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ELŐSZÓ 
 
 
A Kommunikáció c. tantárgy oktatására a bűnmegelőzési szervező szakirányú továbbképzési 

szakon kerül sor előadások formájában. Jelen jegyzet speciálisan e kurzus hallgatói számára 

készült.  

 A bűnmegelőzési szervezők hatékony munkavégzéséhez magas szintű szaktudásuk 

önmagában nem elegendő. Ahhoz, hogy partnereikben (munkatársaikban és a bűnmegelőzési 

munka célközönségét alkotó legkülönfélébb társadalmi csoportok tagjaiban egyaránt) 

bizalmat alakítsanak ki és támogatást szerezzenek ahhoz, hogy együttműködésük tartós és 

sikeres legyen, a részükről alkalmazott tudatos, odafigyelő, jól megtervezett és a 

gyakorlatban sikeresen megvalósított kommunikáció kell. Ehhez természetesen jó 

kommunikációs képességekre van szükség. Az előadásokon leginkább csak arra van mód, 

hogy megerősítsük a résztvevőkben e készségek fontosságának tudatát, és növeljük 

motivációjukat ezek egyéni fejlesztéséhez. Az írásos tananyagok – kiegészítve, kissé 

részletesebben tárgyalva az előadáson elhangzottakat –, általában főként a kurzus végén 

teljesítendő beszámolóra kívánják segíteni a felkészülést. Jegyzetünk azonban emellett – bár 

meglehetősen szűkös terjedelmi határok között – azt is lehetővé teszi, hogy felhívjuk a 

figyelmet a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos speciális kommunikációs 

jelenségekre. A bűnmegelőzés területén tevékenykedők egyrészt a mai magyar 

társadalomban általánosan érvényesülő kommunikációs nehézségekkel, problémákkal 

találják szemben magukat, amelyekről csak érintőlegesen tudunk szólni. Másrészt viszont 

egy sor olyan speciális körülményhez is alkalmazkodniuk kell, s az ezek által diktált komoly 

kihívásoknak is meg kell felelniük, amelyekhez speciális kommunikációs ismeretekre és 

készségekre van szükség. Fontosabbnak tartjuk tehát, hogy a jegyzet elsősorban ezekkel a 

problémákkal foglalkozzon. A rendőrségi, s általában az állami rendészeti tevékenységet 

illető kommunikáció ma Magyarországon súlyos gondokkal küzd. Mindezeken csak egy 

teljesen új alapokra helyezett, új szellemiséget megjelenítő kommunikációs stratégia segíthet, 

amelynek elmaradhatatlanságát ezúton is szeretnénk hangsúlyozni. Ez az új kommunikációs 

viszonyrendszer – többek között – a bűnmegelőzés, az áldozatvédelem céljait éppúgy 

szolgálhatja, mint a közbiztonsággal kapcsolatos egyéb közfeladatokat.  

 Feltétlenül világossá kívánjuk tenni az olvasó előtt: a megfelelő, a bűnmegelőzés céljait 

is szolgáló speciális kommunikációra vonatkozó ismeretekkel szolgáló képzés, majd az arra 

épülő gyakorlat e kommunikációs stratégia – s ezen belül a rendőrségi kommunikációs 
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kultúra – integráns része. Jegyzetünk a maga szerény módján ehhez is hozzá kíván járulni. 

Fontos, hogy a bűnmegelőzési tevékenységet folytató kollégák rendelkezzenek olyan 

kommunikációs eszköztárral és technikákkal, amelyek segítségével minden esetben jó 

érzékkel tudják felmérni a munkájuk során előforduló, esetenként nagyon eltérő 

kommunikációs helyzeteket, és ezekhez minél tudatosabban és hatékonyabban tudjanak 

alkalmazkodni. Ezért utalunk a figyelem, empátia, nyitottság, igényesség, hitelesség, 

elhivatottság, segítő attitűd, tolerancia, szeretet, partnerség fogalmára és ezek 

kommunikálásának lehetséges módjaira. 

 A fentebb már jelzett, alapvetően oktatási funkciók mellett, azok teljesülésének mintegy 

járulékaként e jegyzet – e témában íródott társaihoz hasonlóan – nem titkoltan hozzá kíván 

járulni ahhoz, hogy Magyarországon az alapvetően bűnüldözési beállítódást felválthassa a 

bűnmegelőzést középpontba állító szemlélet. E kurzus résztvevői köre – akik között egyaránt 

megtalálhatók rendvédelmi, önkormányzati, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, szociális 

munkások, a civil szféra és a média képviselői – már önmagában is, mindennél 

beszédesebben reprezentálja azt a szellemiséget, amelynek érvényesülnie kell(ene) e 

munkában: a közösségiséget. Azt, hogy a bűnmegelőzési munka során felmerülő feladatok, 

problémák megoldásához csak közösen, együttműködve lehet hozzákezdeni. Mindenekelőtt 

ennek az együttműködésnek az érdekében született a bűnmegelőzésben tevékenykedők 

közötti kommunikációs kérdésekkel foglalkozó fejezet. 

 A jegyzet megírásának egyik legnagyobb nehézségét éppen e tény (a kurzuson részt 

vevők tevékenységi körének összetettsége) jelentette. Olyan tudnivalókkal igyekszünk 

szolgálni, amelyek e kör minden tagja számára egyaránt alapvetőek. Természetesen egy ilyen 

terjedelmű jegyzet célja csupán az lehet, hogy felhívja a figyelmet bizonyos speciális 

kommunikációs kérdésekre, de teljes megoldást nem tud adni. Szeretnénk azonban utalni egy 

tervezett, a közeljövőben reményeink szerint elkészülő átfogó jellegű munkára, amely a 

rendőrségi kommunikáció speciális kérdéseivel foglalkozik, ezen belül pedig részletesen a 

bűnmegelőzési munka területén alkalmazandó és érvényesíthető kommunikációs stratégiára 

is kiterjed majd. 

 A bőséges irodalomjegyzék nem csupán a témában feldolgozott szakirodalom 

mennyiségét akarja jelezni, hanem arra szántuk, hogy további lehetőségeket adjon a 

hallgatók kommunikációs ismereteinek gyarapításához, irányokat mutasson egyéni 

felkészülésükhöz, kommunikációs készségeik fejlesztéséhez. 

 
A szerző 
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1. A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN  
 
 
„A stílus maga az ember.” „Szólj, s megmondom, ki vagy!” – tartják a közkeletű mondások. 
Egészen tágan ez azt jelenti, hogy ahogyan kommunikálunk, az nem más, mint amilyenek mi 
magunk vagyunk. Ez a közlés minden egyes összetevőjére igaz, s ezt a tényt mindig 
ajánlatos szem előtt tartanunk. Ember voltunkból adódóan a kommunikáció az az eszköz, 
amely legkézenfekvőbben áll rendelkezésünkre, hogy önmagunkból valamit is 
megmutassunk és közöljünk mások számára, illetve hogy másokról ismereteket szerezzünk. 
 A másik ember tehát elsősorban az általunk kifejezésre juttatott közlés alapján szerez 
információt rólunk. Az így kapott információk feldolgozására pedig csak saját képességei 
által meghatározva-behatárolva képes. És akkor még nem is beszéltünk az adón és a vevőn 
kívül álló összes többi kommunikációs tényező szerepéről, amelyek mind-mind megannyi 
további nehezítő körülményt, zavaró, torzító hatást hordoznak. Ha ez utóbbiaktól eltekintünk 
is (ami persze csak elméletileg tehető meg), és azt akarjuk elérni, hogy a magunk részéről 
akár adóként, akár vevőként a legjobb teljesítményt nyújtsuk, azaz minden tőlünk telhetőt 
megtegyünk annak érdekében, hogy optimálisan adjuk saját jelzéseinket és vegyük másokéit, 
akkor is rengeteg a tennivalónk. Ahhoz, hogy kommunikációnk hatékony legyen, szükség 
van a megfelelő önismeretre, hiszen csak azt tudjuk szabályozni, amit ismerünk. Ehhez 
természetesen visszajelzéseket is kell kapnunk saját kommunikációnkról. Ha valóban 
szeretnénk, hogy embertársaink értsenek és elfogadjanak, szeressenek minket, illetve hogy 
munkánkat eredményesebben végezzük, akkor nem szabad sajnálnunk a magas szintű 
önismeretbe befektetett energiát, mert megtérül! Aki nem hiszi, annak csak azt 
tanácsolhatjuk: próbálja ki! 
 
