfonala, amelytől való kisebb eltérés megengedett a csoport nyitottságától, 
érdeklődésétől függően. A trénerek a készen kapott külföldi tréningcsomagok mellett 
Rudas János gyakorlatgyűjteményét15 használják fel a játékok kiválasztására, amely korát 
meghaladó pontossággal, korrektséggel szemlélteti azok hatékonyságát, és támaszul 
szolgált számunkra a tréningvázlat elkészítésében. 
 A többek között az önismeret növelésére összegyűlt csoportban a csoportnorma 
kialakítása okozta az első problémát, amely dominanciaharc és a szerepek kialakulása16 
                                                        
12 Szakács Gábor bemutatója alapján 
13 Bakacsi Gyula i. m.: 125. o. 
14 A szerzők a kommunikációs és személyiségfejlesztő tréningen nem egy időben vettek részt. Amberg 

Erzsébeté a frissebb emlék, ezért a konkrét tapasztalatok felidézése az ő élményei alapján történik. 
15 Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó–Kairosz Kiadó, Budapest, 1997.  
16 A csoportban már az első játék során megmutatkozott, ki milyen szerepet fog betölteni a közösségben. A 

csoportbeli szerepeket Csepeli György az alábbiak szerint osztályozza: A tevékenységet előmozdító 
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kíséretében, teljességében csak a tréning végére született meg. A normák végül az alábbiak 
lettek: a pontosság, a tisztelet, a szabad véleménynyilvánítás és a játékszabályok betartása. 
 A tréning sikeréhez való hozzájárulásukról, elvárásaikról beszélvén a tagok fegyelmet, 
figyelmet, aktív részvételt ígértek az újdonságok, élmények, a négynapos szórakozás, 
kreatív helyzetmegoldások megismeréséhez. Lelkesedését senki nem emelte ki, ami nem 
keverendő össze az aktivitással! Előbbi tágabb fogalom, pozitív érzelmi hozzáállást is 
feltételező létállapot. Eleinte meglepő volt, hogy hiányzott a lelkesedés, ám a 
későbbiekben kiderült, hogy ennek fő oka a nem önkéntes alapú részvétel, a „beiskolázás” 
túlsúlya.  
 A csoporttársak viszonylag lassan oldódtak, nyitásuk egymás felé is inkább a 
feladatnak, mintsem ténylegesen a másik félnek szólt. Ez kimondatlan maradt, non-
verbális jelekben mutatkozott meg, az árulkodó mimika, testtartás által. Védekező 
mechanizmus és ellenállás a pszichoterápiában és a személyiségfejlesztésben szinte 
minden esetben észlelhető jelenségek. Mindkettő a személyiségstruktúrának a szocializáció 
folyamán kialakult integráns része, az egyén aktuális törekvése önmaga védelmére, a lelki 
egyensúlyát fenyegető önismereti munkával, önismeret-fejlesztéssel szemben. A két 
jelenség egymással szoros összefüggésben van; az ellenállás egy változata jellemzően 
valamely elhárító mechanizmus kivitelezési formája.17 A dominanciaharc valamilyen 
szinten végigvonult a tréning folyamán, csökkentve így az aktivitást, megosztva a 
figyelmet és az elismerést a csoport passzívabb tagjai között. (Ha eddig még nem sikerült 
felkelteni az érdeklődést a tréningmódszerek iránt, az Mellékletben található egy kis ízelítő 
a csoport feladataiból.) 

A tréningmódszer eredményességéről 
 
A trénerek, vezetőképző intézetek egyik legnehezebb, legkritikusabb feladata, hogy 
bebizonyítsák, munkájuknak valóban van értelme: a tréning eredményeképpen a 
résztvevők valóban fejlődtek – mégpedig az előre várt, ígért irányban és mértékben. A 
probléma az, hogy a jól mérhető beválási kritérium biztosítása, a megbízható 
következtetések levonására alkalmas kísérleti helyzet megteremtése a gyakorlatban szinte 
lehetetlen. Ezért azután a legtöbb hatásvizsgálat – ha egyáltalán sor kerül rá – nem a 
tényleges tanulást, a munkahelyi viselkedés-változást méri, hanem a résztvevők utólagos 
megkereséséből áll: ez ugyanis az adatszerzés legkönnyebb és legolcsóbb módja. Sajnos 
számos jele van annak, hogy a tréningek ilyesfajta értékelésének viszonylag kicsi a 
megbízhatósága és érvényessége: 
 a tanulók hajlamosak arra, hogy a tréningeket eredményesnek tartsák azért, hogy 

tanulásba fektetett energiáikat ne kelljen hiábavalónak tekinteniük; 
 de az ellenkező irányú torzítás is gyakori; például a vezetők, mielőtt részt vesznek egy 

