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ELŐSZÓ 
 
A rendészet és ezen belül a rendőrség bármelyik területének tudományos igényű 

kutatása ma már a szakma által is támogatott tevékenység. Az is bizonyítja ezt, hogy 

egyre több elemző igényű munka jelenik meg évek óta e témakörben. Van azonban 

még számos feltérképezendő terület, amelyek közül kutatásaim tárgyául éppen ezt a 

kettőt – az ügyeletesi és a járőri munkát – választottam. Ez részben objektív, részben 

szubjektív okokkal is magyarázható. 

 A Rendőrtiszti Főiskolán immár tíz éve olyan fiatalokat oktatok kommunikációs 

ismeretekre, akik rendészeti tisztek, s előbb vagy utóbb valószínűleg vezetők is 

lesznek. Az ő indulásuknál, pontosabban elindításuknál tehát évek óta jelen vagyok. 

Az oktatásuk során szerzett tapasztalataimat több helyen és többféle formában 

megfogalmaztam már. Azok munkáját viszont, akiket ők közvetve vagy közvetlenül 

irányítani fognak, kevésszer volt alkalmam személyesen megfigyelni. Amikor az 

elmúlt években különböző szakmai pályázati források lehetőséget kínáltak arra, hogy 

a kutatások eddigi viszonylag szűknek mondható köréből egy szélesebbe léphessek, 

megragadtam az alkalmat, s elindultam egy számomra addig ismeretlen területet 

felfedezni. Úgy is mondhatnám, hogy a főiskola védő falai közül kiléphettem az 

utcára. Egészen pontosan az kezdett érdekelni, hogyan dolgoznak a rendőrök – 

vagyis hogyan érintkeznek az emberekkel. Ezen belül két olyan terület kínálta magát 

a kutatásra, amelyeket talán a legfontosabbaknak tarthatunk. Legalábbis abból a 

szempontból, hogy mindkettő a rendőri munka leginkább „szem előtt lévő” része. Ez 

azt jelenti, hogy az állampolgár szinte bármilyen probléma felmerülésekor elsőként 

az itt dolgozókkal találkozik, első benyomását a rendőrségről sokszor éppen általuk 

szerzi. Vagy csak hallja, vagy látja is az ügyeleteseket illetve a járőröket.  

 Az utóbbi években úgy alakult, hogy közülük is sokakat volt szerencsém 

különböző képzések alkalmával személyesen is megismerni. E képzések egy részét 

én tartottam, más részét más oktatók, akik készségesen megengedték vagy épp 

kérték, hogy munkájukat megnézzem, segítsem. Ma már elmondható, hogy a 

rendészeti képzés majd minden szintjén (a rendészeti szakközépiskolai alapképzéstől 

a főiskolai alap- és mesterképzésen keresztül a legkülönfélébb szakmai 

továbbképzésekig) kötelező valamilyen formában kommunikációs ismereteket 

oktatni. Ez mindenképpen nagy eredménynek mondható, még akkor is, ha tudjuk, 

hogy e képzések mennyisége és minősége is rengeteg kívánnivalót hagy még maga 
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után. Vagyis: van hová fejlődni e téren, számos lehetőség még kiaknázatlan, a 

működő képzések hatékonyságát még bőven lehetne és kellene is növelni. Ehhez 

kínálhatnak adalékot kutatásaim eredményei. 

 Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja, 

majd az Oktatási Igazgatóság által 1998 óta szervezett ügyeletesi szaktanfolyamokon 

a kezdetek óta egészen a mai napig oktatok kommunikációs ismereteket. 2005-ben 

pedig ún. terepmunkán is tanulmányoztam az ügyeletes kollégák munkáját. A járőri 

munkával közvetve néhány, számukra szervezett képzés előkészítőjeként és 

megfigyelőjeként, majd pedig 2006 őszén a köztük eltöltött közel 70 órás 

terepmunka során ismerkedtem. 

 A kutatás végzőjeként külön öröm számomra, hogy kutatási eredményeim ezúton 

szélesebb publicitást kaphatnak. Mindez akár szűkebb, akár tágabb szakmai 

közegekben lehetőséget teremthet nemcsak a kutatás megállapításainak 

megismerésére, de az eredmények mentén felmerülő vélemények kölcsönös 

megvitatására. Ideje volna már ennek. 

 Másfelől pedig a még szélesebb – s nem titkoltan elsősorban a civil – 

olvasóközönség érdeklődését is felkelthetik az itt közre adott két kutatás 

tapasztalatai. Így talán ők is árnyaltabb, pontosabb képet nyerhetnek a magyar 

rendőrség, illetve a magyar rendőrök egy részének hétköznapi munkájáról. Sokan 

vannak, akik az ügyeletesi és a járőri munkáról semmit vagy vajmi keveset tudnak. 

Így voltam ezzel annak idején én is. Természetes volt (ma is az, mégis: másként), 

hogy amikor a rendőrségi vonalat hívom, valahol valaki felveszi a telefont, és 

közvetlenül vagy közvetve segít. Nem tudtam, hogy az a járőr, akit talán éppen 

ugyanez az ügyeletes kiküld a helyszínre intézkedni, milyen körülmények között, 

hogyan és pontosan mit is tesz. Ma már tudni vélem, hisz láttam őket szolgálat 

közben, s ez alapján állítom: a rendőri munkának e két területe rendkívül nehéz és 

összetett, a bennük való jó helytállás kiemelkedő tudást, képességeket, tapasztalatot 

és emberséget kíván.  

 Kiindulópontom, hogy a rendőri munka szolgáltatás, s mint ilyen, korántsem 

mindegy, milyen színvonalon zajlik. Kutatásaim gyakorlati hasznosulásának remélt 

színtere tehát a rendvédelmi oktatás is, a közép- és felsőfokú alapképzésektől a 

továbbképzésekig, tanfolyamokig. E képzések fontos célja kell legyen a rendőri 

kommunikáció és konfliktuskezelés színvonalának és eredményességének emelése. 

Ennek már most láthatóan kézenfekvő eszközei a kutatás során gyűjtött esetleírások 
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és -elemzések, valamint az itt készített fényképek. Kitűnően lehet használni őket az 

oktatásban. Első „tesztelésük” tulajdonképpen már meg is történt: 2006 őszén a 

Rendőrtiszti Főiskola bűnmegelőzési szakirányú továbbképzési szakos hallgatóinak 

csoportmunkában kiadtam feldolgozásra általam látott intézkedéseket. A 

visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, azaz a hallgatók szívesen látnak és 

használnak efféle háttéranyagokat a tanórákon. Az esetek, fényképek, példák ilyen 

feldolgozása azóta is folyamatosan zajlik. 