1.1. A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK KIALAKULÁSA 
 
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan is működik az emberi kommunikáció, tekintsük át röviden, 
hogyan alakul ki, változik, fejlődik és nem utolsósorban hogyan fejleszthető tudatosan. 
 Az ember kommunikációra való alkalmassága már az élet kezdetén kialakul, s itt az élet 
kezdetének nem a születést kell tekintenünk. Anélkül, hogy ebbe a kérdésbe mélyebben 
belemennénk, elég azokra az embertársainkra gondolnunk, akik különböző örökletes 
betegségek, genetikai ártalmak, méhen belüli fejlődési rendellenességek vagy egyéb, 
ismeretlen kóreredet következtében eleve kommunikációs lehetőségeik kisebb-nagyobb 
mértékű akadályoztatásával jönnek világra. Ezekhez jönnek még a születéskori ártalmak, 
illetve a korai életszakaszban bekövetkező egészségi vagy szocializációs ártalmak. Az ő 
beszédfejlődésük – s ezzel nagyon szoros összefüggésben társas érintkezési képességük 
fejlettsége – esetenként óriási elmaradást mutat a jobb esélyekkel induló társakéhoz képest. 
 A kommunikációs készségek színvonalának ilyen látványos és egyértelmű 
megnyilvánulásai mellett természetesen léteznek egyéb esetek is. Az egészséges 
génállomány és ártalmak nélküli születés önmagában még mindig nem garancia arra, hogy a 
gyermek kommunikációs készségei, ha nem is különlegesek, de legalább jók vagy akárcsak 
átlagosak lesznek. A különböző hátrányok „beszerzési” lehetősége a szocializáció, a nevelés 
és a tanulás folyamán szintén széles skálán mozog. Akkor is „közbejöhet valami”, ha valaki 
– most kizárólag kommunikációs szempontokat nézzünk! – viszonylag optimális közegben 
tölti gyermekkorát, végzi iskoláit, és ennek következtében minimum átlagos, normálisnak 
mondható kommunikációs eszköztárral rendelkezik. Ez esetben is érheti pl. baleset, aminek 
következtében elveszti emlékezőtehetségét (amnézia), beszédképességét (afázia) stb., vagy 
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kerülhet élete során olyan közösségbe, amelynek kommunikációs szokásai és színvonala 
jóval az övéin kívül vagy azok alatt/fölött áll.  
 Az egyén kommunikációs tevékenységének mindenkori állapota tehát rendkívül sok 
tényező együttes összhatásának játékaként alakul, és legfontosabb jellemzőinek egyike, hogy 
sohasem állandó. A változás lehet pozitív vagy negatív irányú. (Hogy egy nagyon 
szélsőséges példát mondjunk: ha valakinek csupán a szókincse évente húsz új szóval 
gazdagodik, vagy éppen annyival szegényedik – amit persze fáradságos munka lenne 
méregetni –, akkor az máris változás. Ráadásul tudjuk, hogy kommunikációs jellemzőink 
változásai ennél bonyolultabbak és nagyobb mértékűek.) Az irány eldöntése nem mindig 
egyértelmű. A kívánatos természetesen a pozitív irányú változás, vagyis a fejlődés minél 
nagyobb mértéke. 
 A fejlődés mértékét – valljuk és hisszük – tudatosan is lehet, sőt kellene befolyásolni, 
mégpedig növelni: erre való a készségfejlesztés. E jegyzet keretei között sajnos nincs mód 
arra, hogy ezt a kérdést részletesen megvizsgáljuk. Bőségesen találunk ehhez anyagot a 
kommunikációs szakirodalomban.1 Itt csupán a fejlesztés szükségességére, a tudatosság 
minél nagyobb fokának elérésére hívjuk fel a figyelmet. Tesszük ezt természetesen abból a 
szempontból, hogy mindez hogyan lehet segítségére a bűnmegelőzési tevékenységet 
végzőknek. Segítő szakma gyakorlóiként egyrészt felelősek saját személyiségük és 
kommunikációs ismereteik, készségeik minél magasabb színvonaláért, másrészt pedig az 
általuk kifejtett tevékenység érintettjei, a bűnmegelőzés célközönségének segítésében 
vállalnak meghatározó szerepet. Elengedhetetlen tehát, hogy a kommunikáció működésével, 
kialakulásával, fejlesztésével, a kommunikáció és a személyiségfejlődés, az önkifejezés 
összefüggéseivel tisztában legyenek, és megtanuljanak minél tudatosabban bánni ezen 
ismereteikkel és készségeikkel, hogy minél jobban mások hasznára lehessenek. 
 A mai magyar társadalmi viszonyrendszerben érvényesülő, természetesen elsősorban a 
modern társadalmi folyamatokkal magyarázható kommunikációs „közlekedési” szabályok 
sajnos egyre kevésbé késztetik az egyént arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. A 
hivatást választó szakemberek azonban nap mint nap találkoznak és megküzdenek az 
ezeknek a változásoknak a mentén létrejövő problémákkal. Nekik – amennyiben komolyan 
hisznek hivatásukban – minden külső késztetés nélkül is arra kell törekedniük, hogy minél 
jobban tegyék dolgukat. Évtizedek óta megfigyelhető egy általános erkölcsi hanyatlás a 
modern társadalmak életében, amelynek nagyon súlyos következményei, tünetei vannak a 
kommunikáció területén. Ezeket szintén nincs alkalmunk hosszasan taglalni, részben hely 
hiányában, részben pedig mert minden társadalomtudományi igényű megközelítésben szinte 
már unalomig ismert közhelyeket ismételnénk. Mégis utalnunk kell rájuk, mert ezek az egyre 
intenzívebben, talán nem erős azt a szót használnunk, hogy durvábban jelentkező folyamatok 
azonnal éreztetik hatásukat a társadalom életét meghatározó általános közérzet, s ebben az 

                                                        
1 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó, Bp., 1985.; Montágh Imre: 