„felhatalmazó vezetés”-ről szóló tanfolyamon, úgy vélhetik magukról, hogy ők 
„felhatalmazzák” munkatársaikat az önálló cselekvésre. 

A tanfolyam hatására felismerhetik, hogy a „felhatalmazó vezetés” sokkal többet jelent 
annál, amit korábban gondoltak. Így a tanfolyam után alacsonyabbra értékelik magukat 
egy, a „felhatalmazó vezetés” mértékét értékelő skálán, mint amennyire a tanfolyam előtt 
értékelték magukat – akkor is, ha úgy vélik, a tréningnek pozitív hatása volt rájuk. Az 
egyik lehetséges megoldás az, ha a tanfolyam hatását vizsgáló kérdőív kérdéseit minél 

                                                                                                                                                                        
szerepek: kezdeményező, véleménynyilvánító, kérdező, informátor, szabályalkotó, általánosító. A 
tevékenységet hátramozdító szerepek: akadékoskodó, vetélkedő, mindentudó, hírharang. 

17 Vö. ö.: Rudas János. i. m.: 96. o. 
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konkrétabban fogalmazzuk meg, ha a kérdések többsége a munkahelyi viselkedés 
tényleges megváltozására irányul. 
 Az RVTK minőségbiztosító tevékenysége sokoldalú. A tréningek elején és végén 
kérdőíves módszerrel mérik fel a résztvevők hozzáállását. Ezek leegyszerűsített változata, 
a kötött kérdésekre adandó válaszokat mutató alábbi táblázat, amely az eddigi, kilenc 
alkalommal megrendezett szervezeti kommunikációs tréningek során, 105 résztvevő 
nyilatkozata alapján készült. 
 

A tréningeken önként,  i lletve kijelölés alapján résztvevők aránya 
  
 2002. 2003. 2004. 

III. IV. V. II. V. IX. XI. I. II. 

Önkéntes (fő) 0 3 0 2 6 5 9 3 4 

Kijelölt (fő) 14 11 12 10 7 4 4 3 7 

 
Látható, hogy a kommunikációfejlesztés rendvédelmi berkekben még igencsak 
gyerekcipőben jár, népszerűsége, ismertsége alacsony. Kiugróak a 2003. a IX. és a XI. havi 
arányszámok az önkéntesek túlsúlya miatt. Érdekes, hogy nem mutat ez a szám növekvő 
tendenciát az intézmény korosodásával, hírnevének terjedésével arányban. 
 A tréningfázisokhoz, elérni kívánt célokhoz, új ismeretekhez és az eredményhez fűzött 
remények beteljesülését egy 10 pontos skálán értékelik. A célok beteljesülésének aránya 
viszonylag szűk határok közt mozog, meghaladja a kritikus 50 %-ot, az igényeket azonban 
nem teljesíti maradéktalanul. Bár az új ismeretek szerzésének aránya a legmagasabb, a 
résztvevők elégedettsége az elért eredménnyel csak 40 %-os. Legtöbbjüknek nincs 
viszonyítási alapja, így jogos a kérdés: mit nem kapnak meg, mire számítanak, illetőleg 
szerintük milyen ennél jobb, hatékonyabb lehetőség létezik? A teljes hatékonyságnak, a 
tudás bensővé tételének feltétele az ismétlés, ami utánkövető tréningek, 
„élménybeszámoló” jellegű találkozások útján volna lehetséges, ennek keretei sajnos 
egyelőre nem megoldottak, meg kell elégednünk a jelenlegi lehetőségekkel. 
 
