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Rezümé:
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A modellben rejlő ötletek adaptálásával, az adott lokalitás számára felmerülő konkrét
problémák feltérképezésével és elemzésével, a biztonság védelmében közreműködő
állami szervek, önkormányzatok, civil szervezetek kooperatívabb, összehangoltabb
tevékenységével a közösségek bizonyosan előrébb juthatnak saját maguk
biztonságosabbá, élhetőbbé tétele terén.
Biztonsági kockázatok és veszélyek
Globalizálódó világunkban a kétpólusú nemzetközi rendszer időszakához képest
minimálisra csökkent egy világméretű fegyveres konfliktus veszélye, ugyanakkor
lényegesen megnőtt és összetettebbé vált a kockázatok és veszélyforrások köre. 1
A következőkben összefoglaljuk azokat a globális kihívásokat, amelyek kezelése
meghatározza a rendészeti gondolkodás modernkori aspektusait és hatást
gyakorolnak a biztonság lokális alakulására is.2
A terrorizmus
A terrorizmus az erőszak alkalmazásának vagy az azzal való fenyegetésnek olyan
stratégiája, amelynek elsődleges célja félelem, zavar keltése és ennek révén
meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célok elérése vagy a hatalom
megtartása. Bár évezredes múltra tekint vissza, igazán jelentős társadalmi
jelenséggé a XX. században vált. A terrorizmus a mai értelmezésében leginkább az
öngyilkos merényleteket, a céltalan pusztítást, a károkozást és a vallási indíttatású
mészárlást jelenti. A terrorizmus a jövőben még komolyabb biztonsági kihívás lehet
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az államok számára, amennyiben a terroristák nukleáris vagy egyéb tömegpusztító
fegyverekhez is hozzájutnak.3
A kibertámadások
Korunk talán legnagyobb biztonsági kihívását a kibertérben történő, sokszor
ellenőrizhetetlen események jelentik. Szakértők a terrorizmus egyik válfajának
tekintik a számítógépes szakemberek által az internet felhasználásával elkövetett
súlyos politikai vagy gazdasági károkat okozó kibertámadásokat. A magyar kormány
2013-ban fogadta el Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiáját, amely
megfogalmazza a kiberbiztonság erősítésének céljait, feladatait és eszközeit. 4
A szervezett bűnözés
Az új típusú biztonsági kihívások egyik kiemelt eleme az egymással szoros és
rendszeres kapcsolatban álló bűnözői csoportok tartós, összehangolt tevékenysége:
a szervezett bűnözés. Ennek fő célja, hogy törvényellenes tevékenységekkel minél
nagyobb nyereségre tegyenek szert. A szervezett bűnözés leggyakrabban a
fegyver-, ember-, kábítószer-kereskedelemhez, prostitúcióhoz, szerencsejátékokkal
kapcsolatos tevékenységhez és a jövedéki termékek illegális kereskedelméhez
kapcsolódik. Az államhatárokon átnyúló nemzetközi szervezett bűnözés komoly
biztonsági kihívás egyes országok számára, mivel a korrupció útján könnyen
beférkőzhet a politikába, valamint a közigazgatásba.
A migráció
Változó világunkban a migráció nemcsak humanitárius probléma, hanem biztonsági
kihívás is. A népességmozgás, népességvándorlás egyre erősödő és globalizálódó
jelenség. A Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint jelenleg több mint kétszázmillió
migráns él szerte a világon.
A népességvándorlást számos tényező erősítheti, amelyek közül kiemelkedik a
növekvő szegénység, az instabilitás és a háborúk. Napjainkban a migráció
jellemzően azokról a területekről indul ki, ahol fegyveres konfliktusok zajlanak, így
Afrikából (Közép-afrikai Köztársaság, Mali), Ázsiából (Szíria, Afganisztán, Irak) vagy
ahol az emberek megélhetése nehezen biztosítható. Az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) felmérése szerint évente több mint húszmillió ember vándorol
el hazájából egy másik államba. A migránsok közel fele illegálisan próbál bejutni
vagy letelepedni a célországokban.