Figyelem vagy fegyelem?! Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1986.; Buda Béla: A közvetlen emberi 
kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Bp., 1986.; Szatmáriné Balogh Mária: Az 
önismeret szerepe a pedagógus személyi hatásában. (Pszichológiai szöveggyűjtemény) 
Tankönyvkiadó, Bp., 1992.; Klein Sándor: A tanár mint a tanulók személyiségfejlődésének 
serkentője. (Pszichológiai szöveggyűjtemény) Tankönyvkiadó, 1992.; Trencsényi Borbála: 
Anyanyelv és kommunikáció. Ang Kiadó, Bp., 1995.; Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat 
Kiadó–Kairosz Kiadó, 1997.; Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp., 
1997.; Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Bp., 1997.; Buda Béla: Empátia… a 
beleélés lélektana. Ego School Bt., Bp., 1998.; Vera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. 
Trivium Kiadó, Bp., 1998.; Malkom Peel: Kommunikációs készségek fejlesztése. Trivium Kiadó, 
Bp., 1999.; Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, Bp., 1999.; Deborah Tannen: Miért értjük 
félre egymást? Tinta Könyvkiadó, Bp., 2001.; Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs 
készség fejlesztése, Századvég Kiadó, Budapest, 2002.  
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egyik legnagyobb szerepet játszó közbiztonság területén. S innen már valóban egyetlen lépés 
választ el minket a bűnmegelőzés terepétől, amellyel végső soron jegyzetünk foglalkozik. 
 Hogy mennyire felgyorsultak hazánkban ezek a negatív társadalmi folyamatok, arra elég 
csak az elmúlt másfél évtized alatt hirtelen felszínre került olyan komoly és jelen pillanatban 
egyelőre megoldhatatlannak tűnő problémákat megemlíteni, mint a munkanélküliség, a 
szegénység vagy a drogfogyasztás. Ezek a problémák viszonylag új keletűek, szélesebb 
társadalmi hatásai mostanában kezdenek felerősödni, érezhetővé válni, és értő kezelésük is 
bizony ehhez a késéshez „aránylik”: nemigen tudjuk, mit és hogyan is kezdjünk velük, 
hogyan lehetnénk segítségükre az ilyen módon bajba jutottaknak. Az ehhez szükséges 
szemléletmód, a segítő attitűd ma még csak igen szűk réteg számára követendő. A 
társadalom nagyobbik része elhárítja magától a felelősséget: vagy magukra a bajba 
jutottakra, vagy pedig a segítő szakmák gyakorlóira (jegyzetünk célközönségére: a 
rendvédelmi szervekre, az önkormányzatokra, a szociális szférára, a pedagógusokra, az 
egészségügyi dolgozókra, a civil szférára, a médiára) mutogatnak. A bűnmegelőzési 
tevékenységet végzők számára az egyik első és talán a legnehezebb feladat, hogy valahogyan 
elérjék, hogy a felelősség alól ily módon kibújók is részt vállaljanak ebben a közös 
feladatban, mert igazán hathatós eredmény csak így lenne elérhető. 
 Hogy a bűnmegelőzés mennyire közös fellépést és a mostanitól jelentősen eltérő 
szemléletmódot igénylő, össztársadalmi feladat, azt egy rotterdami példa kapcsán 
szemléletesen lehet bizonyítani: „…a környező iskolákból a tanítási szünetben és délután a 
sok diák egyszerre »szállta meg« a bevásárlóközpontot, s jelentősen megnövekedett a 
rongálások, a graffiti és a kisebb lopások száma. Az üzlettulajdonosok az iskolaigazgatókhoz 
és az önkormányzathoz fordultak megoldásért. Rövid távon is jelentősen oldotta a 
problémákat, hogy az iskolaigazgatók és az önkormányzat engedélyével »áthangolták« az 
iskolákban az óraközi szünetek időpontját, s e döntés következtében egyszerre kezelhetőbb 
létszámúvá, ellenőrizhetőbbé vált a fiatalok szabadidő-eltöltése a bevásárlócentrumban. A 
hosszabb távú megoldások érdekében a délután is ott csellengő gyermekek »befogására« az 
önkormányzat két utcai szociális munkást alkalmazott, akiknek munkabérét az 
üzlettulajdonosok finanszírozták.”2 
 
1.2. ZAVAROK A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSBEN – A DEVIANCIA KIALAKULÁSA 
 
Mivel a bűnmegelőzésnek egy jelentős területe elsősorban azzal foglalkozik, hogy amennyire 
csak lehetséges, kiküszöbölje a devianciák kialakulásához vezető okokat, kiszűrje a 
veszélyeztetettek (elsősorban gyermekek, fiatalkorúak) körét, szükséges pontosan érteni, 
milyen okok vezetnek a deviáns magatartás kialakulásához, s – ismét csak jegyzetünk fő 
témájának alárendelve – hogy ezek során milyen szerepe van a kommunikációnak. Az 
alábbiakban megkíséreljük nagyon röviden összefoglalni ennek a folyamatnak a lényegét. 
Mindez természetesen e keretek között csak részben, mégpedig épp annyiban tehető meg, 
amennyiben ez a kommunikáció szempontjából elengedhetetlen. Természetesen tisztában 
vagyunk a devianciát – benne a bűnözést – kiváltó egyéb okokkal, azok összetettségével 
(gazdasági, társadalmi-szociológiai stb.) Erre azonban itt csak utalni van módunk. 
 Az egyén kommunikációs képességeinek alakulásában – akár tetszik, akár nem, akár 
elismerjük, akár nem – nagyon jelentős szerepe van az intelligenciának. Mint azt a 
kommunikációs készségek kialakulásának nyomon követésekor láthattuk, bizonyos értelmi 
képességek hiányában egyszerűen nem vagy nem olyan színvonalon fejlődik a 
kommunikáció, ahogyan e képességek birtokában. Hogy az intelligencia és például a 
                                                        
2 Kerezsi Klára: Önkormányzat és közösségi bűnmegelőzés. In: Bűnözés és bűnmegelőzés a 

válságrégiókban. A III. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Magyar Kriminológiai 
Társaság, Bp., 1999., 95. 
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bűnözővé válás összefüggenek-e egymással, arra egyes szerzők nagyon határozott igennel 
válaszolnak. Korinek László például így vélekedik: „A kapcsolat vélhetően úgy működik, 
hogy az iskolában gyengébben teljesítő gyerek kevesebb sikerélményre számíthat, emiatt 
nem különösebben szeret iskolába járni. Az esetenkénti, majd egyre gyakoribb iskolakerülés 
megnöveli annak esélyét, hogy olyan gyerekekkel kerül kapcsolatba, akik már elkövettek 
bűncselekményeket, amit aztán az eredetileg csak gyengébb IQ-t elért gyerek is könnyen 
átvesz, utánoz.”3 Természetesen lehet vitatkozni ezzel a véleménnyel, de alapvetően mi is 
úgy gondoljuk, hogy van összefüggés az intelligencia, a kommunikációs készségek és a 
személyiség fejlődése, illetve a bűnözővé (talán tágabban: deviánssá) válás esélyei között. A 
bűnmegelőzés egyik – természetesen nagyon komplex, több résztvevő összehangolt 
együttműködését igénylő – feladata ezért például az is lenne, hogy az ilyen gyerekek 
számára egyfajta oktatási védőhálót szőve, esélyeiket már egészen korán, az óvodában, 
iskolában növelni vagy legalább hátrányukat lefaragni próbálja.   
 Kerezsi Klára például így ír erről: „A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkohol- és 
drogfogyasztás, a bűnelkövetés, az erőszakos magatartás tanúsítása szempontjából 
veszélyeztetett fiatalok marginalizálódtak, gyenge a kötődésük mind a családjukhoz, mind a 
szélesebb közösséghez, s iskolai tanulmányaikat is igen korán megszakítják. Ha e 
kapcsolódásokat nem tudjuk fenntartani, a későbbiek során sokkal több pénzbe és energiába 
kerül e fiatalok visszatérítése a helyes útra. A megelőzési eszközök sorában tehát alapvető 
fontosságúak azok az eszközök, amelyek a fiatalok iskolarendszerhez történő kötődését 
erősítik. Alapvető cél a fiatalok iskolai hiányzásának és csavargásának csökkentése, az 
iskolából történő kimaradás mérséklése (…), tanulási, ismeretelsajátítási képességeik 
megerősítése, és továbbtanulási lehetőségének biztosítása. Azok a fiatalok ugyanis, akik 
rendszeresen hiányoznak az iskolából, nagyobb mértékben veszélyeztetettek a bűnelkövetés 
szempontjából, mint iskolába járó társaik.”4 Egyébként e vélemény is erősíteni látszik az 
imént Korinektől idézett gondolatot.  
 Az általános intelligencia mellett azonban van egy másik – nem kevésbé fontos – 
összetevője a személyiségnek, amelyről csak az utóbbi időben kezdenek komolyabban 
tudomást venni, elismerni jelentőségét az emberi kapcsolatokban. Ez az ún. érzelmi 
intelligencia. Daniel Goleman kiváló könyvében5 alaposan körüljárja ennek a központi 
jelentőségű emberi képességnek a működését, és meggyőzően érvel fejlesztésének 
fontossága mellett. Ha minden optimális lenne is oktatási rendszerünkben, akkor sem lenne 
elegendő a csupán magas színvonalú ún. lexikális tudást közvetítő iskola. Az iskola igenis a 
gyermek szociális nevelését szolgáló intézmény is egyben, bármennyire próbálják is e 
szerepét a szülőkre hárítani. A családok jótékony hatására manapság egyre kevésbé lehet 
számítani, s épp ezért az iskolának még inkább kellene kompenzálnia mindazt, amit a 
gyermek a szülői házban nem kap meg. Sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia az oktatás 
során az érzelmi intelligencia kialakításának, fejlesztésének. Talán szigorúnak tűnik az 
ítéletünk, de nagyon lesújtó tapasztalataink alapján azt kell mondanunk, hogy ebben a 
kérdésben a magyar oktatási rendszer egyre nagyobb hiányosságokat mutat.6 A 
versenyszellem, a kiszorítósdi kizárólag azoknak a gyerekeknek (és később felnőtteknek) ad 
lehetőséget az érvényesüléshez, akik az átlagosnál jobb képességűek, s még közülük is sokan 
elhullanak a nagyobb lelki és érzelmi megterhelést jelentő akadályok között. Ha nemcsak 