Befejezés 
 
Reméljük, sikerült igazolni, hogy az RVTK hatékony a tréningmódszerrel folytatott 
fejlesztésben, még ha kora és a hierarchikus szervezet számára kissé előremutató és 
futurisztikus is. Bár több helyütt megjelentek különböző szaktanfolyamok, felsőfokú 
szakképesítések, a konzervatív többség egyelőre a hagyományos oktatási formák híve. A 
Rendőrség hozzáállására is ez a jellemző. Nincs könnyű dolga így az RVTK 
munkatársainak, akik újszerű, „EU-konform” oktatási rendszer bevezetését forszírozzák. 
Jelenleg Magyarország még csak ízlelgeti a Nyugaton mára meghonosodott, elismertté vált 
oktatási, képzési metódusokat. A Belügyminisztérium stratégiája egy komplex humán 
rendszer kialakítása, a modern humánerőforrás-gazdálkodás. Az intézet ehhez 
alkalmazkodva végzi a rendelkezésre álló „emberanyag” középpontba állításával, egyéni 
értékelési rendszerrel működő tudományos fejlesztési tevékenységét. Az Európai Unióban 
az úgynevezett „bolognai folyamat” bevezetését foganatosítják, a kompetencia 
szükségszerű fejlesztésének lehetőségét biztosítva. A folyamat alappillérei  
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(a)  a modul: koherens, önmagában is szerves egységként kezelhető részelem, amely 
nagyobb rendszerbe – szabályozottan – illeszthető. Lezárt, hiteles tudást biztosító, 
minden intézményben azonosan értelmezhető, sztenderdizált tanegység;  

(b)  az e-learning: azaz az élethosszig tartó tanulás, amely átlátható, átjárható rendszert 
feltételez. Hétköznapi hasonlattal élve étlapos rendszer helyett választható 
menürendszert kínál;  

(c)  és a kompetencia: hagyományos értelmében tudást, teljesítőképességet, 
szakavatottságot, felkészültséget jelent. Adott tárgykör elméleti és gyakorlati 
ismereteinek birtoklása. 

Fontos szegmens a kompetencia megjelenése a kezdeti szakaszokban (kiválasztás, 
megfelelő embert a megfelelő státusba). Ha ez az elsődleges intézkedés nem vezet sikerre, 
az első két alappillér biztosítja a dolgozó számára az átjárhatóságot, a továbbtanulás, 
ezáltal a munkakör-változtatás lehetőségét. A folyamat szerves eleme a karriertervezés, 
amely biztonságérzést nyújt a cégek dolgozóinak, amellett, hogy – saját előnyére – 
csökkenti a fluktuációt, a belső és külső vándorlásokat. Hasonlóképp a generális helyett a 
képzések specifikus jellege is negatív irányba mozdítja a fluktuációs indexeket, legalábbis 
lelassítja az „átvándorlást”. A munkaszféra egészséges mértékű szabályozásának tartjuk, az 
egyéni célok tág keretek közti elősegítésével. Kvázi demokrácia a szervezeti diktatúrán, 
hierarchián belül.18  
 A fentiekből kitűnik, hogy a modernizáció és változtatások atyjának tartott Unió is 
támogatja a „bolognai folyamatot”, hatalmas pénzeket áldoz a tudományosan 
megalapozott, gyakorlatias és életszerű rendszer kialakítására, megvalósításra. A 
Rendőrségnek is érdeke, hogy szabványossá tegye humán erőforrását, tagjainak 
kompetenciáját ilyen formában konformizálja.  
 Összegezve: Európa kidolgozta az átfogó célt és a módszert, az RVTK és néhány rokon 
intézmény pedig megteremtette a hazai viszonylatokban való alkalmazás lehetőségét. 
Kiindulási feltételként vonta be tréningjei körébe a személyiség- és 
kommunikációfejlesztést, elhintve ezúton a továbbfejlődés magvait.  
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Melléklet 
Néhány, a tréningen végzett gyakorlat ismertetése 

 
 
Várakozás és félelmek 
Bemelegítő gyakorlat, a feszültség csökkentésére irányul, témája a csoportkohézió 
erősítése. Az egyéni várakozások és félelmek megfogalmazása után összevetéssel 
kialakított listán tüntettünk fel valamennyi gondolatot, amelyek a tréning folyamán, az 
értékelésnél végig hivatkozási alapok voltak. 
 