A túlnépesedés
Az emberiség szaporodásának robbanásszerű növekedése csak látszólag társadalmi
probléma. Amíg Magyarországon a népesség fogyása, addig más államokban –
elsősorban Afrikában, Kínában és Indiában – a nagyon gyors népességnövekedés
okoz jelentős problémát. A népességnövekedés okai: az átlagéletkor kitolódása, az
orvostudomány fejlődése következtében a gyermekhalandóság csökkenése, valamint
az életkörülmények javulása. A helyzetet tovább rontja, hogy az emberiség létszáma
lassan meghaladja a Föld természetes eltartó-képességét.
Az éghajlatváltozás
Évtizedek óta közismert tény, hogy a globális felmelegedés miatti elsivatagosodás,
és az ennek következtében fellépő éhínség komoly feszültség forrásává válhat,
elsősorban az afrikai, a dél-amerikai és a közép-ázsiai országok között. Klímakutatók
3
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szerint a Föld átlaghőmérséklete 2099-ig akár 2,4‒6,4 Celsius-fokkal magasabb
lehet, mint a XX. század végén.5 E felmelegedés pedig komoly biztonsági kockázatot
hordoz magában: az erőforrások miatti konfliktusok, a létfontosságú infrastruktúrákat
fenyegető veszélyek, a területi és határviták, a migráció, a radikalizálódás és az
energiaellátás körüli feszültség egyaránt következményei lehetnek az
éghajlatváltozásnak.
Az apadó ásványkincsek
Az ásványi nyersanyagokért az elmúlt évszázadokban számos alkalommal vívtak
háborút, s valószínűleg a jövő fegyveres konfliktusainak egy része szintén az
ásványkincsek miatt robban majd ki. Az emberi szükségletek növekedése, illetve az
ipari fejlődés következtében jelentkező egyre erőteljesebb kereslet könnyen vezethet
az államok közötti ellenségeskedéshez. Számos energiahordozó (például kőolaj,
földgáz) készletei kimerülő félben vannak, az új lelőhelyek pedig olyan területeken
találhatók – a sarkvidékeken vagy a tengerek nemzetközi vizei alatt –, amelyek
birtoklásáért fegyveres konfliktus is kialakulhat.
Az édesvíz hiánya
Az ásványkincsek közé tartozik, mégis külön kell kezelni az édesvíz kérdését. A
Földön található vízkészlet mindössze 2,5 százaléka iható, azaz édesvíz. Ráadásul
ennek nagy része a sarki jégsapkákban van felhalmozva, azaz a hőmérséklet
emelkedése és a sarki jég olvadása miatt ez a mennyiség folyamatosan csökken.
Vannak olyan államok, ahol alig található ivóvíz, és a jövőben még rosszabb helyzet
prognosztizálható. A víz miatt kirobbanó háborúk veszélye sajnos egyre reálisabb –
már jelenleg is tanúi vagyunk Afrikában ilyen konfliktusoknak.

A biztonságos, élhető közösség védernyő-modellje
A közösség biztonságának (avagy a biztonságos, élhető közösségnek) a védelme
közös társadalmi felelősség. Hazánkban a biztonság védelmében alapvető szerepe
van a rendvédelmi szervek6 permanens jogalkalmazói tevékenységének, ami
azonban nem nélkülözheti a civil szervezetek és az állampolgárok segítő
támogatását. Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből
tevődik össze, ezért hatékony kezelése elsősorban helyi összefogással valósulhat
meg.