 A kutatás efféle módszeréhez szervesen hozzátartozik a kutató személyes 

jelenléte a helyzetekben. Felmerülhet az a gyanú, hogy olyankor, ha egy harmadik 

személy, egy kívülálló, ráadásul egy a rendőri kommunikációval foglalkozó civil 

tanárember jelen van, a megfigyelt rendőrök másképpen viselkednek, mint egyébként 

szoktak. Megvallhatom, magam is tartottam ettől eleinte. Aztán hamar rájöttem, 

hogy az aggodalom fölösleges. Ugyanis munka közben – szerencsére – a kollégák 

nem képesek automatikus, mélyen beléjük ivódott viselkedési szokásaikat és 

attitűdjeiket felülírni, szerepet játszva „viselkedni”, csak azért, mert valaki figyeli 

őket. Hosszabb ideig biztosan nem. És úgy vélem, nem is nagyon akartak. A 

közvetlen hangnem, amelyet velem is megütöttek, illetve az én szintén közvetlen 

viselkedésem nem tette ezt szükségessé. Ha pedig néha-néha mégis „viselkedtek”, 

azt pontosan lehetett érzékelni, s annál nagyobb volt aztán a kontraszt, amikor a 

felvett magatartás mögül egyszer csak előbújt a valódi. A figyelmes szemlélő ezt 

pontosan észre vehette. 

 Írásomat végül hadd ajánljam a főszereplőknek, vagyis a rendőr kollégáknak. 

Elsősorban azoknak, akik a terepmunka során nemcsak elviselték, hogy figyelem, 

tanulmányozom őket, de segítő szándékukról is tanúbizonyságot tettek. Ezúton is 

köszönöm nekik mindazt, amit az oktatás sok éve és a kutatás viszonylag rövid ideje 

alatt közvetve és közvetlenül is tanulhattam tőlük. Igyekszem itt és most egy, a 

tanóráktól eltérő, talán immár kiérleltebb formában, de azért számukra is 

használhatóan visszaadni valamit ebből a tudásból. S remélem, hogy azt 

mindannyiunk hasznára fordítják majd. 
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1. KOMMUNIKÁCIÓ A RENDŐRSÉGI ÜGYELETEN1 
 

BEVEZETÉS 
 

A rendőrségnél az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja szervezésében 

1998 óta zajlik ügyeletesi és ügyeletvezetői szaktanfolyami képzés, ahol egészen a 

kezdetektől fogva kommunikációs ismereteket oktatok. E tanfolyam keretei között 

időről időre, folyamatosan dolgozom a magyar rendőrségnél ügyeletesi és 

ügyeletvezetői munkakörben dolgozó kollégákkal. Kis túlzással azt mondhatnám, 

hogy nincs az országban olyan rendőrkapitányság, amelynek ügyeletén ne 

találkoznék ismerős arcokkal. Ezen kívül 2005 tavaszán és nyarán volt alkalmam 

néhány napos „terepszemlét” is tartani, azaz közelről is megnézni, hogyan dolgoznak 

az ügyeletesek és az ügyeletvezetők.2 

 Eredetileg a 11/1997. (II. 18.) számú BM rendelet írta elő és szabályozta az 

ügyeletesi továbbképzések rendjét. A képzések azóta is folyamatosak, az oktatói 

gárda is szinte változatlan. Ami változott, korszerűsödött, követve a jogszabályi és 

egyéb változásokat, az magától értetődően egyfelől a tematika. (A jelenleg hatályban 

lévőt 2006 januárjában dr. Hatala József r. vezérőrnagy, az országos rendőr-

főkapitány akkori közbiztonsági helyettese hagyta jóvá.) Másfelől pedig, ahogyan a 

tanfolyam gazdájaként eljáró ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja 

változtatta székhelyét, úgy változott időről időre a tanfolyam színhelye is. (Ezek a 

következők voltak: a Böszörményi úti nemzetközi képzési központ, a Csillebérci 

ifjúsági tábor területe, egy XIX. kerületi katonai képzési bázis, a Vágóhíd utcai 

képzési központ, illetve jelenleg az ORFK Oktatási Igazgatósága (korábban 

dunakeszi Kutyavezető-képző Iskola) területe. Az első szaktanfolyam 1998 

novemberében indult. 

                                                
1  Az 1. fejezet alapjául az a tanulmány szolgált, amely a belügyi ágazatban dolgozók részére kiírt 

tudományos pályázaton 2006-ban „Jó napot kívánok. Rendőrség. Miben segíthetek?” jeligével II. 
helyezést ért el. 

2 A meglátogatott ügyeletek:  
 Szeged város rendőrkapitányságának Ügyelete, illetve Csongrád megye Ügyelete, 2005. április 

15.; 
 Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeleti Főosztálya, 2005. május 27.; 
 Budapesti Rendőr-főkapitányság, XVII. kerületi kapitányság Ügyelete, 2005. szeptember 19. 
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1.1. AZ ÜGYELETESI MUNKA MINT SZOLGÁLTATÁS 
 

Az európai uniós követelmények jegyében át- és újraformálódó magyar rendőrség jó 

ideje előszeretettel hangoztatott jelszavának egyik kulcsfogalma a szolgáltatás. A 

szolgáltatói jelleg az utóbbi időben fokozatosan kezd érvényesülni a munkavégzés 

módjában, azaz stílusában is. Épp az ügyeletesi munka az a terület, ahol ez a 

legszembetűnőbben jelentkezik, hiszen a közterületen szolgálatot teljesítő 

egyenruhás járőr mellett az ügyeletes az, akivel az állampolgár legelőször 

„találkozik”. Az állampolgár számára ugyan „láthatatlanul”, de „hallhatóan” ő 

képviseli a hivatalos közeget, ő „a” rendőr. Neki jelentik be, ha valami 

rendellenesség történik, tőle kérnek segítséget, ha baj van. Az ügyeletes rendőr 

megnyilvánulásai (vagyis kommunikációja: hogy mit mond és hogyan) teszik a 

legelső benyomást a betelefonálóra. Gyakran ez a benyomás marad a meghatározó, 

sőt, ennek alapján alkotnak véleményt „a” rendőrről és közvetve a rendőrségről is. 

Nem mindegy tehát, hogy milyen ez az első találkozás. 

 Ha összehasonlítjuk, hogyan változott a tanfolyamok képzési céljának 

meghatározása3, első ránézésre nem sok különbséget találunk. A kezdeti és a mai 

célok meghatározása ugyanúgy hangzik:  

Ügyeletvezetőknek: „…a szolgálat szakszerű, önálló, kulturált ellátása, irányítása 

mellett megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott szervezet vezetői állományának 

munkaidőn túli helyettesítéséhez…” 

Ügyeleteseknek: „…a napi ügyeleti munkában kezdeményezően és önállóan, kellő 

differenciáltsággal, szakszerűen és kulturáltan képesek feladataikat ellátni.” 

 Az ügyeletvezetőknek szóló előírások közé azonban mára bekerültek az alábbi 

kiegészítések: „a képzés feladata (…) a hallgatókkal megismertetni (…) a belső 

szabályozók és szakmai ismereteken túl a korszerű kommunikáció, vezetés, illetve 

intézkedés módszertanát és eszköztárát.” (…) „a képzés célja (…) az 

állampolgárokkal való hatékony, jogszerű, kulturált kommunikáció, együttműködés, 

illetve intézkedés gyakorlatának kialakítása”. 