                                                        
3 Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében. BM Kiadó, Bp., 2001., 47. 
4 Kerezsi Klára: Önkormányzat és közösségi bűnmegelőzés. In: Bűnözés és bűnmegelőzés a 

válságrégiókban. A III. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Magyar Kriminológiai 
Társaság, Bp., 1999., 101.  

5 Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Bp., 1997. 
6 A közelmúltban jelent meg éppen e témakörben Vekerdy Tamás: Az iskola betegít? c. kiváló 

könyve a Saxum Kiadó gondozásában. 
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értelmi, de érzelmi képességeinket is megtanulnánk ápolni, jelentősen könnyebb volna 
megküzdeni a megannyi kihívással, és sokkal könnyebb volna megbirkózni a legkülönfélébb 
kudarcokkal, problémákkal is.  
 A fentiekből egyenesen következik, hogy az az egyén, akinek személyiségfejlődése során 
nem adatik meg az egészséges, minden szempontból kielégítő szocializációs folyamat 
részeseként eltöltött gyermekkor, eleve sokkal nagyobb hátrányokkal indulhat a felnőtt 
életbe, mint a viszonylag kiegyensúlyozott körülmények között felnövő, fejlődő társai. Az 
eredmény: a legkülönbözőbb mértékű és típusú kommunikációs hiányosságok, gátak és 
lehetséges következményük: deviancia. Nagyon egyszerűen fogalmazva: aki nem képes 
mások számára is érthetően elmondani gondolatait, kimutatni érzelmeit, kifejezésre juttatni 
személyisége értékeit, a társadalmi normákhoz alkalmazkodva érvényt szerezni egyéni 
érdekeinek, az a környezete számára ismeretlen, idegen marad, kitaszított, nemkívánatos, 
elutasítandó lesz, s előbb-utóbb a deviancia valamely formájába lesz kénytelen menekülni. 
Ezekből az általa sorozatosan megélt negatív érzésekből egyenes út vezethet az 
alkoholizmusba, a drogfogyasztásba, a bűnöző életformába. A devianciák mértéke 
természetesen rendkívül különböző lehet, attól függően, hogy a negatív hatások mennyire 
mélyek, intenzívek; milyen tartósak; egyszeriek vagy folyamatosak; a személyiségfejlődés 
mely szakaszában és konkrétan milyen formában következnek be; feldolgozásuk elmarad, 
vagy részben, esetleg egészben megtörténik stb. Mindebből az is következik, hogy a segítség 
mértéke és konkrét formája is ezektől kell hogy függjön.  
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2. A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A BŰNMEGELŐZÉSBEN  
  
A bűnmegelőzési területen dolgozóknak egy sor olyan körülményhez is alkalmazkodniuk 
kell, az ezek által diktált komoly kihívásoknak is meg kell felelniük, amelyekhez speciális 
kommunikációs ismeretekre és készségekre van szükség. Ahhoz, hogy ezeket a 
legegyszerűbben áttekinthessük, először általánosan jellemezzük a bűnmegelőzési 
tevékenységet végzők kommunikációját. Ezután elkülönítjük a bűnmegelőzési tevékenységet 
végzők egyes csoportjait, illetve a tevékenység célcsoportjait (2.1. fejezet). Majd a 
bűnmegelőzés terén zajló kommunikáció különböző résztvevőihez kötődő beszédhelyzeteket 
mutatjuk be. E beszédhelyzetek mindegyikéhez jól körülhatárolható – szóbeli és írásbeli7 – 
műfajok tartoznak. Közülük a legfontosabbak alapvető sajátosságait és az általuk elért 
lehetséges eredményeket tekintjük át röviden (2.2. fejezet; 2.3. fejezet). 
  
2.1. A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL  

Mielőtt az alcímben jelzett kérdés kifejtésébe kezdenénk, egy rövid kitérőt kell tennünk. A 
jegyzet természetesen nem kerülhetné meg a bűnmegelőzési tevékenységben is kiemelt 
jelentőséggel bíró rendőrségi kommunikáció stratégiai alapkérdéseit sem. Ekként az írásnak 
részletesen foglalkoznia kellene például a rendőrségi kommunikáció defenzív avagy offenzív8 
jellegének kérdéseivel, e módszerek előnyeivel, hátrányaival. De azzal is, hogy a rendőrségi 
munkát szabályozó rendszereket miképpen kellene átalakítani annak érdekében, hogy eleget 
tudjanak tenni az új szemléletű kommunikáció kívánalmainak. Nos, erre is csak utalni van 
mód e helyütt, mégpedig úgy, hogy segítségül hívjuk a „Koncepció az erőszakos 
bűncselekmények áldozatai és hozzátartozói védelmének, káruk megtérítésének 
szabályozásáról” című szöveg9 ide vonatkozó néhány fontos részletét. 
A koncepció ajánlásai az alábbiakban összegezhetők: 
- információs propaganda, kampányok folytatása, illetve információs rendszerek 

létrehozása annak érdekében, hogy a súlyos bűntettek áldozatai, illetve a kriminális 
kockázatnak kitett potenciális áldozatok ismereteket szerezhessenek jogaikról, 
kötelezettségeikről, a segítségadás, a támogatás lehetőségeiről, a legfontosabb, érdekeik 
érvényesítését előmozdító igazgatási stb. eljárásokról. E propagandamunkában 
természetesen szorosan együtt kell működni az igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés, az 
egészségügy és a biztosítás szerveivel, a karitatív szervezetekkel; 

- különös figyelmet kell fordítani a bűncselekmények áldozataival, illetve lehetséges 
áldozataival hatósági vagy más eljárás keretében foglalkozó szervek, így különösen a 
bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel, közrendvédelemmel, idegenrendészettel, 
menekültüggyel, gyermek- és családvédelemmel, szociális és egészségügyi ellátással 
megbízott szervezetek különleges képzésére. Az érintett szakemberek képzésének az 
áldozattá válás módjára, a bűncselekmények áldozatai iránti empátia fejlesztésére, az 

                                                        
7 A szóbeliség és írásbeliség jellemzése, különbségeinek részletesebb taglalása megtalálható: Molnár 

Katalin: Kommunikáció a rendvédelmi munkában. RTF–Rejtjel Kiadó, Bp., 2001., 29–33.  
8 A defenzív latin szó jelentése: ’védekező’, az offenzívé pedig ’támadó’. A kommunikáció jellegének 

meghatározására e két jelző itt a következőt jelenti: a rendőrségi kommunikáció eddigi és jelenlegi 
sajátja alapvetően a defenzív, a védekező, reagáló jelleg volt. Ezt sürgősen fel kellene váltania az 
offenzív, (de nem támadó, mint inkább) kezdeményező, a történések elébe menő, a kommunikációs 
folyamatban az első lépést megtevő magatartásnak. 