A biztonság védelmében a legfontosabb szerepet vitathatatlanul a rendőrség tölti
be. Alapfeladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság,
a közrend és az államhatár rendjének védelme.7
Az önkormányzatoknak aktív, kezdeményező szerepet kell játszaniuk a közösség
biztonságát szolgáló tervek elkészítésében és megvalósításában, a helyi
jelzőrendszerek, a legkülönbözőbb együttműködési formák szervezésében, a lokális
bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, valamint folyamatos
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Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) I. Munkacsoportjának negyedik értékelő jelentése,
Éghajlatváltozás 2007, 23. o.
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értékelésében. Az önkormányzatok ösztönzik és motiválják a közösség szakmai és
civil önszerveződéseit, működtetik a közterület-felügyeleteket.8
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek9 tevékenysége elengedhetetlen
a közösség biztonságának a fenntartásában. A rendészeti feladatokat ellátó személy
köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, a
törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tényt,
tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást
hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai ellátásával
összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
A civil szervezetek a társadalmi kohézió fontos építőkövei. Számos társadalmi
szervezet rendelkezik az állami szereplőkét meghaladó tudásbázissal, emellett
kiterjedt kapcsolati tőkéjük, hitelességük komoly potenciált jelent. Olyan társadalmi
csoportokat és személyeket képesek megszólítani, akik sok esetben érdektelenek
vagy ellenségesek az állami szereplőkkel szemben. A polgárőr egyesületek szerepe
pótolhatatlan a helyi közrend, közbiztonság megszilárdításában és a bűnmegelőzési
tevékenységben.
A magánbiztonság a biztonság szerves részét képezi. A vállalkozói piac biztonsági
szolgáltatásai koherens elemei a biztonságos, élhető közösségek kialakításának.
A biztonságos, élhető közösség megteremtésének kulcsszereplője az állampolgár,
aki maga tehet a legtöbbet biztonsága érdekében. Az állampolgári önvédelmi
mechanizmusok folyamatos fejlesztést igényelnek, mivel a normakövetés hiánya
kizárólag szankciók alkalmazásával nem orvosolható.
A fenti gondolatok alapján felvázolunk egy közösségi biztonsági modellt, amely a
biztonság védelmében közreműködők ez irányú tevékenységeit foglalja rendszerbe.
A biztonságos, élhető közösség védernyője: a rendvédelmi szervek
intézkedéseinek, eljárásainak; az önkormányzatok rendészeti kötelezettségeinek; a
rendészeti feladatokat ellátó személyek kötelességeinek; a társadalmi szervezetek
tevékenységeinek; a vállalkozói piac biztonsági szolgáltatásainak és az
állampolgárok önvédelmi képességeinek a komplex összességéből áll. Alapja a
rendvédelmi szervek, az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek és az
állampolgárok közötti folyamatos, progresszív párbeszéd, amely a konstruktív
kooperációra, a rendszeres koordinációra, valamint az intenzív és hiteles
kommunikációra épül.
Ha a közösség tagjait egy nagy teraszon képzeljük el, akkor az asztaloknál ülő
emberek fölött széttárt napernyő szimbolizálhatja a biztonságot, amelynek
nélkülözhetetlen tartópillérei a bizalom és a részvétel. Erről neveztük el a
modellünket.
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Vö. a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1.
melléklet „7. Szereplők a bűnmegelőzésben” cím tartalmával.
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A biztonságos, élhető közösség védernyő-modellje
(Gaál Gyula alkotása)

10

Nemcsak a biztonság védernyő-modellje által szimbolizált folyamatnak, de
minden emberi cselekvésnek három alappillére van: a folyamatos, adekvát és hiteles
partneri kommunikáció, a rendszeres és professzionális koordináció és a résztvevők
közötti konstruktív kooperáció. A felsorolást azért kell a kommunikációval kezdeni,
mert ha ez „rendben van”, a többi is várhatóan jól fog működni. Hogy ebben az
összefüggésben melyik fogalom konkrétan mit jelent, és milyen eredménnyel jár,
amikor együttesen vannak jelen, azt egy – reméljük, meggyőző – példával
szeretnénk illusztrálni.