                                                
3 A képzési célokat tartalmazó idézetek forrása: Az ORFK Oktatási Igazgatósága (korábban ORFK 

Kutyavezető-képző Iskola) ügyeletes tiszti és ügyeletes tiszt-helyettesi szaktanfolyamainak 
képzési programja. Dunakeszi, 2006. január 

 Ezúton tartozom megköszönni Marsi Pál r. alezredesnek, a dunakeszi iskola igazgatójának, hogy 
lehetővé tette az ezekhez a dokumentumokhoz való hozzáférést. S azt is, hogy mint az ügyeletesek 
oktatásáért felelős intézmény igazgatója szakmai jóváhagyását adta írásomhoz. 
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 Az ügyeleteseknek szóló előírások közé pedig az alábbi szövegrészek kerültek: 

„…a résztvevőket megtanítani az intézkedések hatékony és jogszerű bevezetésére, 

(…) az állampolgárokkal való kulturált kommunikációra…” „…korszerű ismereteket 

nyújtani tréning levezetésével az intézkedés-módszertan, valamint a napi 

kommunikáció végzésében.” 

 Továbbá, ha a képzési program külön tantárgyakra lebontott, s így a 

kommunikációoktatásra vonatkozó követelményeit is megnézzük, akkor az alábbi 

kiegészítést találjuk: „…a tantárgy képzési anyagának elsajátítása segítse elő az 

állampolgárokkal történő szakszerű és hatékony kontaktus megteremtését, a 

szolgáltató jellegű tevékenység végzését és a szükséges pozitív rendőri 

magatartásformák kialakítását.” (Kiemelések tőlem.) 

 Látható tehát, hogy a képzés folyamatos átalakítása, reformja során egyre 

nagyobb hangsúly kerül az ügyeletesi munka szolgáltatói jellegére. Ezt már az 

elhatározás szintjén is, de még inkább a valóban ilyen irányba elmozduló gyakorlat 

ismeretében mindenképpen csak üdvözölhetjük! 

 Mármost, ha az ügyeletesi munkát a képzési követelményrendszer mint 

szolgáltatást határozza meg, abból logikusan következik, hogy a képzési célok között 

az ügyeleti szolgálatot ellátó kollégák rendőri magatartásának egyik legfontosabb 

részeként a kommunikációs készségeknek is szerepelniük kell. Mégpedig mind az 

állomány többi tagjával, mind pedig az állampolgárokkal folytatott 

kommunikációban szükség van e készségek magas szintű alkalmazására. 
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1.2. AZ ÜGYELETES FELADATAI A VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS 
TÜKRÉBEN  
 

Az ügyeletessel szemben támasztott követelményeket, az ügyeleti szolgálat helyét, 

szerepét, általános feladatait és működési rendjét az alábbi legfontosabb szabályzók 

írják le:  

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 

- a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet 

- A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. Tv. 

- 17/1998. ORFK Ügyeleti Főosztály Vezetőjének Intézkedése: A bejelentéssel, a 

feljelentéssel és a panaszfelvétellel kapcsolatos feladatok egységes végrehajtására 

- 24/1999. BM utasítás a Belügyminisztérium, a minisztériumi szervek és a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek ügyeleti rendszeréről, a 

rendkívüli események jelentési kötelezettségének rendjéről 

- 4/2000. ORFK–HÖR OPK–BM OKF Vezetőjének együttes Intézkedése: Az 

ügyeletek együttműködési rendjéről 

- 17/2005. (XI. 15.) ORFK Vezetőjének utasítása: A Rendőrség hivatásos 

állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati 

időrendszerekről, illetve az ennek módosítására kiadott 23/2008. (OT 14.) ORFK 

utasítás 

- 61/2007. (OT 34.) ORFK utasítás: A Rendőrség ügyeleti szolgálata és a 

közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről4 

- a Rendőrség Szolgálati Szabályzatról kiadott 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet  

 

 

                                                
4 A 61/2007 (OT 34) hatályba lépésétől, 2008. január 1-jétől hatályukat vesztik az alábbi rendelkezések: 

- 22/1999. (XI. 15.) ORFK utasítás; 

- a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló 22/1999. (XI. 15.) ORFK utasítás módosításáról 

szóló 11/2003. (VII. 8.) ORFK utasítás; 

- a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló 22/1999. (XI. 15.) ORFK utasítás módosításáról 

szóló 11/2005. (VI. 6.) ORFK utasítás; 

- az ORFK Napi Tájékoztató jelentés megismerésére jogosult személyi kör meghatározásáról szóló 29/2000. (VIII. 31.) ORFK intézkedés, valamint a 

módosítására kiadott 7/2006. (II. 23.) ORFK intézkedés; 

- az országos rendőrfőkapitánynak az ORFK Főügyelet vezetője részére átruházott jogköreiről, a nevében foganatosított elsődleges intézkedésekről szóló 

28/2000. (VIII. 28.) ORFK intézkedés, valamint 

- az ORFK szervezeti korszerűsítésével összefüggő egyes ORFK utasítások és intézkedések módosításáról, valamint egyes normák hatályon kívül 

helyezéséről szóló 18/2004. (XII. 20.) ORFK utasítás 13-20. és 45-46. pontjai. 
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E helyen nem kívánom tételesen felsorolni, de még csak kivonatolni sem az ezekben 

megtalálható tevékenységeket, kötelezettségeket. Csupán példaképpen, mégpedig 

egy tankönyvből származó leírás alapján idézem ide, hogy mi a dolga az ügyeletnek 

egy-egy rendkívüli esemény, például nyomonüldözés során: „A szolgálatban lévő 

állomány rádiókörözvény útján vagy más híreszköz alkalmazásával azonnal 

tájékoztatható, egyúttal pontosan meg kell határozni a feladataikat is. Többnyire az 

ügyeletre hárul a hírösszeköttetés biztosítása, az állomány megfelelő mozgósítása, 

esetenként a társszervek (pl. határőrség) és a menekülés irányába eső rendőri szervek 

tájékoztatása, a szükséges egyéb technikai eszközökről (útzár, helikopter) való 

gondoskodás, a körözés, a K-akció elrendelése. A résztvevők felszerelését és 

fegyverzetét a körülményekhez (időjárási, látási, terepviszonyok) és az elkövető 

veszélyességéhez mérten (pl. támadás vagy ellenállás várható tőle, fegyverrel vagy 

más támadóeszközzel rendelkezik) kell meghatározni.”5  

 Ugyanebből a tankönyvből származó idézet alapján írom le a helyszíni szemlével 

kapcsolatos ügyeletesi tennivalók egy részét: „Amennyiben az ügyelet értesül olyan 

eseményről, amely miatt helyszíni szemlét kell tartani, akkor a következő főbb 

tennivalói vannak: 

- a bejelentés rögzítése; 

- tájékozódás az eseményről; 

- intézkedés a helyszín biztosítására; 

- hatáskör és illetékesség megállapítása, ennek függvényében 

- helyszíni szemlebizottság, kiemelt bűncselekmények esetén nyomozócsoport 

összeállítása, illetőleg további erőknek a helyszínre irányítása, 

- szükséges technika biztosítása (szállító járművek, hírösszeköttetés, technikai 

felszerelés); 

- egyéb intézkedések (jelentés, értesítés stb.). 