9 Készítették: Borai Ákos és Vas Gizella, Kézirat, 1999. március 
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áldozatokkal való bánásmódra, az érintettek segítésének, támogatásának lehetséges 
módjaira vonatkozó ismeretek továbbadására kell elsősorban koncentrálniuk; 

- a leginkább veszélyeztetett áldozati körrel foglalkozó ügyintézői rendszer kiépítése, a 
kiskorú áldozatokat érintő eljárások körében pedig a nő munkatársak szerepének 
fokozása; 

- a kommunikációnak nemzetközivé való kiterjesztése;  
- a bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervek gyakorlatában a „szakági törvények”, avagy a 

tevékenységüket szabályozó más jogszabályok, egyéb normáknak meg kell határozniuk a 
bűnügyek kommunikációjának módját, technikáját, intézményrendszerét. Ki kell alakítani 
azokat a szűrőket, információs csatornákat, amelyek a kontroll nélküli „hivatalos” 
nyilatkozatoknak véget vetnének; 

- a média szerepének kiemelt kezelése; a médiumoknál el kell érni, hogy a tényszerű, a 
bűnüldöző szervekre tartozó következtetéseket nélkülöző híradásokra szorítkozzanak. A 
bűncselekmények áldozatai emberi méltóságának, személyiségi jogainak védelme 
érdekében szükséges korlátozások megjelenítése a Sajtótörvényben-ben10, egyértelműen 
meghatározva, hogy mely magatartások azok, amelyek az említett alapjogok sérelmét 
okozzák, amelyek tanúsításától a médiumoknak, illetve képviselőiknek éppen ezért 
tartózkodni kell. 

 
2.1.1. Speciális kommunikációs készségek 
 
A kommunikációs szakirodalomban11 már régóta kiemelt téma a kommunikációs készségek 
fejlesztése, s az utóbbi években a rendvédelmi szakirodalomban12 is egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik ennek szükségességére. A szűkebb értelemben vett kommunikációs ismereteken 
túl a bűnmegelőzésben dolgozóknak, mint a rendőri hivatás gyakorlóinak eleve az átlagosnál 
magasabban fejlett kommunikációs készségekre van szükségük. Munkájuk során emberekkel 
kell kapcsolatot teremteniük és fenntartaniuk, s ráadásul e kommunikációs helyzetek 
túlnyomó része speciális körülmények között zajlik. 
 A speciális körülmények nagyjából három típust jelentenek. Egyrészt bennük központi 
szerepet játszik az információáramlás: maga az ismeretközlés, illetve másfelől az 
információk megszerzése, a történések, körülmények megfigyelése. Ehhez speciálisan 
mindenekelőtt az igényesség, a figyelem, a nyitottság, a partnerség szükséges. Másrészt 
ahhoz, hogy ügyünknek megnyerjük a kommunikációs partnereket, tudnunk kell, hogyan 
bánjunk jól a figyelemfelkeltés, a bizalomkeltés, a hitelesség, az elhivatottság kifejezésével, 
a hatékonyság, a meggyőzés, a befolyásolás eszközeivel. Harmadrészt – mint a rendvédelmi 
tevékenységben általában – az átlagosnál gyakrabban fordulnak elő problémahelyzetek, 
konfliktusok, amelyek megoldásához nélkülözhetetlen az empátia, a segítő attitűd, a 
tolerancia, a szeretet megléte és magas foka.  
 Talán úgy tűnik, hogy ezeknek a felsorolt tulajdonságoknak nincs szorosan közük a 
kommunikáció minőségéhez, ám ha az alapvetően mégiscsak segítő szakmának minősülő 
                                                        
10 A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 
11 Lásd a 1. sz. lábjegyzetben felsoroltakat! 
12 Molnár Katalin: A beszédkészség szerepe a rendvédelmi munkában. In: Főiskolai Figyelő, 1999/2. 

sz., 57–62.; Molnár Katalin: Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága a 
kommunikációs készségek fejlesztésében. In: Társadalomtudományi kutatások – rendvédelmi 
képzés. RTF, Budapest, 2001., 117–27.; Molnár Katalin: Kommunikáció a rendvédelmi munkában. 
RTF–Rejtjel Kiadó, Bp., 2001., Sziklai László Péter: Identitás, elkötelezettség, hivatástudat. 
Magyar Rendészet 2003/4., 97–114.; Vass György: Kommunikáció – retorika a közszolgálatban. 
UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Bp., 2004.; Molnár Katalin: Kultúrák – 
kommunikáció – rendőrség. In: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazódása. (Szerk.: Molnár 
Katalin) Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2004., 87–97.  
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bűnmegelőzési tevékenységet végző személy ezeknek híján van, nem működhet hatékonyan 
és eredményesen. Ezeknek a tulajdonságoknak nemcsak a megléte, de a kommunikálása is 
rendkívül fontos. Mindenkori partnerünk számára egyértelművé kell válnia, hogy értjük és 
megértjük az általa közölteket (információfeldolgozás, megfigyelés, empátia, tolerancia), és 
hogy problémáján segíteni szeretnénk és tudunk (segítő attitűd). Képesnek kell lennünk 
számára is érthetően megfogalmazni céljainkat, gondolatainkat (információközlés- és 
továbbítás). Nyilvánvalóvá kell válnia, hogy magunk is mélyen hiszünk abban, amit 
mondunk és teszünk (hitelesség, elhivatottság). Képeseknek kell lennünk arra, hogy ne csak 
felhívjuk mások figyelmét (figyelemfelkeltés, bizalomkeltés) ügyünk fontosságára, hanem 
meg is nyerjük őket az együttműködéshez (hatékonyság, meggyőzés, befolyásolás).13 
 
2.1.2. A közvetlen és a közvetett kommunikációs helyzetek hatékonysága  
 
A bűnmegelőzési munkában a legfontosabb szerep a közvetlen emberi kommunikációnak, 
azaz (általában14) a szóbeli érintkezési formáknak jut. Ez természetes, hiszen a 
legközvetlenebb és legnagyobb hatást egy másik emberre mindig személyesen lehet 
gyakorolni. Itt most nem tárgyaljuk az adó személyének olyan tulajdonságait, mint a 
nyitottság, figyelmesség, hitelesség, sem pedig azokat a készségeket, amelyek a jó 
fellépéshez, a meggyőző, hatékony kommunikációhoz szükségesek. Részben mert ezekről 
szó volt már az előző fejezetben, részben pedig mert ezek meglétét az egyes műfajok 
ismertetésekor már magától értetődőnek vesszük. Nyilvánvaló, hogy a bemutatandó 
közléshelyzeteket csak azok tudják igazán sikeresen alkalmazni, akik a kommunikációs 
készségeknek igen magas fokán állnak. 
 A közvetlen beszédhelyzetek rengeteg előnnyel rendelkeznek a közvetettekhez (általában 
írásbeliekhez15) képest. Személyes jelenlétével az adó erősítheti mondandójának hitelét, 
mivel kimondott szavain keresztül egész lénye is megjelenítődik. Sokszor a beszélő 
kisugárzása már fél sikert jelent: megjelenése, személyiségének ereje nem ritkán sokkal 
nagyobb hatással van a hallgatóságra, mint maga a közlendő tartalom. A közvetlen 
kommunikáció során valamennyi nem verbális csatorna egyidejűleg működik, egymás 
hatását kiegészítik, támogatják, felerősítik, segítve a befogadó minél pontosabb 
tájékozódását, a megértést. A figyelmes befogadónak hamar feltűnik, ha a verbális és nem 
verbális közlés között inkonzisztencia támad. Szintén előnyös az, hogy a közvetlenség 
nyomán a befogadói visszacsatolás automatikusan működik, mégpedig meglehetősen 

                                                        
13 A fenti tulajdonságokról kissé részletesebben olvashatunk az alábbi munkákban: Buda Béla: 

Empátia… a beleélés lélektana. Ego School Bt., Bp., 1998.; Rácz Ferenc: D.A.D.A. oktatók 
kézikönyve. ORFK, Bp., 2002., illetve lásd még a 2. számú lábjegyzet további tételeit. 