Police Café Pécs ‒ a speciális közösségfejlesztő módszer
Először 2012 nyarán A változó rendészet aktuális kihívásai című rendészettudományi
konferencián gondolkodtunk hangosan arról, hogy érdemes lenne egy innovatív
közösségi konzultációs módszerrel próbálkozni, s papírra is vetettük
elképzeléseinket.11 Itt írtunk először a World Café nevű, világszerte ismert és
használt, egyszerű és nem utolsósorban olcsó eljárásról. A The World Café
Community honlapján12 elolvasható, miről is van szó. A szabadon használható
módszer kitalálói és fejlesztői csak azt kérik, hogy ha valaki ezen a néven alkalmazza
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A 3K – Kommunikáció, koordináció, kooperáció.
Gaál Gyula – Molnár Katalin: Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos,
élhető közösségek formálásában. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV., Szerk.: Gaál Gyula
és Hautzinger Zoltán, Pécs, 2013., 131–140. o.
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http://www.theworldcafecommunity.org/. Letöltés ideje: 2014. július 8. 20.13
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az eljárást, hivatkozzon rájuk, és küldjön egy rövid leírást arról, pontosan mikor, ki,
hol és mire használta.
A modell 2014. május 12-én, illetve június 2. és 6. között Police Café Pécs néven
debütált.13 A program megvalósításának kereteit a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által 2014-ben kiírt pályázaton
elnyert 3,5 millió forintos támogatásból biztosította. A projekt címe: A biztonságosabb
Pécsért, s ennek egyik pillére volt a Police Café Pécs, illetve, ahhoz kapcsolódóan, a
közösségi rendőrök felkészítő képzése.
Közvetlen célunk az volt, hogy a café interaktív, kreatív rendőr–civil párbeszédet
teremtsen a rendőrök és a biztonságért felelős állami és civil szervezetek képviselői
között az adott területtel kapcsolatos közbiztonsági helyzet és a legsürgősebb
problémák minél pontosabb és részletesebb, több nézőpontú feltérképezésének
szándékával.
Kommunikáció
Elengedhetetlen volt, hogy a felhasználók pontosan ismerjék az adekvát és hiteles
közösségi párbeszéd alapelveit. A World Café módszertana szerint Pécs négy
városrészében a közbiztonságért valamilyen módon felelős szakembereket (16-16
főt) hívott meg a rendőrség egy rendhagyó és innovatív beszélgetésre. Az
alkalmanként összesen 3-4 órás együttléteknek ‒ a Café alapelvei szerint ‒
kellemesen kialakított környezetben, a résztvevőket aktivitásra ösztönözve, az
összejövetel célját egyértelműen és pontosan tisztázva, az asztalgazdák
segítségével és irányításával mindvégig a lényegre koncentrálva, a rendelkezésre
álló információkat és tapasztalatokat egymással megosztva, az összefüggéseket és
az ellentmondásokat is feltárva, az eredményeket minden résztvevő számára
láthatóvá téve és összefoglalva kellett működniük.
A Police Café szervezőinek meg kellett tanulni és begyakorolni a közösségi
párbeszédnek ezt a speciális technikáját. Ezért a Police Cafét megelőzően a Pécsi
Rendőrkapitányság rendőrőrseinek parancsnoki és körzeti megbízotti állománya,
összesen 15 fő módszertani oktatásban részesült. A képzés közvetlen célja a
rendőrök felkészítése azoknak a Police Caféknak a lebonyolítására, amelyek a négy
városrészben zajlottak. A képzésen feldolgozott, a fórumok szervezéséhez
nélkülözhetetlen adalékokkal szolgáló témakörök a következők voltak: a fórumok
lehetséges helyszínei városrészenként és azok kiválasztásának szempontjai; a
fórumokra meghívandók köre; a fórumokon felvetendő és megvitatandó kérdések,
problémák kiinduló- és csomópontjai; az ideális rendőr asztalgazda készségei, a vele
szemben megfogalmazható elvárások, a számára szükséges módszertani fogások; a
fórumok helyszínén szükséges minimális körülmények, eszközigény. Ezekről sajátos
„jegyzőkönyvek” készültek, amelyek tulajdonképpen a csoportmunkák eredményeit
bemutató, flipchart papírra írt és rajzolt prezentációk voltak.