Mivel a bejelentő kikérdezésének, illetőleg a helyszínbiztosító eligazításának 

fontosabb szempontjai nem csak a hatóság ügyeletére nézve irányadók, ezért célszerű 

itt elidőznünk. 

A tisztázandó fő kérdések a következők: 

- a bejelentő mikor, milyen körülmények között fedezte fel a cselekményt, annak 

eredményét (röviden ki kell kérdezni az általa tapasztaltakról); illetőleg 

                                                
5 Lakatos János (et al.): Kriminalisztikai alapismeretek. Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 2006., 12.3. 

alfejezet, 9. pont 
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- milyen eseményről van szó (pl. élet elleni bűncselekmény, tűzeset stb.); 

- hol történt az esemény, illetve hol található a helyszín; 

- hogyan közelíthető meg a leggyorsabban, van-e valamilyen közlekedési akadály 

(útelzárás, terepadottságok); 

- van-e sérült (hány, milyen), történt-e már ezzel kapcsolatban intézkedés;  

- illetőleg milyen azonnali intézkedésekre (életmentés, kárelhárítás, közveszély 

elhárítása, forgalomelterelés stb.; mentők, tűzoltók, tűzszerészek, közüzemek 

ügyeleteinek értesítése) van szükség;  

- elfogták-e, üldözik-e az elkövetőt, van-e olyan információ, amelyet a hatóság 

azonnal hasznosítani tud (azonosító adatok, személyleírás, gépjárműleírás, 

menekülési irány, rendelkezik-e fegyverrel stb.); 

- biztosítja-e valaki a helyszínt, illetve megoldható-e az ideiglenes biztosítás. 

Mindezek alapján eldönthető, hogy milyen konkrét intézkedéseket kell megtenni.”6 

 

Ez a két kiragadott példa mutatja, mennyi és milyen sokrétű az a szakmai munka, 

amelyet az ügyeletesnek el kell végeznie. Ám messze nem csak ez a dolga. Nézzük, 

mi minden van még ezeken kívül.7 

- Fogadja a beérkező hívásokat, és a helyzetnek megfelelően intézkedik. 

- Információt kér, kap és továbbít, különböző célcsoportok számára (külső és belső 

információk). 

- Tartja a kapcsolatot az intézkedésre kiküldendő járőrökkel, akiket folyamatosan 

további információkkal lát el, szükség esetén segíti, irányítja őket, mégpedig 

rádióforgalmazással. Ha működik GPS, akkor a monitoron figyelemmel kíséri a 

szolgálatba lépett gépkocsik tartózkodási helyét, mozgását. 

- Dönt az ún. halaszthatatlan nyomozati cselekmények elrendeléséről (pl. bűnügyi 

szemle). 

- A bűnügyi nyilvántartást kezeli, adatokat ellenőriz, továbbít, és ezeket 

jegyzőkönyvezi. Az ún. „Általános szolgáltató rendszerből” teljes, rész- vagy 

töredékinformációk alapján személyek azonosítását végzi. 

- Gépjármű-körözéseket ellenőriz forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám 

alapján. 

                                                
6 Lásd uő: 11.2.2. alfejezet 
7 Az itt következő felsorolás nem a jogszabályok előírásai szerint halad, bár természetesen az 

elvégzendő tevékenységek közül sok azokban is le van fektetve. E lista sokkal inkább az ügyeletes 
kollégák segítségével, illetve a magam megfigyelései alapján állt össze. Ily módon nem törekszik a 
teljességre. 
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- Tárgykörözéseket ellenőriz (tárgy, okmány, fegyver, fizetőeszköz). 

- Ellenőrzést végez a jármű-nyilvántartási rendszerből a körözés, illetve a körözött 

azonosítást elrendelő szerv vagy ügyirat szerint. 

- A személy-nyilvántartási rendszerből a járművezetéstől való eltiltásokat és az e 

tárgykörbe tartozó korlátozásokat ellenőrzi. 

- Végzi a jármű tulajdonosának ellenőrzését forgalmi engedély, rendszám, szín, 

típus, alvázszám, motorszám, telephely, tulajdonos, üzembentartó, használó 

adatai alapján. 

- Megállapítja a lakcímet töredék információk alapján. 

- Felveszi, aláírja, összegyűjti és iktatja, majd a szolgálat átadásakor leadja a 

jelentéseket.  

- Vezeti az Ügyeleti Könyvet.  

- Szolgálata átadásakor jelent felettesének a történtekről.  

- Szükség esetén folyamatos kapcsolatot tart a társ szervekkel. 

- Ha van, GPS-es irányítórendszer, figyelemmel kíséri a járőrök útvonalát, és 

szükség esetén célfeladatra koncentrálja őket (utca- vagy területzárás, illetve 

blokkírozás). 

 

A fentieken kívül a BRFK Központi Ügyeleti Főosztály (KÜFO) részeként létrejött 

és működő bevetés-irányításnak speciális feladatai is vannak. Feladata, hogy 

irányítsa, koordinálja és ellenőrizze a Központi Gépkocsizó Járőrszolgálati Osztály 

(KGJO) munkáját. (Ilyen típusú bevetés-irányítás csak a fővárosban működik.) A 

KGJO egy könnyen, gyorsan mobilizálható, gyors reagálású „hadtest”, melynek 

tagjai a célkeresztbe állított szektort akár minden irányból lezárhatják. A KGJO és a 

bevetés-irányítás közötti kapcsolat előre meghatározott hullámsávtartományban, és 

szinte kizárólag rádióforgalmazás útján zajlik. Ebben a jogkörében a bevetés-irányító 

az alábbi feladatokat végzi: 

- Utasítja a KGJO-t, amely utasítási jogosítvány a járőrök saját 

szolgálatparancsnokainak jogosítványait is felülírja. 

- Osztályvezetőjével történő egyeztetés után adott, konkrét ügyre átcsoportosíthat a 

szomszédos kerületekből rendőri erőt az eljárás vagy ellenőrzés alá vont 

célterületre. 

- Utasíthatja az Akció Osztályt, a Közlekedésrendészetet és a Rendőrségi 

Biztonsági Szolgálat aktuálisan hadra fogható állományát. 
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- Ügyre lebontott koordinációt folytat a Mentőszolgálattal, a Tűzoltósággal, a 

Polgári Védelemmel, a Katasztrófa-elhárítással, a HÖR OPK-val, a 

Honvédséggel, a VPOP-vel, a BV-vel, a Tűzszerész Szolgálattal, a Köztársasági 

Őrezreddel és az NBH-val, továbbá a BKV-val, a Csatornázási Művekkel, a 

Vízművekkel, a köztisztasági szervekkel és a Közterület-felügyelettel. 

- Gyakori a munkakapcsolata vadállatbefogókkal, állatorvosi ügyeletekkel, illetve 

nyelv- és jeltolmácsokkal.8 

- Lámpahibák esetén kapcsolatba lép a Siemens és a VILATI forgalomtechnikával. 