14 Az ’általában’ itt azt jelenti, hogy néhány kivételtől eltekintve a közvetlen kommunikációs 
helyzetek valamennyien szóbeliek. Ilyen kivétel például egy tanórán zajló „pad alatti” levelezés, 
amely ugyan írásban folyik, hiszen a beszélgetés hangos lenne, és zavarná az órát, a felek azonban 
egymással egy időben és térben vannak jelen, egymás nem verbális jelzéseit is pontosan követhetik, 
illetve a visszajelzés is lehetséges, mégpedig azonnal vagy viszonylag gyorsan. A 
közvetlenség/közvetettség kritériuma ugyanis alapvetően ez a három elem: az idő és tér 
azonossága, illetve a nem verbális jelzések megléte. Persze sok ún. átmeneti vagy félig 
közvetett/közvetlen beszédhelyzet is létezik, amikor a három kritérium valamelyike hiányzik vagy 
nem teljesen van meg. Tipikusan ilyen pl. a telefonbeszélgetés, ahol egy időben, de nem egy térben 
beszélgetnek a felek, és a nem verbális jelzések közül pusztán a vokális csatorna működik.  

15 Itt szintén magyarázatra szorul az ’általában’ szó használata. A közvetett kommunikációs helyzetek 
mindegyike sem csupán írásbeli lehet. Közvetettnek számít például egy rádió- és televízióműsor, 
amely ugyan szóban hangzik el, a négy kritériumot megvizsgálva viszont hiába van jelen a nem 
verbális csatornák döntő többsége, nem teljesül a térbeli együttlét, és sokszor az időbeli sem 
(felvételről sugárzott adás), s a visszajelzés is meglehetősen korlátozott vagy lehetetlen. 
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gyorsan. A beszélő (persze a figyelmes beszélő!) szinte azonnal érzékeli szereplésének 
hatását, s a visszajelzések mentén azonnal módosíthatja közleményét, alkalmazkodva 
közönsége pillanatnyi állapotához, érdeklődéséhez. Erre a közvetett kommunikációs 
helyzetekben nincsen lehetőség.    
 Természeten a felsorolt előnyök csak a jó kommunikációs képességű adó esetében 
jelentek valóban előnyt. A közvetlen közléshelyzeteknek persze van néhány hátrányuk is. Az 
egyik, hogy a közlés meglehetősen múlandó, illékony, hatása leginkább a közlés időtartama 
alatt és közvetlenül az után érezhető (viszont szerencsés esetben nagyon intenzív!). Idézzük 
csak fel egy pillanatra, micsoda különbség egy színházi előadást élőben vagy a tévében 
felvételről nézni, és máris értjük a közvetlenség, a személyes jelenlét behozhatatlan előnyét. 
A másik ilyen „hátrány”, hogy szóban nincs mód arra, hogy észrevétlenül korrigáljuk 
közlésünk tartalmát vagy formáját. Ha valamit nem úgy sikerült megfogalmaznunk, ahogyan 
kellett volna, akkor van ugyan mód javítani, kiigazítani a mondottakat, de arról minden 
esetben azonnal tudomást szerez a befogadó – és ez nem biztos, hogy jó, adott esetben akár 
elviselhetetlen is tud lenni. Természetesen ilyenkor felerősödnek azok a követelmények, 
amelyeket a szóbeli műfajokat alkalmazó személlyel szemben támasztunk. Bizony jó 
kommunikátornak kell lennie, hogy közleménye hatékony, eredményes, érdekes, élvezetes 
legyen! Az írás során annyiszor javítunk a szövegben, ahányszor csak akarunk, sőt, másokkal 
is ellenőriztethetjük, az nem derül ki az olvasó számára, s az adó nem veszít hiteléből. Egy 
szétszórt, figyelmetlen, feledékeny, akadozó beszédű, dadogó, hebegő-habogó, önismétlő, 
rossz fellépésű stb. előadó azonban nem számíthat komoly sikerekre. És akkor még nem 
beszéltünk a közlések tartalmáról! 
 Még mielőtt tovább mennénk, feltétlenül el kell különítenünk a bűnmegelőzési 
tevékenység során előforduló kommunikációs helyzetek résztvevőinek egyes csoportjait. 
Egyfelől vannak azok, akikre a bűnmegelőzési munka irányul: a megkeresendő, védendő 
egyének és közösségek, a potenciális bűnözők és áldozatok. Másfelől pedig vannak azok, 
akikkel e tevékenység minél eredményesebb végzése érdekében a mindennapok során 
dolgozunk: a rendvédelmi szervek, az önkormányzatok, a szociális szféra, a pedagógusok, az 
egészségügyi dolgozók, a civil szféra és a média képviselői. 
 Kezdjük ez utóbbiak: a bűnmegelőzési tevékenységet végzők közötti kommunikáció 
vizsgálatával! 
 
