
Biztonsági kommunikáció a tömegrendezvények biztosítása során 
A lakosság és a média tájékoztatása 

 
Molnár Katalin 

 
1. BIZTONSÁGI KOMMUNIKÁCIÓ A TÖMEGRENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA SORÁN  
 
 
E konferencia résztvevői bizonyára egyetértenek abban, hogy a kulturális rendezvények 
biztonságának megteremtése és megőrzése közös feladata mindazoknak, akik az adott 
rendezvényen egybegyűltek, legyenek akár nézők, akár rendezők. Mégis, e helyen arról kell 
szólnunk, hogy e feladatból milyen és mekkora szelet jut a rendezőknek. Az mindannyiunk 
számára egyértelmű, hogy a rendezvények békés lebonyolításáról ők gondoskodnak, tehát az 
ezért vállalt felelősség is elsősorban az övék. Előadásom a rendezők közül is különösen 
azokhoz szól, akik a legközvetlenebbül érintkeznek a rendezvények iránt érdeklődő, spontán 
összegyűlt tömeggel. Mivel ők a nézők közvetlen közelében tevékenykednek, jól láthatóak. 
Egész viselkedésük és kommunikációjuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek 
biztonságban érezhetik-e magukat. Érzik-e, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseikre – 
természetesen a rendezőktől – gyorsan választ kaphatnak, hogy probléma esetén biztos 
segítséget remélhetnek?  
 Az eddig elhangzott előadások kivétel nélkül azonos irányból közelítették meg a kultúra 
biztonságát. Ez szükségszerű, hiszen az előadók a biztonsági szakmákban, a rendészet 
területén dolgozó szakemberek lévén, ebből a nézőpontból tekintenek a témára. Magam ilyen 
értelemben nem vagyok a biztonsághoz értő szakember. Ezért a másik oldal, mégpedig a 
civilek, a kulturális rendezvények résztvevőinek elvárásait szeretném megjeleníteni, s innen 
nézve tennék hozzá néhány fontosnak tartott gondolatot a kultúra biztonságához. Vagy még 
inkább a biztonság kultúrájához – ha élhetek az egyik előadó, Bencze József országos 
rendőrfőkapitány nyelvi ötletével, amellyel e konferencia címét megfordította. Mert vallom, 
hogy a biztonság megteremtésének, fenntartásának kell, hogy legyen kultúrája. E konferencia 
éppen azzal foglalkozik, hogy milyen ez a kultúra. A magam szakmája felől közelítve tehát 
azt szeretném bemutatni, hogy a kommunikáció hogyan tud hozzájárulni a biztonság 
kultúrájához, vagy ha úgy tetszik: a rendezvények biztosításának kulturáltságához. 
 Több előadás szólt arról is, hogy mi a teendő a rendezvényeken előálló rendkívüli 
esemény bekövetkeztekor. Az ilyenkor megjelenő negatív hangulat, a kialakuló konfliktusok, 
sőt a nagyon gyorsan eluralkodó tömegpánik kezelése külön szakterület, s mint hallhattuk, 
igencsak kérdéses, hogy az ilyen helyzetek egyáltalán kezelhetők-e. A rendezvények 
legtöbbjére azonban szerencsére az jellemző, hogy minden megy a maga rendje szerint, nem 
áll elő semmilyen rendkívüli helyzet. Az ilyen, mondjuk így: normál helyzetet a 
konfliktusmentes szituációk, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság jellemzi. A fő feladat 
ilyenkor ennek a helyzetnek a fenntartása, a szabályok elfogadtatása a résztvevőkkel, az 
emberek tájékoztatása, bizonyos megelőző biztonsági intézkedések megtétele, beléptetés (a 