- Emberölési ügyekben természetesen az Igazságügyi és Kórbonctani Intézettel 

kerül direkt kapcsolatba. 

- Előfordul, hogy együttműködik az Útinformmal, Fővinformmal, a Bevándorlási 

és Állampolgársági Hivatallal, a Repülőtéri Biztonsági Szolgálattal9, az 

Állatmenhellyel, illetve különböző karitatív alapítványokkal (Fehérgyűrű, NANE 

stb.). 

- Ún. „Nyílt parancs” birtokában ellátja a kerületi kapitányságok ügyeleteinek 

ellenőrzését (szúrópróbaszerűen). 

 

 

                                                
8 Egy nagyon különleges, megtörtént esettel lehetne illusztrálni, milyen összetett feladat hárul a 

kollégákra. Egy kínai elkövető és egy vietnami sértett voltak egy rablás főszereplői. A sértett 
ráadásul halmozottan hátrányos helyzetű volt, ugyanis vak és súlyos beszédhibás volt. A 
szembesítéshez egyébként szükséges 5 főn (sértett, elkövető, rendőr, két hatósági tanú) kívül 
szükség volt kínai–magyar, illetve vietnámi–magyar tolmácsra, egy vietnámi jeltolmácsra, egy 
grafikusra, illetve a sértett lelkiállapotának érdekében, az ő külön kérésére egy pszichológusra. El 
lehet képzelni, amíg egy ilyen népes közreműködő sereget az ügyeletes összetoboroz… 

9 A Repülőtéri Biztonsági Szolgálat – a rendőrség és a határőrség integrációjának és a REBISZ átszervezésének következtében – a kutatás 
lezárása óta már megszűnt, jogutód szerve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.   
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1.3. A KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
TÜKRÉBEN 
 

Miután az imént összefoglalóan, de a teljesség igénye nélkül áttekintettük, milyen 

szolgálati feladatokat kell ellátnia az ügyeletesnek, adódik a kérdés: Van-e közvetlen 

vagy közvetett utalás az e tevékenységet meghatározó jogszabályokban a 

kommunikáció módjára, illetve az ügyeletesek kommunikációs készségeire? 

Kifejezetten ebből a szempontból is megvizsgáltam tehát a jogszabályi szövegeket.  

 Aránylag a legtöbbet a 17/1998. számú, az ORFK Ügyeleti Főosztály 

Vezetőjének a bejelentéssel, a feljelentéssel és a panaszfelvétellel kapcsolatos 

feladatok egységes végrehajtására kiadott Intézkedése mondja, vagy inkább sugallja. 

A bevezető részben ez áll: „Az állampolgári bejelentésekre történő gyors reagálás 

és a személyesen tett bejelentések, feljelentések kezelésének gyakorlata terén az 

elmúlt időben tapasztalható hiányosságok megszüntetésére, a rendőri munka 

lakossági megítélésének, s ezzel együtt az eredményesség javítása érdekében 

kiadom az alábbi intézkedést:” Majd a 2. pontban: „A rendőri szervekhez és azok 

ügyeleteire beérkező valamennyi bejelentést, feljelentést szakszerűen kell kezelni, a 

telefonon vagy személyesen a rendőrséghez forduló állampolgárt udvariasan 

fogadni, részére az igényelt segítséget a lehetőségek figyelembevételével a 

jogszabályi kereteken belül biztosítani kell.” (Kiemelések tőlem.) 

 A 24/1999. BM utasítás a Belügyminisztérium, a minisztériumi szervek és a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek ügyeleti rendszeréről, a 

rendkívüli események jelentési kötelezettségének rendjéről saját célkitűzése szerint 

az „ügyeleti rendszer hatékonyabb működése érdekében” született. Mindössze két 

helyen találunk a kommunikációval összefüggő utalásokat. Az 1. pontban ezt: „Az 

ügyeleti szolgálat szervezésének célja a minisztérium, a minisztériumi szervek, 

valamint az önálló belügyi szervek folyamatos működésének elősegítése, az 

együttműködő szervek, valamint az egymás közötti információs kapcsolat állandó 

fenntartása.” A 16. pontban pedig ezt: „A jelentés, illetőleg tájékoztatás során 

fokozott figyelmet kell fordítani annak pontosságára, gyorsaságára…” Az állomány 

oktatásáról ugyanezen jogszabály 20. pontjában van szó: „Az ügyeleteket irányító 

szervek vezetői gondoskodjanak arról, hogy a hivatásos állomány – különösen az 

ügyeleti feladatokat teljesítők – az utasítást megismerjék. Az utasításban 

foglaltakat a rendvédelmi oktatási intézményekben oktatni kell.” 
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 Természetesen egy ORFK intézkedés nem tartalmazhat ennél sokkal többet arra 

nézve, hogy a benne előírtakat hogyan lehet és kell végrehajtani, s hogy milyen 

képességekkel kell rendelkeznie az ügyeleti szolgálatot ellátó állománynak. 

Elegendőnek tűnik, hogy a szövegeknek egy eléggé lényeges pontján – tudniillik a 

bevezető részükben – mindkét intézkedés egyértelműen leszögezi: az ügyeleti 

szolgálat alapfeladatai között nemcsak az együttműködő szervek folyamatos és 

színvonalas kapcsolattartása, de az állampolgárok hatékony segítése, ha tetszik: 

kiszolgálása is első számú feladat. Olyan kulcsfogalmak utalnak erre egyértelműen, 

mint a fentebb is kiemelt hatékonyabb működés, gyors reagálás, a rendőri munka 

lakossági megítélése, az eredményesség javítása, a szakszerűség, az udvariasság, a 

pontosság. S a 24/1999-es ORFK utasítás 20. pontjában megfogalmazott oktatási 

előírás is tulajdonképpen egyértelműen annak jeleként értékelhető, hogy a szolgálatot 

ellátó állomány készségeivel is foglalkozni kell. 
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1.4. AZ ÜGYELETESI MUNKA NEHÉZSÉGEI 
 

Ahogy már jeleztem, mindazokhoz képest, amiket a fent említett jogszabályok, 

előírások rögzítenek, az ügyeletesi szolgálatot ellátók sok egyéb tevékenységet is 

végeznek. Ha arra a kérdésre, hogy mit is csinál még az ügyeletes, röviden szeretnék 

válaszolni, azt mondhatnám: mindent! És ez nem túlzás. Egy bevetés-irányítóként 

dolgozó jó barátom10 egyszer a következőképpen fogalmazta meg ezt a „minden”-t: 

„Egyik pillanatban legyek életmentő orvos, a másikban telefonközpontos, aztán 

hirtelen váltással jogász, majd irattáros, titkárnő, esetleg pedagógus, pszichológus, 

sokszor a legbriliánsabb logikával rendelkező zsaru, vagy mélyen érző embertárs, 

szükség esetén rábeszélő művész, esetleg látnok, de ha kell, bajtárs, főnök vagy 

éppen haptákban álló beosztott… Szerinted hogy lehetséges mindez egyszerre?” 