Is m e rkedé s  
Ezt a bemelegítő gyakorlatot a tréning kezdetekor, szintén a feszültség csökkentésére 
érdemes használni, tökéletes egymást nem vagy csak kevéssé ismerő csoporttagok 
kölcsönös megismerésére. A hagyományos, néhány szavas (ki, honnan, miért) változatot és 
a rajzzal, „logoval” történő bemutatkozást alkalmaztuk. A bemutatkozáson kívül volt, aki 
sokkal többet nyújtott magából, mint azt vártuk. További válfajok: viccekkel, 
névtanulással, nótákkal, születési hellyel történő bemutatkozás. Minél játékosabb az 
ismerkedés, annál hatékonyabb, megjegyezhetőbb, hiszen az új ismeretek a játék 
mozzanataival összefonódva raktározódnak el elménkben, színesebb, érdekesebb mozgó 
képként. Ha az ilyen módon készített ábrák, munkák kikerülnek a terem falára, az ismétlés 
lehetőségét nyújtva a legoptimálisabb keretet teremtik meg a memorizálásra. 
 
Egyirányú és kétirányú kommunikáció  
Kombinált feladatmegoldás, a csoportközi és a szervezeti kommunikáció témakörében. A 
vizuális csatornát kizáró információáramlás megtapasztalására, az egyirányú és kétirányú 
(interaktív) kommunikáció különbségének vizsgálatára javasolják. A csoportvezető önként 
jelentkezőket kér demonstrátornak, akik feladata, hogy először háttal a csoportnak, 
visszajelzés nélkül, azután pedig szemben, visszakérdezés, pontosítás lehetősége mellet 
rajzoltassák le a kezükben tartott ábrát. 
 Nehéz megtalálni az arany középutat a hiányos utasítás és a feladat túlragozása között, 
keveseknek sikerül. A háttérben álló okok közül a legsúlyosabbnak tartom a 
kommunikációban a vevő figyelmen kívül hagyását. A parancsadó, ugyanúgy, mint bárki 
más, aki közölni akar valamit, nem érzékeli a visszajelzéseket – leggyakrabban 
metakommunikációs jelek –, nem ad lehetőséget pontosításra, nem lehet olyan hatékony, 
mint az, akinek észlelése érzékenyebb, empátiás készsége, emberismerete fejlettebb, és 
belátja ennek az eszmefuttatásnak az előnyeit. 
 Általános körülmények közt merőben más szemszögből értékelendő a helyzet, mint 
veszély-, krízishelyzetben. A rendvédelem konfliktusokban gazdag munkaköreiben a 
kétoldalú, pontosságra törő kommunikáció nem áll helyt, a súlypont a gyorsaságra, az 
„életben maradásra” tevődik át. Egy bevetési egység vezetőjének a határozottságot kell 
privilegizálnia, a megfontolt, kétoldalú kommunikáció alárendeltségbe kerül a bizalommal 
szemben. 
 
I rán y í t su n k s zava k né lkü l  
Hasonló jellegű játék. A nem verbális kommunikáció módozatainak bemutatása, 
használatának gyakorlása. 
 A tréningen az alanynak rá kellett jönnie, milyen tevékenységet jelölnek a gesztusok, 
hogy végrehajthassa azokat, a „főnökök” dolga pedig az alany rávezetése volt a 
végrehajtásra. A konkrét feladat: írja fel a táblára, hogy ebédszünet van.  
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 A tanulság: a közös nyelvezet kialakításával időt, energiát spórolunk, ha az adott 
helyzetet megelőzve, nyugodt körülmények közt történik. Nem elégedhetünk meg 
veleszületett szociális képességeinkkel – a hat alapérzelem felismerése –, éreznünk kell 
társaink bizonytalanságát, bizalmatlanságát, fenntartásait, hogy beavatkozhassunk. 

 
Szá j ró l  s zá j ra  
A gyakorlat a kommunikáció szakaszosságát mutatja be, valamint ezzel összefüggésben az 
információáramlás változásait. A feladat, hogy egy néhány mondatos történetet egymásnak 
háttal ülve mindenki továbbad a soron következőnek. Az információ torzulását a 
szemkontaktus hiánya tovább fokozza. Végül értékelő lapon kell jelölni a tapasztaltakat 
„elvesz”, „hozzátesz”, „torzít”, „egyéb” címszavak alatt. 