A kommunikációs képzés haszna, hogy a rendőrök a Caféhoz hasonló helyzetben
egyrészt saját élményként is kipróbálhatták a résztvevői szerepeket, megélhették a
rendhagyó problémafeltáró beszélgetések hangulatát és dinamikáját. Ez sok
félreértést és ellenérzést tisztázott bennük. Másrészt pedig gyakorolhatták magukat
az asztalgazda szerepében, s módszertani segítséget kaptak az asztalgazda
prezentációjának összeállításához is. A képzés végén összefoglalták a szerzett
ismereteket, rövid reflexiók során elmondhatták benyomásaikat, érzéseiket a
projekttel és a felkészítő képzéssel kapcsolatban, és kézhez kapták a módszer
leírását tartalmazó kézikönyvet.
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A program részletes leírását lásd: Gaál Gyula – Molnár Katalin: Másképpen a biztonságról – Police
Café Pécs. Belügyi Szemle 2014/11. szám 101–114. o.
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Ez a tanulási szakasz elhagyhatatlan minden Police Café előtt. Csak így
biztosítható, hogy a programsorozat lebonyolítása során mindvégig tudatosan és
következetesen tudják betartani a sikerhez szükséges kommunikációs alapelveket és
alkalmazni a tanult technikákat.
Koordináció
Minden kezdeményezéshez szükség van egy szervezőre. Olyasvalakire, aki élére áll
a cselekvésnek, és tudatosan, célirányosan, felelősen és professzionálisan irányítja a
biztonságért történő közösségi párbeszéd folyamatát.
A Police Café Pécs asztalgazdái képzett, tapasztalt és nagyon nyitott,
kommunikatív helyi rendőrök voltak, akiknek az volt a szerepük, hogy a színes, azaz
a különböző szakterületeket és szervezeteket képviselő meghívottakból álló
asztaltársaságok beszélgetéseit moderálják, az elhangzottakat összefoglalják,
strukturálják, majd az így feldolgozott témákról kreatív prezentációkat készítsenek, és
adjanak elő.
Ennek a magyar rendőrségen belül eddig egyedülálló kezdeményezésnek az
elsődleges célja a civilek minél szélesebb körű bevonása a biztonság
megteremtésébe és fenntartásába. Szeretné elfogadottabbá tenni azt a nézetet,
hogy a biztonság, az élhetőbb közösségek megteremtése és működtetése nem csak
rendőrségi feladat. Azzal, hogy a rendőrség igyekszik bekapcsolni a civileket is a
biztonságért való közös aktivitásba, éppen azt akarja üzenni: egyedül nem megy, ő is
csak egy, persze kiemelten fontos szereplője ennek az együttműködésnek. Hogy
miért van kiemelt szerepe a rendőrségnek a biztonsággal kapcsolatos kérdések
felvetésében, tárgyalásában, tervezésében, irányításában, azt vélhetően e helyütt
sem kell különösebben magyarázni. A rendőrségnek el kell fogadnia ezt a
főszerepet, és rá kell jönnie, hogy a vele járó felelősség elől sem érdemes
menekülnie. A szükségből erényt kovácsolva, speciális rendészeti szakértelmével
minden eszköze meglehet ugyanis ahhoz, hogy koordinátorként maga mellé állítsa a
közösség tagjait és csoportjait ebben az igen fontos tevékenységben. Pontosan ez
történt meg Pécsett.