Mellesleg számomra éppen az ő példája mutatja, hogy azért létezik ilyen… Persze 

csak hihetetlenül nagy hivatástudattal és szakmai, emberi kvalitásokkal. 

 Az ügyeletlátogatásaim során mindezt a sokszínűséget (ha kevésbé 

eufemisztikusan akarnék fogalmazni, akkor inkább azt mondanám: ezt a 

„bolondokházát”) volt alkalmam közelről is megtapasztalni. Valóban a 

legkülönfélébb, a jogszabályokban természetesen nem rögzített, és időnként egészen 

hihetetlen történetekkel találkozik és foglalkozik (hiszen foglalkoznia kell velük!) az 

ügyeletes. És teszi mindezt ráadásul annak „árnyékában”, hogy a beszélgetéseket 

rögzítik. Ezt a szolgálati helyek döntő többségén működő kontrollt a kollégák már 

megszokták, elfogadják. Magam nem tapasztaltam, hogy éppen ez befolyásolná 

viselkedésüket, kommunikációjukat. Sőt, nem ritkán számolnak be arról, hogy ez az 

eszköz tulajdonképpen az ő munkájukat segíti, őket „védi” az esetleges állampolgári 

panaszok kivizsgálása során.  

 Az ügyeletes kollégákkal szembeni feljelentések legtöbbjének középpontjában az 

intézkedési kötelezettség elmulasztásának kérdése áll. Valóban ez a legérzékenyebb 

pontja a munkának. Örök kérdés, hogy egy fölöslegesen helyszínre küldött járőrre 

vajon nem lenne-e nagyobb szükség máshol. Az ügyeletes a bejelentés alapján vajon 

milyen találati aránnyal képes pontosan megítélni a fennálló helyzetet, s arra a 

legmegfelelőbben reagálni? Azaz: ha küldeni kell a járőrt, akkor küldi. Ha ugyanis 

nem kezdeményez intézkedést, amikor kellene, az nagyobb baj. Ennek az eldöntése 
                                                
10 A barát engedélyével neve sem marad titokban: Perczel Róbert r. őrnagyról van szó, aki mind 

szakmailag, mind emberileg elmondhatatlanul sokat segített e tanulmány megszületésében. Ezúton 
is köszönöm. 
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nem pusztán a szakmai tudáson múlik. Legalább akkora, ha nem nagyobb szerep jut 

itt a pszichológiai felvértezettségnek is. Adott esetben a bejelentő hangja alapján kell 

nagyon gyors mérleget vonni és dönteni. Ilyenkor kerül – utólag – a figyelem 

középpontjába a szalagra rögzített hanganyag. A katonai ügyészség elé kerülő 

felvétel esetenként technikai, fonetikai vagy nyelvész szakértők többórás, többhetes 

elemző munkáját igényli, jóllehet csupán néhány másodpercig, percig tart. Az 

ügyeletesnek azonban éppen ennyi idő alatt kell döntenie és adekvátan reagálnia. 

Könnyű jogi hivatkozási alap ilyenkor az ügyeletesek számára előírt kötelező éves 

pszichológiai szűrővizsgálat.11 Vagyis elvileg az ügyeletesnek felkészültnek kell 

lennie a bejelentések/bejelentők emocionális megítélésére is, és ennek megfelelően 

kellene megválasztania a mondottakat. Persze ez az esetek többségében egyáltalán 

nem könnyű. Egy közelmúltban történt állampolgári feljelentés alapjául épp egy 

ilyen, nem adekvát ügyeletesi reakció szolgált. Ráadásul az ügyben az ügyeletest – 

jogosan – elmarasztaló ítélet született. Hangneme ugyanis több mint kioktató, 

egyenesen sértő volt. Holott az állampolgár bejelentését egy kis pszichológiai 

érzékkel, nagyobb toleranciával, esetleg lélekjelenléttel vagy éppen fantáziával 

könnyedén lehetett volna kezelni. Az ügyeletesek kommunikációs továbbképzésének 

egyik fő célja éppen az ilyen irányú képességek fejlesztése volna. 

 Természetesen a felsorolt egyéb feladatok szolgálati helyenként változnak: a 

helyi körülmények, a személyi feltételek és szokások is meghatározzák, 

befolyásolják őket. 

                                                
11 Mint megtudtam, ez a szűrővizsgálat az ügyeletesek és az ügyeletvezetők, illetve a bevetés-

irányítók esetében eltérő. 
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1.5. AZ ÜGYELETLÁTOGATÁSOK TAPASZTALATAI  
 

Az alábbiakban számokkal szeretném érzékeltetni12, hogy egy-egy kolléga mennyi 

bejövő telefonhívást kezel naponta. Egy a BRFK Központi Ügyeleti Főosztályán 

dolgozó ügyeletesi pultra13 a 24 órás szolgálatban átlagosan 1200–1400 bejövő hívás 

érkezik. 

 A kollégák nemcsak kifelé, de befelé, a rendőrségen belül is „szolgáltatnak”. Ez 

azt jelenti, hogy sokszor szinte belső „telefonközpontosként” működnek, akik a 

kollégák kérésének megfelelő munkatársat, intézményt, irodát stb. kapcsolják, akár 

házon belül, akár távoli helységek között. Nehéz és körülményes volna statisztikai 

számokkal bemutatni, vajon a bejövő hívások hány százalékát teszik ki az efféle 

„kapcsolások”. A kollégák tapasztalata szerint körülbelül a hívások 50 százalékát. 

Annyi azonban bizonyos, hogy túl sokat ahhoz, hogy erre is jusson abból az 

energiából, amelyre másféle hívásoknál nagyobb szükség volna. De ez még mindig a 

kisebb gond. Annál is inkább, mert az ilyen hívásokon azonnal látszik, hogy nem 

fognak különösebb megerőltetést jelenteni, hiszen (legalábbis a híváskijelzős 

készülékeken) látszik az ötjegyű telefonszámból, hogy belső hívásról van szó. Sőt, – 

s ez egyike az átlagos szellemi képességeken messze túlmutató ügyeletesi szakmai 

ártalmaknak – sok kolléga a számokból már a hívót is azonosítja. És ez nemcsak az 

ötjegyű ún. belügyi számokkal van így. Esetenként egy komplett telefonkönyvet tárol 

a fejében az ügyeletes, ami persze nem követelmény, de mindenképpen hasznos 

segítség. A jó memória, egyáltalán: a szellemi teljesítőképesség magas foka 

mindenképpen szükséges az ügyeletesi munkához! (A kommunikációs kurzusok 

témái között szerepel ennek a készségnek a fejlesztése is.) 

                                                
12  Az e fejezetben bemutatott adatok a BRFK központi ügyeletéről és a Pécsi városi , illetve Baranya-

megyei összevont ügyeletről származnak. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a főváros leterheltségét és 
a feladatok komplexitását tekintve egyetlen más szolgálati hellyel sincs összehasonlítható 
helyzetben. Ez egyrészről jó, mert bátran kijelenthetjük, hogy nincs olyan ügyeleti feladat, amivel 
a BRFK ügyeleti állománya ne találkozna, másrészt azonban éppen ebből a központi helyzetből 
eredően könnyen a számok bűvöletébe eshetünk. Látni kell, hogy az információáramlás 
tekintetében ügyeleti rendszer alulról felfelé építkezik. Ebből eredően minél feljebb megyünk a 
ranglétrán, annál kevesebb – ugyanakkor koncentráltabb – információval találkozunk. Ennek 
megfelelően változnak az ügyeleti feladatok és kommunikációs szituációk. Éppen ezért az 
egységes megítélés helyett célszerűnek mutatkozik megvizsgálni az egyes ügyeleti szinteken 
jelentkező feladatokat. 