2.2. A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 
 
Nem mindegy, hogy a bűnmegelőzési tevékenységet végzők egymással hogyan veszik fel és 
tartják fenn a kapcsolatot, hogyan képesek a közös cél érdekében a lehető 
legharmonikusabban együttműködni. Találnak-e megfelelő formát az együtt gondolkodáshoz 
és cselekvéshez, vagy a „nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal” elve alapján sokszor 
fölöslegesen elfecsérlik energiáikat, és a végén épp arra nem jut, amire a leginkább kellene. 
Ez az összehangolt munka csak közösen, igen magas színvonalú kommunikáció révén 
valósítható meg! 
 Nem mindegy, sőt: a legfontosabb ebből a szempontból, hogy a közreműködők között 
partneri vagy hierarchikus viszonyrendszer működik. Ezek alapján ugyanis rendkívüli 
mértékben eltérőek lehetnek az érdek- és motivációs viszonyok. A bűnmegelőzés 
valamennyi résztvevője nagyon is kötött, meghatározott viszonyrendszerben mozog, ahol 
mindenki – persze kisebb-nagyobb mértékben – függ a többiektől. Nem mindegy, hogy ez a 
függés szervezeti: kollegiális, beosztotti vagy felettesi; anyagi; érzelmi; fizikai; jogi; politikai 
stb. A felsorolás nem fontossági sorrendet tükröz, annál is inkább, mert ezek a legtöbb 
esetben egymással is szorosan összefonódnak. Igen kusza és a mai Magyarországon 
meglehetősen ingoványos az a terület, amire egy pillanatra most merészkedünk, de sajnos 
nem kerülhetjük el a róla való őszinte beszédet. Mentségünkre szolgál, hogy mindvégig 
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egyetlen szakmai cél vezérel bennünket: keressük a bűnmegelőzési tevékenység során 
előforduló kommunikációs helyzetek minél hatékonyabb megoldási lehetőségeit. 
 A bűnmegelőzési tevékenységet végzők közötti kommunikációnak alapvetően két nagy 
színtere van: a hivatalos, illetve a publicisztikai stílusréteg. A hivatalos közeg kizárólag a 
bűnmegelőzési munkát végzők terepe. A publicisztika viszont egy olyan célközönséget is 
bevon – elsősorban a tájékoztató jellegű – kommunikáció körébe, amelyik alapvetően 
kívülálló, „laikus”, nem szakmai szemmel néz a bűnmegelőzésre, ugyanakkor nagyon is 
érintett a témában, hiszen komfortérzete, biztonsága, bizalma és emiatt együttműködő 
készsége forog kockán.  
 A hivatalos stílusréteg szóbeli műfajai közül itt most elsősorban a munkamegbeszélést és 
a munkahelyi értekezletet emeljük ki, s szót ejtünk még a tárgyalásról, illetve a 
megbeszélésről, egyeztetésről. Az első kettő többnyire kollegiális szinten zajlik. A 
munkamegbeszélésen inkább a partneri, a munkaértekezleten inkább a hierarchikus 
viszonyrendszer hangsúlyozódik. Ennek megfelelően egy megbeszélés szabadabb, 
kötetlenebb, mindenki hozzászólhat, míg az értekezlet előre meghatározott rend (napirend) 
szerint halad, azt általában valaki vezeti, a hozzászólások korlátozottabbak. A tematika 
hasonló: általában az elvégzendő munka megjelölése, kiosztása, illetve az elvégzett munka 
megbeszélése, elemzése, értékelése van napirenden. A tárgyalás, illetve a megbeszélés, 
egyeztetés már egymástól távolabb eső érdekeket képviselő felek között zajlik (esetünkben 
például az önkormányzat és a rendőrség stb. között). Itt a felek tárgyalópartnerként vesznek 
részt, képviselik saját érdeküket, ismertetik véleményüket, érvelnek, „alkudoznak”, 
egyeztetnek, s végül közös elhatározásra jutnak, együttműködést kötnek, szerződnek stb. 
 A hivatalos stílusréteg írásbeli műfajai közül itt a szerződést, a jegyzőkönyvet, a jelentést, 
a projektleírást és a pályázatot említjük. Mindegyiknek közös, igen fontos jellemzője, hogy 
dokumentum értékűek, őket hitelesíteni (általában aláírni, lepecsételni és valamilyen 
azonosítóval ellátni) és meghatározott ideig őrizni kell. A szerződés hivatalos okirat, 
amelyben a szerződő felek rögzítik a köztük létrejött megállapodás lényeges pontjait. Fontos 
szerepe van a későbbiek során annak ellenőrzésekor, hogy a felek betartották-e a 
megállapodásban vállalt kötelezettségeiket. A jegyzőkönyv illetve a jelentés kissé közelebb 
állnak egymáshoz: mindkettő írásos emlékeztető egy lezajlott megbeszélésről, illetve 
eseményről. A különbség: a jegyzőkönyv szó szerinti lejegyzés, a jelentést a leíró 
fogalmazza meg, saját szavaival. A projektleírás egy nagyobb lélegzetű, vázlatos vagy 
kifejtett összefoglalás valamely hosszabb időtartamú, jól megtervezett, szervezett 
együttműködésről, eseménysorozatról, rendezvényről. Általában először 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, együttműködve készítik, s az utóbbinak 
általában igen szigorú tartalmi és formai követelményei vannak.     
 A publicisztikai stílusréteg szóbeli műfajai közül a bűnmegelőzési tevékenységet végzők 
körében leginkább a sajtótájékoztató, a nyilatkozat, a felhívás használatos. A sajtótájékoztató 
összehívására valamilyen közérdekű esemény után kerül sor, ahol az adott témában járatos 
személy, többnyire szakértő ad tájékoztatást, bemutat, értékel, elemez, a jelen lévő 
sajtóképviselők pedig lehetőséget kapnak a kérdezésre. A nyilatkozat hivatalos személy vagy 
intézmény állásfoglalása valamely fontos kérdésben, ügyben, egy esetlegesen felmerült téves 
információ kiigazítása. Történhet előzetesen megbeszélt kérdések alapján vagy spontán, a 
sajtónak vagy magának a forrásnak a kezdeményezésére egyaránt. A felhívás szintén 
közérdekű bejelentés, amely általában valamely esemény megrendezéséről szól, fontos 
információk közzétételét teszi lehetővé.  
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 Az írásbeliek közül ki kell emelni a hírt és a közleményt. Mindkettő rövid terjedelmű. A 
hír az újságírás alapműfaja, értékmérője a pontosság, a közérdekűség és a frissesség. 
Kellékei: kivel vagy mivel, hol, mikor, mi történt vagy mi fog történni. A közlemény kötött 
szövegű hír, olyannyira, hogy az szent és sérthetetlen, eredeti formájában kell közölni, a 
benne adott fontos, közérdekű információ nem sérülhet.    
 
 
2.3. A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRINTETTJEIVEL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ  
 
A bűnmegelőzési tevékenységet végzők kommunikációs helyzeteinek másik szereplője, úgy 
is mondhatnánk célközönsége, akikre maga a bűnmegelőzési munka irányul: a 
megkeresendő, védendő egyének és közösségek, a potenciális bűnözők és áldozatok. A velük 
folytatott kommunikáció szintén nagyon sokrétű képességeket igényel a bűnmegelőzési 
tevékenység végzőjétől. Ebben a fejezetben az egyes közléshelyzetekhez köthető műfajok 
ismertetésre kerítünk sort, itt is szóbeliekre és írásbeliekre bontva őket.  
 