Kooperáció
Ha a professzionálisan kommunikáló rendőrség kezdeményezőként lép fel, akkor
koordináló szerepét a közösség tagjai nemcsak örömmel veszik, de tartósan is
elfogadják. Ebből következően a biztonságért való cselekvésben szinte
automatikusan létrejön és fenn is tartható a résztvevők közötti konstruktív
együttműködés.
A Police Café közvetlen haszna, hogy az összegyűjtött információkra alapozva a
helyi rendészeti szervezet célzottabban tudja megtervezni és megszervezni a
szükséges beavatkozásokat, intézkedéseket. Közvetett hasznaként pedig az
remélhető, hogy az ily módon megszólítottak valódi partnerként, a saját szerepüket
és felelősségüket is felismerve jobban, aktívabban bevonódnak a helyi problémák
feltárásába, elemzésébe, s ezen keresztül idővel azok megoldásába is. Vagyis a
megoldások is a közösségi együttműködésből születnek. A rendőrség nem kelti azt a
látszatot, hogy minden közbiztonsági probléma megoldásának ő az egyedüli
letéteményese. Sokkal inkább törekszik arra, hogy a megoldás felé vezető első
lépések egyikeként ezekkel az általa kezdeményezett és moderált problémafeltáró
beszélgetésekkel, Police Cafékkal – természetesen sajátos szakértelmére
támaszkodva – segítse az adott településrész és ezen keresztül az egész város
biztonságának javítását, egy élhetőbb, biztonságosabb környezet megteremtését.
A Police Café közvetett célja ennek az innovatív konzultációs módszertannak a
megismertetése és minél szélesebb körben való elterjesztése is. Ezáltal annak
ösztönzése, hogy a település biztonságosabbá, élhetőbbé tételéért tenni akarók és
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az arra kötelezett szervezetek egymásra találjanak, és ne csak a közbiztonságot
érintő problémákat, hanem a közöttük lévő összefüggéseket is pontosan
feltérképezzék. Csak ha ez, illetve a problémák okainak feltárása is megtörténik,
akkor lehetséges egyértelműen beazonosítani, kiknek a dolga a probléma
kezelésének megtervezése, a felelős döntéshozatal, illetve a problémamegoldás
kivitelezése.
Ki kell emelni, hogy a projekt fenntarthatósága kizárólag akkor biztosítható, ha a
módszer megtanulása és kipróbálása nem marad meg egyszeri alkalomnak, hanem
azt folyamatosan frissen tartják, sőt tovább fejlesztik. Előnye, hogy rugalmasan
alakítható az éppen aktuális környezethez, szereplőkhöz és a feldolgozandó
témákhoz, problémákhoz. Ha a meghívottakat rászoktatjuk a beszélgetések efféle
kellemes és főleg hatékony módszerére, akkor sokkal gördülékenyebbé válhat a
munka, ki sem alakulnak, vagy ha mégis, könnyebben tisztázhatóak egyes
félreértések, ellentmondások vagy ellentétek, s idővel akár még a látszólagos
ellenérdekeltségek, sztereotípiák, előítéletek, egymásra mutogatások, felelősségáthárítások is csökkenthetőek lesznek. Mindezek hatására javul a párbeszéd,
hatékonyabbá válik a helyzetek észlelése, a problémák felvállalása, a döntéshozatal
és a problémamegoldás. Kialakul a közösség saját biztonsága, élete, sorsa iránti
elkötelezettsége, és létrejön az ebben nélkülözhetetlen együttműködés.

Epilógus helyett
A kezdeti tapasztalatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a biztonsági
védernyő-modell lokális adaptálása a Police Café Pécs innovatív problémafeltáró és
speciális közösségfejlesztő módszer szakszerű alkalmazásával a biztonságosabb,
élhetőbb közösségek kialakításának hatékony eszköze lehet, amelynek további
gyakorlati megvalósításához és elterjesztéséhez a szerzők készségesen állnak az
érdeklődő rendvédelmi szervek, önkormányzatok, civil szervezetek rendelkezésére.
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