 
C ipőbo lt  
Kombinált feladatmegoldó játék az egyéni és csoportos problémamegoldás érzelmi 
gátjainak megtapasztalására, a személyközi kommunikáció verbális és nem verbális 
tényezőinek tudatosítására, a személyközi kommunikációt akadályozó egyes tényezők 
vizsgálatára. Egy ravasz szöveges feladat megoldására kell rájönni, a csoportot e 
tekintetben egy véleményre hangolni, ha lehet. A gyakorlat a célzott hatást elérte, sőt 
túlszárnyalta azt. Az így kialakult nézeteltérések nem oldódtak fel teljesen a tréning végére 
sem.  
 A játékhoz szorosan kapcsolódó program a „Tizenkét dühös ember” c. film levetítése 
volt. Az igazságszolgáltatási rendszer hibáiról szóló alkotás története a következő: tizenkét 
esküdt dönt egy emberölés vádlottjának bűnösségéről. Egy kivétellel mindenki bűnösnek 
tartja, az állást azonban sikerül megfordítania. Nem a meggyőzés a célja, csak kétséget, 
bizonytalanságot ébreszt kollegáiban, akik saját magukat győzik meg – ez történt velem is 
a Cipőbolt játék alatt. Ezután közösen gyűjtöttük össze, mi befolyásolja a) a meggyőzés 
sikerét: a fellépés, az érvek minősége és mennyisége, motiváltság, tükör, hitelesség, 
kitartás és következetesség; b) gátló tényezőként hat viszont az érvelés túllépése; ezt a 
viselkedést fanatikusnak, dogmatikusnak, őrültnek ítélhetik meg. 
 
K i  ki t  győ z meg ?  
A feladat egyértelmű: meghatározott témákban kell egymással vitába szállni, megpróbálni 
meggyőzni a másikat saját igazunkról. A hangzavar kivédésére csak az a fél beszélhet, 
amelyik a „varázstollat”, azaz a beszéd jogát a kezében tartja. A mesterségesen létrehozott 
álvita célja, hogy tudatosan szembesüljünk kommunikációs stílusunkkal, vizsgáljuk annak 
hatékonyságát, valamint fejlesszük személyes meggyőzési eszközeinket és készségeinket.  
 A játékok mellett a film és az elméletek bevonása a programba hatásos volt, 
módszertani célját tekintve a feladatsor komplex elméleti ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatokat nyújtott az érvelés, meggyőzés, az azt serkentő és gátló tényezők körében 
új alternatív megoldásokat kínált a hasonló helyzetek jövőbeni kezeléséhez.   
 
Pozitív-negatív visszajelzés 
Interaktív gyakorlat, mely során a csoportban megnyilvánuló tulajdonságokra irányuló 
visszajelzés adása és kapása, a pozitív és negatív interakciók kiváltása könnyített 
helyzetben történik. Témája szerint a viselkedésváltoztatást ösztönző gyakorlat. „Azt 
szeretem benned, hogy…” és „Szerintem hatékonyabb lennél, ha…” kezdetű mondatokkal 
fogalmazta meg mindenki a véleményét társairól. Egy-egy kritikacsomag után a fogadónak 
lehetősége volt a véleményekre reagálni.  
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 Mindezek előtt megismertették velünk a konstruktív kritika felhasználásának módját, 
így meg tudtuk oldani a feladatot anélkül, hogy a másikat súlyosan megbántanánk. A 
konstruktív kritika alapszabályai szerint a személyen belüli és kívüli tényezőket egyaránt 
figyelembe kell venni.  
 A csoporttagok találóan felismerték egymásban a szép és a kevésbé hatékony 
tulajdonságokat. A vélemények a résztvevők esetén lényegében azonosak voltak. A 
„szakszerűen” közölt kritikákat nem fogadták rosszul, én személy szerint igényeltem is.  
 
Aj ándé k  
Ez a zárógyakorlat visszajelzések adására-kapására ad lehetőséget. A trénerek megítélése 
szerint csoportunk nem kovácsolódott össze olyan mértékben, hogy ezt a feladatot 
hagyományos formájában lehetett volna alkalmazni (amikor minden résztvevő minden 
társát megajándékozza), így csak tőlük kaptunk személyre szóló ajándékot, megerősítést.  
 
 
 