13 A BRFK Központi Ügyeleti Főosztály központi terminálja egy-egy váltásban kb. 10-12 pulttal (4-
5 bevetés-irányítási, 5-6 ügyeletesi) működik, így a terminálra beérkező összes hívások számát 
úgy kapjuk meg, ha az egy-egy pultra bejövőket ennyivel megszorozzuk.  
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 A nagyobb megterhelést a külső hívások jelentik, amelyek messze nem mind ún. 

rendőrségi ügyek, sőt, közülük rengeteg semmiféle rendőri részvételt, intézkedést, 

beavatkozást nem igényel. Régóta hiába mondogatott vágyuk a telefonos ügyeletet 

ellátó kollégáknak az ún. hívás-előválasztó rendszer14 bevezetése, amelyre azonban 

eddig még sehol nem került sor az országban.15 

 A külső hívásokat (amelyek tehát az összes bejövő hívások másik 50 %-át teszik 

ki) kérésemre szintén az ügyeletlátogatásaim során kérdezett kollégák kategorizálták, 

sőt, még arra is vállalkoztak, hogy körülbelüli arányukat is megjelöljék az összes 

beérkező külső hívásokhoz képest. Emögött természetesen csak egyéni megfigyelés 

van, de azért beszédesek a számok.16 

                                                
14 Ennek lényege az lenne, hogy emberi vagy mechanikus úton, például külön telefonközpontossal 

vagy számítógépes programmal a beérkező hívások közül kiszűrhetőek lennének a valóban 
rendőrségre tartozó ügyek. 

15 Egyetlen olyan kezdeményezésről tudok, amely az ügyeleti munkát volt hivatott segíteni. Ez egy 
kísérleti jelleggel kifejlesztett és tesztelt rendszer, az ún. Integrált Bevetés-irányítási Rendszer 
(REBIR) volt, Pécsett. Ennek lényege az, hogy egy számítógépes program segíti a rendőri 
intézkedést igénylő ügyek lebonyolítását. Több előnye is van: alkalmazásával az emberi hibákat 
teljesen ki lehet szűrni; rendkívül gyors információcserét és adatátvitelt tesz lehetővé; automatikus 
kapcsolatot teremt az intézkedésben érintett társ szervek (pl. mentők, tűzoltóság, 
katasztrófavédelem stb.) között. A tesztelés a Baranya Megyei RFK Ügyeletén, illetve a Pécsi 
Rendőrkapitányság Helyszínelő és Akció Osztályán, valamint a Pécsi Rendőrkapitányság 
Központi Rendőrőrsén zajlott. A rendszert azonban nem vezették be, mert a tesztelés során több 
hiányosság merült fel. Az okok között az alábbiak szerepeltek: A számítógépes képfelbontás nem 
volt megfelelő. A térinformatikai modul hiányos volt, nem tartalmazta a kapitányság illetékességi 
területéhez tartozó 31 település térképét. A bejelentési és eseménylap túlságosan részletes volt, sok 
szükségtelen mozzanatot követelt, ugyanakkor nehezen áttekinthető volt. Az eseménykövető lap is 
túlságosan részletes és nehezen áttekinthető volt.  

 A végső konklúzió a tesztelést követően az volt, hogy ebben a formában a rendszer alkalmatlan a 
kapitányság szintű bevezetésre és használatra. A tesztelés során felmerült hiányosságok 
megszüntetésével a program alkalmassá válhat a bevezetésre. Ezen a pécsi kollégák jelenleg is 
dolgoznak. 

16 Itt kell köszönetet mondanom dr. Krémer Ferencnek, aki nagy segítségemre volt a fellelt adatok 
értelmezésében és összehasonlításában. 
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1. sz. táblázat 

 

 hívások típusa 

Budapest 

arány 

 

1. valós bejelentések, segítségkérések, amelyek rendőri beavatkozást, 

intézkedést igényelnek 

1 % 

2. valós figyelemfelhívás, információadás (pl. közlekedési lámpa 

elromlásáról) 

1 % 

3. egyszerű információkérés, kérdés, amely összefügg a rendőrséggel 

(pl. cáfolat/megerősítés kérése folyamatban lévő rendőrségi ügyről, 

telefonszám, ügyfélfogadási idő utáni érdeklődés stb.) 

7 % 

4. szándékosan valótlan bejelentés, félrevezető információ, ún. 

„szórakozás” a rendőrségi vonallal, rosszindulatú betelefonálás 

20 % 

5. nem megfelelő szám hívása vagy téves kapcsolás 1 % 

6. többnyire betegség miatti notórius, kóros telefonálgatás 20 % 

7. belső telefonforgalmazás (pl. belügyi számok kapcsolása) 50 % 

 összesen 100 % 
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A kollégák beszámolóin túl a számok is mutatják, hogy valóban sok-sok energia 

megy el a rendőri munka szempontjából teljesen indifferens „ügyekkel”, 

telefonokkal. Az e hívások okozta szellemi és lelki-idegi megterhelés miatt talán épp 

azokra a komoly, koncentrációt igénylő ügyekre nem marad erő, amelyekre pedig 

nagyon kellene. Megoldási módot persze máris lehet javasolni, s élnek is vele jó 

néhányan a kollégák közül, de csak a szerencsésebb alkatúak: megtanulnak jól 

szelektálni a hívások között, és nem bosszankodnak különösebben a fölösleges 

hívásokon. De ez nem sikerül mindenkinek, s mint láttuk, az ilyen hívások 

mennyisége is annyi, hogy pusztán fizikailag is fárasztó elviselni őket. Ezt lehetne 

elkerülni a hívás-előválasztó rendszerrel, mondják az ügyeletesek… 

 Van azonban egy másik, nagyon súlyos érv a bejövő hívások, illetve a rájuk való 

reagálás gondosabb válogatása mellett. Azt mindenki tudja, hogy a rendőrségi 

segélyhívó telefonszáma ingyenesen hívható. A bejelentőnek. A szolgáltató azonban 

szigorúan számláz, s e számla értelemszerűen nem a rendőrséget, hanem a központi 

költségvetést terheli. Gondoljunk csak bele, mennyibe kerül a sok felesleges telefon 

végső soron nekünk, adófizető állampolgároknak! 