belépési jogosultság ellenőrzése), szükség esetén ruházat- és csomagátvizsgálás, esetlegesen 
területlezárások, forgalomelterelések.  
 A rendezőkkel szembeni elvárások közül a tájékozottságot, a kulturáltságot, a 
kompetenciahatárok betartását emelhetjük ki. Mindezekhez természetesen társul egy bizonyos 
stílus és hangnem, amelyet a határozottság, a pontosság, az érthetőség, az egyértelműség, az 
udvariasság, a kedvesség és az empátia jellemez. 
 A helyszínen tevékenykedő rendezők kommunikációja három csatornán működik, az ún. 
statikus kommunikatív jellemzők, a nem verbális kommunikáció és végül a verbális 
kommunikáció síkján. Ezen a három csatornán együttesen mindvégig azt kell közvetíteniük, 
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sugallniuk, hogy az adott helyzetnek megfelelően képesek kommunikálni. Ha ez így van, az 
emberek tisztában vannak a rendezők szerepével, elfogadják jelenlétüket. A biztonsági 
emberek adekvát kommunikációjukkal teremtik meg, majd folyamatosan fenn is tartják a 
közönség bizalmát, ami a velük való további együttműködés legbiztosabb alapja!  
 Saját élményeimből, tapasztalataimból kiindulva mondhatom, hogy a kulturális 
rendezvényeken a nézők leginkább akkor érzik magukat biztonságban (vagyis jól), ha a 
biztonság megteremtése diszkréten, mintegy a háttérben zajlik. A közönség sohasem kedveli a 
harsány, feltűnő biztonsági intézkedéseket, azok inkább elriasztják, elbizonytalanítják az 
embereket. Úgy kell tehát a biztonságért felelős személyeknek jelen lenniük, mintha nem is 
lennének jelen: ez valamiféle láthatatlan biztonságot jelent. Éppen ez a diszkréció, a feltűnés 
mentesség jelenti a kihívást. 
 A fent említett három kommunikációs csatornával szemben komoly elvárások 
fogalmazódnak meg. Vegyük röviden sorra ezeket. 
 A statikus kommunikatív jellemzők közé tartoznak a külsődleges jegyek, a megjelenés, a 
kinézet. A biztonságért felelős embereket a helyszínen először is meg kell tudni 
különböztetni. Mégpedig gyorsan, egyértelműen, egyszerűen kell tudni azonosítania őket a 
kívülállónak is. Erre sokféle lehetőség kínálkozik az egyenruhától a formaruhán keresztül az 
egészen egyszerű jelzésekig, kitűzőkig, szimbólumokig. A lényeg az egységesség. A 
tisztaság, ápoltság, rendezettség, kulturáltság olyan magától értetődő követelmények, 
amelyekre nem is érdemes külön szót vesztegetni.  
 A nem verbális kommunikációs csatornák (arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testbeszéd, 
térközszabályozás, vokális csatorna) a közvetlen emberi kommunikációs helyzetekben 
kikapcsolhatatlanul működnek, és rendkívül erőteljesen hatnak a másik emberre. Hiába 
öltöztetünk föl egy biztonsági őrt kifogástalan egyenruhába, ha abban görnyedt, lezser vagy 
flegma testtartásban, unott arccal, üveges tekintettel és értetlenül bámul egy hozzá forduló 
látogatóhoz (és még meg sem szólalt!). Az ezt észlelő személyben egy pillanat alatt pontosan 
ezekből a nem verbális benyomásokból alakul ki az ellenszenv, ami azonnal bizalmatlanságot 