2.3.1. Szóbeli műfajok 
 
Annak alapján, hogy a bűnmegelőzési tevékenységet folytató személy (a továbbiakban: az 
adó) mennyire aktív szereplője a kommunikációs helyzetnek, különbséget tehetünk a 
közléshelyzetek között. Az egyik típusba tartozik az előadás és a bemutató (prezentáció). 
Mindkettő inkább az adó aktivitására és a résztvevők passzivitására alapoz: az adó 
alapvetően ismereteket közöl, azokat magyarázza, elemzi, illusztrálja. A kettő közötti eltérés 
leginkább talán abban ragadható meg, hogy míg az előadás általában elméletibb jellegű, 
addig a bemutató (prezentáció) inkább gyakorlatias. Önmagukban nem túlzottan hatékonyak, 
ezért lehetőleg ki kell őket egészíteni beszélgetésekkel, konzultációkkal, hogy a 
hallgatóságnak is lehetősége nyíljon az aktívabb szereplésre. A előadásnak alternatív, ám 
többnyire hasznos, a prezentációnak viszont mindig kötelező velejárója a szemléltetés, 
aminek a modern médiumok révén nagyon változatos formái ismertek. 
 A közlések másik típusát alkotják a tanórák; a konzultációk, beszélgetések; a drámajáték; 
a versenyek, vetélkedők; a tréningek és a táborok. A pontosvesszőkkel az egyes típusok 
közötti finomabb elkülönítést akartuk jelezni. 
 A tanóra többféle lehet. Állhat közelebb az imént bemutatott előadáshoz, amennyiben a 
hagyományos, ún. frontális jellegű tanórában gondolkodunk. Ilyenkor a „tanár” szemben áll 
az „osztállyal”, és az óra döntő részében ő beszél, ismereteket közöl, a hallgatóság pedig 
alapvetően egy passzív, befogadói szerepre ítéltetik. Természetesen vannak bizonyos témák, 
amelyek ilyen típusú foglalkozást igényelnek, de a bűnmegelőzési témák szinte mindegyike 
inkább egy más típusú, már a következő műfajhoz: a beszélgetéshez, a konzultációhoz 
közelebb álló tanórai magatartást és ezzel együtt egy sokkal inkább partneri attitűdöt tesz 
szükségessé. 
 A konzultáció általában már valamilyen előzetes közléshelyzet (például egy prezentáció, 
előadás) után, kiegészítő, magyarázó jelleggel történik, vagy éppen valamilyen alkalom (pl. 
számonkérés, beszámoló, vizsga stb.) előtt, mintegy felkészítő szándékkal. Fontos 
jellemzője, hogy a résztvevők száma viszonylag kevés. Az adó leginkább mint tanácsadó van 
jelen, akitől kérdeznek, aki magyaráz, segítséget nyújt a résztvevőknek, mindig azok igénye 
szerint. 
 A beszélgetésnél nincsen létszámbeli megkötés, az több szereplővel és minden előzetes 
közlés nélkül is megvalósulhat. Általában a témájában előre megállapodnak, annak mindig 
van valami apropója: egy történés, egy közérdekű, vagy az adott beszélgető csoportot érintő 
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probléma, egy filmvetítés stb. Szintén lényeges eltérés a konzultációhoz képest, hogy a 
beszélgetésben az adó úgy vesz részt, mint a résztvevők egyike. Szerepe nem annyira vezető, 
inkább csak mint levezető, koordináló van jelen: elkezdi, irányítja, mederben tartja a 
beszélgetést, ügyel arra, hogy lehetőleg mindenki elmondhassa véleményét, s a sajátját nem 
erőszakolja rá a résztvevőkre, a beszélgetés végén esetleg összefoglalja az elhangzottakat, 
lezárja a beszélgetést. 
 A drámajáték az előző műfajoknál már sokkal aktívabb szereplésre épít, mind a 
résztvevők, mint pedig az adó részéről. Igen nehéz műfaj, talán valamennyi itt felsorolt közül 
a legalaposabb, legcélirányosabb felkészülést, nagyon magas szintű kommunikációs, sőt, 
színészi-rendezői képességeket igényel. Leginkább csak szakembereknek ajánljuk, hogy 
alkalmazzák. Ez a műfaj nem ismeretek közlését szolgálja, hanem személyes élményeken 
keresztül az érzelmek átélésének és kifejezésének fejlesztését. A tréning mellett a 
kommunikációs készségfejlesztő és személyiségfejlesztő eszközök közül a legintenzívebb és 
leghatásosabb. Lényege, hogy a csoporttagok bizonyos helyzeteket „dramatizálnak”, azaz 
eljátszanak, sokszor cserélgetve a szerepeket, majd elemzik a történteket. Ezáltal mély 
empátiás készség kialakulására van mód. A módszer részletes ismertetése e helyütt 
lehetetlen, az érdeklődők figyelmébe viszont az egyik legáttekintőbb összefoglalást 
ajánlhatjuk.16  
 A verseny és a vetélkedő szintén szorosabban egymáshoz tartozó műfajok. Talán 
hasonlíthatjuk őket a drámajátékhoz, amennyiben itt is nagyon aktív részvételre van szükség: 
cselekvésre és érzelmi jelenlétre. Lényegük ezeknek is a játék, de nem annyira komoly, mint 
inkább könnyed formában. A tét is más: általában valamilyen jutalomért, díjért versengenek 
a résztvevők, ami már önmagában is jó motivációs alapot nyújt számukra. Az adó irányító, 
levezető szerepet tölt be, mindvégig ügyel a játék korrektségére, a szabályok betartására, 
értékel, elemez, jutalmaz, esetenként büntet. A versengés nem lehet öncélú: részben az elért 
jutalmak, részben a vetélkedő, a verseny témája (a kérdések, feladatok tartalma) szorosan 
kell, hogy kötődjön az átadni kívánt ismeretanyaghoz, esetünkben természetesen a 
bűnmegelőzéshez. 
 A tréningek és a táborok tulajdonképpen – tetszőleges arányban – ötvözik az eddig 
felsorolt műfajok mindegyikét. Legfontosabb sajátosságuk, hogy a résztvevők jelentősen 
több időt töltenek együtt, mint bármely más műfaj esetében, ezáltal egymásra gyakorolt 
hatásuk sokkal jelentősebb, mint az adóé. Nem csupán a célirányos foglalkozások, hanem 
magánéletük különböző eseményeinek (étkezés, tisztálkodás, pihenés, kikapcsolódás stb.) 
ideje alatt is együtt lehetnek, ami sokszor egészen más megvilágításba helyez bizonyos 
jelenségeket. A szituációk életszerűek, természetesek, ami sok, „tantermi” körülmények 
között felidézhetetlen élmény forrása. A tréningek általában 2–5, a táborok 5–10 naposak. 
Emiatt természetesen költségeik is magasabbak, viszont általában ezzel arányban áll 
hatékonyságuk, eredményességük: az általuk közvetített ismeret- és élményanyag tartóssága 
és intenzitása lényegesen nagyobb. Megszervezésük és lebonyolításuk általában több adó 
együttműködését igényli, ezért tőlük is nagyobb körültekintést, felelősségvállalást és 
felkészülést vár el.  
 

                                                        
16 Rácz Ferenc: D.A.D.A. oktatók kézikönyve. ORFK, Bp., 2002., 113–72. 
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2.3.2. Írásbeli műfajok 
 
Írásbeli műfajok a legkülönbözőbb nyomtatott és elektronikus (sőt interaktív) kiadványok, 
ismertetők, szóróanyagok, reklámok. Ezek legfontosabb tulajdonságából – miszerint 
közvetett kommunikációs eszközök – adódik az e területen való alkalmazásuk másodlagos 
szerepe. A közvetlen, szóbeli közlésekkel szembeni hátrányuk mellett azonban jó néhány 
előnyük is van, s emiatt mindenképpen ajánlatos ezeket is használni. 
 Az egyik előnyük, hogy ott és akkor is alkalmazhatóak, ahol és amikor a célközönséggel 
közvetlen találkozásokra nincs lehetőség. A másik, hogy lényegesen szélesebb körben 
elérhetőek, nagyon sok célszemély kezébe eljuttathatók egy időben. Harmadrészt jól 
kiegészíthetik a szóbeli közlésen elhangzottakat, lehetőséget adva az értőbb, hosszabb 
elmélyedésre, az információk többszöri befogadására, s ezáltal jobban rögzülhetnek a 
tudnivalók. 
 A legideálisabb természetesen az, ha a kétféle közléshelyzet együtt, egymást jól 
kiegészítve van jelen a bűnmegelőzési tevékenységet végzők kommunikációs repertoárjában. 
A személyi feltételeken túlmenően mindennek persze komoly anyagi-technikai háttere is kell 
hogy legyen. A szóbeli műfajokhoz elsősorban idő és hely szükséges, az írásbeliekhez pedig 
hordozóeszköz (papír, nyomdatechnika, elektronikus adattárolók, médiumok stb.). Ne 
feledjük azonban, hogy a technikai feltételrendszer megléte vajmi keveset ér, ha azok 
alkalmazására nincs meg a megfelelő felkészültséggel rendelkező személyi kör! 
 Az írásbeli anyagok (ismertetők, szóróanyagok, reklámok stb.) összeállításakor több 
lényeges feltételnek kell egyszerre teljesülnie ahhoz, hogy a közlemények elérjék a céljukat. 
Részben tudnunk kell, hogy egy-egy ilyen írásbeli anyag önmagában soha nem elég. Ha nem 
támogatjuk meg valamilyen szóbeli közléssel a benne szereplő információkat vagy azok egy 
részét, akkor lényegében hatástalan marad. Hiába adjuk a gyerekek, tanárok vagy szülők  
kezébe a legszínvonalasabb könyveket, tájékoztatókat, színes kiadványokat stb., ha nem 
hívjuk fel a figyelmüket például arra, mire is jók, miben segítenek, hogyan használják 
azokat, hiába fáradunk. 
 Másrészt minden esetben nagyon alaposan kell ismernünk célközönségünket: Mennyi 
előismerettel rendelkeznek az adott tárgykörben? Mennyire motiváltak és motiválhatóak a 
közlemény befogadására? Mennyire azonosak vagy eltérőek az érdekeik a mieinktől? Milyen 
az érzelmi attitűdjük a téma iránt? Mennyire befolyásolható a véleményük? Milyenek a 
kommunikációs képességeik? Milyen életkorúak, milyen neműek, mi a foglalkozásuk? 
Milyen oktatási rendszerben tanultak/tanulnak? És megannyi körülmény, amelyekhez 
alkalmazkodnunk kell, amelyek meghatározzák, hogy az átadni kívánt információt milyen 
formában fogalmazzuk meg. 
 Tulajdonképpen az írásbeli közlés során is hasonló körültekintéssel kell eljárni, mint a 
közvetlen kommunikációs helyzetekben, azzal a különbséggel, hogy itt nincs lehetőségünk a 
közvetlen visszajelzések alapján való tájékozódásra. Ha kiadványunk nem éri el célját, nem 
fejt ki különösebb hatást, arról rosszabb esetben egyáltalán nem, s a legjobb esetben is csak 
késve értesülünk.  
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