szül. De nem is kell feltétlenül a közönséggel érintkeznie a biztonsági személyzetnek. Két 
egymással beszélgető biztonsági őr viselkedése, vagy éppen a felettesük irányába 
megnyilvánuló jelzéseik is nagyon beszédesek tudnak lenni. Ezért ezekre is vigyázni kell.  
 Ugyancsak csalódottság érheti a kívülállót, ha a kinézet és a nem verbális közlések 
rendben vannak ugyan, de a megszólaláskor derül ki, hogy emberünk udvariatlan, 
tájékozatlan, türelmetlen, agresszív stb. Vagyis a verbális kommunikációs csatornán, a szavak 
szintjén is rendben kell lennie a közlésnek, különben ismét csak megbomlik az összhang, s a 
szituáció könnyen elromolhat. A szóhasználat, a stílus, a fogalmazásmód mind-mind 
árulkodnak a beszélőről, gondolatairól, attitűdjeiről: saját magához, a helyzethez s a másik 
személyhez való viszonyáról. A verbális közléseknél kell szót ejteni röviden az idegen 
nyelven való kommunikációról. A kulturális rendezvényekre – s főleg az ilyen nemzetközi 
jellegűekre, mint az Európa kulturális fővárosa – jellemző, hogy azokon sok a külföldi 
vendég. Abbéli elvárásuk, hogy hozzájuk az ő anyanyelvükön, de legalábbis angolul 
szóljanak a szervezők, rendezők, érthető. De ne gondoljuk, hogy elég csupán a szavak szintjén 
ismerni egy idegen nyelvet. Az érkező vendégek viselkedésében, szemléletmódjában rejlenek 
apróbb-nagyobb, a miénktől mindenképpen eltérő olyan kulturális szokások, amelyekkel 
szintén tisztában kell lenniük azoknak, akik velük közvetlenül érintkeznek. Egy-egy ilyen 
kulturális „gesztus” csodákat művelhet. 
 A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy ha valamilyen rendkívüli helyzet áll elő, akkor az 
előbbiek a következőképpen módosulnak: konfliktus-közeli és/vagy konfliktusos szituációk 
keletkeznek, a tömegen nyugtalanság, feszültség, riadalom, pánik lehet úrrá. A fő feladatok 
ilyenkor: a normál helyzet mielőbbi visszaállítása, a különleges, speciális szabályok 
elfogadtatása a résztvevőkkel, az emberek tájékoztatása, megnyugtatása, szükség esetén 
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elsősegélynyújtás, újabb területlezárások, forgalomelterelés, a terület kiürítése, illetve segítség 
a rendészeti szerveknek. 
 A rendezőkkel szembeni elvárások hasonlóak, mint a normál helyzetben, vagyis szükség 
van a tájékozottságra, kulturáltságra, határozottságra, a kompetenciahatárok betartására. Az 
ehhez társuló stílusban és hangnemben meg kell tudni őrizni a higgadtságot, a határozottságot, 
pontosságot, érthetőséget, egyértelműséget, udvariasságot és empátiát. 
 Mindkét esetben előfordulhat, hogy az emberek nem elfogadóan, együttműködően 
reagálnak a helyzetekre, hanem ellenségesen. Ez sokféleképpen megnyilvánulhat: 
méltatlankodásban, morgolódásban, elégedetlenségben, ellenállásban, hőbörgésben, 
agresszióban, garázdaságban. Az ő viselkedésük fokozatossága szerint kell ezekre reagálni is, 
a mit lehet, kommunikációval kell megoldani. A nemkívánatos viselkedésre az embereknek 
lehet jogos alapjuk, vagy tehetik látszólag minden ok nélkül. Ahhoz, hogy ezekre megfelelően 
tudjon reagálni a rendező, kiemelten szüksége van a következőkre: 

- pontos önismeretre, önkontrollra, önuralomra; 
- a szolgáltatói szerep elfogadására, a vele való azonosulás és az ehhez adekvát viselkedés; 
- pontos és gyors helyzetfelismerésre; 
- problémaérzékenységre; 
- problémafelismerésre (nem minden probléma, és ami nem az, nem kell belőle azt 

csinálni!); 
- problémamegoldási készségre; 
- konfliktuskezelési készségre. 

 
 
2. A LAKOSSÁG ÉS A MÉDIA TÁJÉKOZTATÁSA  
 
Az olyasfajta kulturális rendezvények, mint az Európa kulturális fővárosa cím jegyében zajló 
eseménysorozatok érthető módon a közönség és média érdeklődését is kiemelten vonzzák. A 
lakosság közvetlen és közvetett tájékoztatása (hiszen a médián keresztül tulajdonképpen 
ugyancsak az érdeklődőket, a rendezvények nézőit, a rendezvények környékén lakókat és a 
messzebbről érkezőket tájékoztatják a szervezők) tehát a kiemelt feladatok közé tartozik. 
Ugyanez mondható el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókról, információkról is. Feltétlenül 
szükség van arra, hogy a látogatók a rendezvények biztonságával, az ott szükséges és várható 
biztonsági intézkedésekkel, az ezekre vonatkozó, őket érintő szabályokkal is 
megismerkedhessenek. Az az ideális, ha ezekről már jó előre tudomást szereznek, mert ezzel 
elkerülhető sok, a helyszínen kialakuló félreértés, nézeteltérés. Ha az érkező közönség már a 
rendezvény beharangozásakor, a programfüzetekből, jegyekből, belépőkből tájékozódhat a 
biztonsági előírásokról, akkor könnyebb a helyzete a beléptető biztonsági embereknek, mert 
van mire hivatkozniuk, ha például bizonyos, a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak 
bevitelét nem engedélyezik. (Ilyenkor persze külön kérdés, hogy ezek összegyűjtéséről, 
tárolásáról, illetve a rendezvény végén való visszaszolgáltatásáról is illik gondoskodni a 
rendezőknek.)  
 A tájékoztatásnak három része van: a rendezvény előtt, a rendvény ideje alatt és a 
rendezvény után is vannak speciális tennivalók e téren.  
 A rendezvény előtt a közönség tájékoztatása, a figyelemfelhívás a legfontosabb cél. Ahogy 
már fentebb mondtuk, a rendezvényekkel kapcsolatos plakátok, szórólapok, kiadványok, 
programfüzetek, műsorfüzetek közvetlen eszközül szolgálnak ehhez. A média műfajaiban 
gondolkodva pedig a cikkek, közlemények, sajtótájékoztatók, ajánlók, ismertetések jöhetnek 
szóba, amelyek részeként szólni lehet és kell a biztonsági tudnivalókról is.  
 Ez az egész mostani konferencia kitűnő példája az előzetes tájékoztatásnak, hiszen itt 
egyrészt a biztonsági szakma képviselői tudományos igénnyel tanácskoznak, tapasztalatokat 
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cserélnek a kultúra biztonságáról, a felkészülés igényével; másrészt ennek az eseménynek a 
híre – éppen a sajtón keresztül – a lakossághoz is eljut. Kiemelkedő üzenetértéke van annak, 
hogy a kulturális főváros biztonságának megteremtésével külön is foglalkoznak a rendezők. 
 A rendezvény közben a cél a résztvevők, jelen lévők folyamatos tájékoztatása. Ez egyfelől 
a rendezők folyamatos jelenlétével, elérhetőségével biztosítható, másfelől pedig tájékoztató 
táblák, plakátot, feliratok, hangosbemondó alkalmazásával. 
 A rendezvény után a történtekről szóló utólagos híradások ideje következik, ami tipikusan 
a média területe. Az ehhez rendelkezésre álló műfajok színesek: hírek, összefoglalók, 
beszámolók, elemzések, értékelések, interjúk, riportok, kritikák. Ha a biztonsággal 
kapcsolatban kérdések, utólagos magyarázatra szoruló események merülnek föl, akkor 
természetesen ezeket is érinteni kell. Itt kell szólni arról, hogy a rendezőknek gondoskodniuk 
kell nyilatkozatra alkalmas kollégák állandó elérhetőségéről. Velük szemben mindenekelőtt a 
hitelesség és a magas színvonalú kommunikációs készségek várhatók el. A pontos 
tájékoztatás, nyíltság, őszinteség, felelősségvállalás, a média partnerként kezelése azok a 
fogások, amelyekkel biztosítható a sajtóval való korrekt kapcsolattartás. Liverpooli 
vendégelőadóink (akik rendőrök) azt a kifejezést használták, hogy ők sokat és kitartóan 
„udvaroltak” az újságíróknak. Fogalmazhatunk így is, a lényeg, hogy mindig elébe kell menni 
az eseményeknek, a nyilvánosságot természetesnek kell venni, s bármikor készen kell állni a 
sajtó megkeresésére. 
 
 

*** 
 
 

Tudjuk: ahhoz, hogy a biztonság fent leírt, magas színvonalú kultúrája kialakuljon, a 
biztonsági szakmában dolgozóknak sokat kell tenniük. Tanulni kell, mégpedig aktívan. 
Nagyon hasznos, ha – mint ahogyan most e konferencia keretében tettük – összefoglaljuk, 
rendszerezzük a biztonsággal kapcsolatos ismereteket, elvárásokat, köztük a biztonság 
kommunikációját. De ez csak a kezdet, a kiindulópont. Máris sokat tanulhattunk külföldi 
vendégeinktől, akik a kulturális főváros kapcsán készségesen osztották meg velünk a 
tapasztalataikat. Ám a legtöbbet mégis konkrétan az erre a tevékenységre irányuló 
kommunikációs képzésekkel tehetünk, kezdve akár a megjelenés, a viselkedés szabályainak 
tanulásától, az önmagunk kommunikációs készségeivel való ismerkedésen és azok 
fejlesztésén keresztül egészen a nyelvtanfolyamokig.  
 Pécs minden, biztonságért felelős és ami fontosabb: azért tenni is kész polgárának ehhez a 
tanuláshoz kívánok sok erőt és sikert!  
 
 