 Az érvek sorában végül, de nem utolsósorban az is ott van, hogy az ilyen 

„megspórolható” hívások miatt – mivel azokat is fel kell vennie az ügyeletesnek – 

egyáltalán nem élvez, mert nem élvezhet elsőbbséget a rendőri reagálást, intézkedést 

igénylő tevékenység, amelynek a végzésére az egész ügyeleti szolgálat valaha 

létrejött. (Persze hozzá kell tennünk, hogy a „rendőri reagálás, intézkedés” 

fogalmába azért nagyon sokféle szolgáltatás belefér, kezdve az egyszerű adat- vagy 

információadástól az egészen bonyolult és összehangolt, nagy erőket igénylő, éles 

akciókig.) Óriási ellentmondás ez, amelynek feloldása égetően szükségessé vált! 

Különösen égető kérdés manapság a költséghatékonyság. Úgy vélem, az ügyeleti 

szolgálat háza táján lenne mit átgondolni ez ügyben. Ezek a fent jellemzett, időt, 

pénzt és energiát egyaránt rabló hívások ugyanis rontják az ügyeletesi tevékenység 

költséghatékonyságát. Komoly és eddig megválaszolatlan kérdésként vetődik fel, 

hogy az ellenük való lépés miért várat magára. Hiszen tulajdonképpen az esetek egy 

jelentős részében bűncselekmények gyanújával vagy alapos gyanújával van dolgunk, 

amelyek – bekövetkezésük esetén – a rendőrségnek, így közvetve a társadalomnak 

jelentős anyagi kárt okoznak. De ezek a telefonhívások negatívan hatnak a rendőrség 

presztízsére is. Márpedig ennek megóvása, illetve a rendőrség működőképességének 

fenntartása, sőt munkájának hatékonyabbá tétele mindannyiunk érdeke. Ha csak a 
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valóban rendőrségi ügyként kezelendő hívások futnának be a rendőrségi ügyeletekre, 

kiszámíthatóan nőne a költséghatékonyság is. Nem is beszélve arról, hogy az ily 

módon kiszűrt pszichés betegségben szenvedőket át lehetne irányítani az egészségügy 

területére, ahol megfelelő ellátásban részesülhetnének.  

 Hivatkozhatok azonban egy másik szolgálati helyről, a Pécsi 

Rendőrkapitányságról származó adatokra is.17 Talán érdekes lehet egy vidéki 

nagyváros rendőrségi ügyeletének hasonló jellegű adatait összevetni a fővároséival.  

 Az adatgyűjtést a városi kapitány utasítására végezték, és az a 2006. január 1–

június 30. közötti időszakra vonatkozik. A telefonon lebonyolított hívásokról csak 

összesített adatokkal rendelkeznek, így csak azt lehet megmondani, hogy mekkora 

volt adott időszakban a telefonforgalom. Ez a szám, beleértve a befelé és kifelé 

irányuló hívásokat is, összesen 101 592 volt. A Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Pécsi Rendőrkapitányság Ügyelete együtt tevékenykedik. Az 

ügyelet létszáma 15 fő. Az itt dolgozó kollégák 12/24 – 12/48-as váltásban teljesítik 

a szolgálatot. Egy váltás, azaz 12 óra alatt 3 fő dolgozik: 1 fő ügyeletvezető (megyei 

állomány); 1 fő ügyeletvezető helyettes (városi állomány); illetve 1 fő bevetés-

irányító (városi állomány). Vagyis a 101 592 darabos féléves hívásszám azt jelenti, 

hogy napi átlagban 24 óra alatt 1 fő mintegy 93 hívást kezel, azaz a 12 órás váltás 

alatt megközelítőleg 46 db-ot. A külső hívások aránya kb. 75 %, a belsőké 25 %. 

 Az elemző számára azonban van egy nehezítő körülmény: A pécsi adatok a 

pestiektől eltérően elkülönítik a 107-es segélyhívószámra beérkező hívásokat a 112-

es számra befutóktól. Előbbieknél 80 % a valós, azaz intézkedést igénylő hívások 

aránya, míg az utóbbiaknál csak kb. 30 %. Ez talán logikusan következik abból, hogy 

míg a 107-es hívószám az állampolgárok által tudottan közvetlenül a rendőrségi 

bejelentésekre szolgál, a 112-es inkább egy általánosabb segélyhívó hírében áll, 

amiről nem feltétlenül tudják, hogy azt is rendőr veszi fel. Ebből a tényből adódik, 

hogy a pécsi kívülről bejövő hívások jellegét mutató adatok csak nagyon 

korlátozottan hasonlíthatók össze a budapestiekkel. Az alábbi táblázatban tehát csak 

a 112-esre befutó külső hívásokat veszem alapul. 

 

 

 

                                                
17 Az adatokhoz való hozzájutásért köszönettel tartozom dr. Csényi Attila r. őrnagynak, illetve 

Sándor Zoltán főtörzs zászlósnak, a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársainak. 
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2. sz. táblázat 

 

 hívások típusa 

Pécs 

arány 

 

1. valós bejelentések, segítségkérések, amelyek rendőri 

beavatkozást, intézkedést igényelnek18 

30 % 

2. valós figyelemfelhívás, információadás (pl. közlekedési lámpa 

elromlásáról) 

5 % 

3. egyszerű információkérés, kérdés, amely összefügg a 

rendőrséggel (pl. cáfolat/megerősítés kérése folyamatban lévő 

rendőrségi ügyről, telefonszám, ügyfélfogadási idő utáni 

érdeklődés stb.) 

10 % 

4. szándékosan valótlan bejelentés, félrevezető információ, ún. 

„szórakozás” a rendőrségi vonallal, rosszindulatú betelefonálás 

20 % 

5. nem megfelelő szám hívása vagy téves kapcsolás 5 % 

6. többnyire betegség miatti notórius, kóros telefonálgatás 5 % 

7.  belső telefonforgalmazás (pl. belügyi számok kapcsolása) 25 % 

 összesen 100 % 

 

 

Ahhoz, hogy jobban összevethessük a két város ügyeleteire beérkező hívástípusok 

arányait, képezzünk három csoportot. Az I.-be helyezzük el az 1. és 2. sz. táblázatok 

1–3. soraiban, a II.-ba ugyanezen táblázatok 4–6. soraiban, a III.-ba pedig a 

táblázatok 7. sorában szereplő hívásokat.  

3. sz. táblázat 

csoport hívások típusa Budapest Pécs 

I. valóban rendőri reagálást igénylő ügyek 9 % 45 % 

II. nem a rendőrségre tartozó ügyek 41 % 30 % 

III. belső telefonforgalmazás 50 % 25 % 

 összesen 100 % 100 % 

 

                                                
18 Bejelentési Lapokat a pécsi ügyeletesek csak az ún. „Rendkívüli”, illetve „Kiemelt” eseményekről 

állítanak ki, mégpedig kézzel írt formában. Ilyen átlagosan 24 óra alatt 2-5 db születik. Ez 
átlagosan mintegy negyede a budapestieknek. (Vö. a 9. lábjegyzetben írottakkal.) 
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Láthatólag az I. és III. csoportban vannak a legnagyobb különbségek. A leginkább 

elgondolkodtató az ún. belső telefonforgalmazás magas aránya. Képzeljük el, 

mennyivel hatékonyabbá lehetne tenni az ügyeletesek munkáját, ha belső 

kapcsolásokkal egyáltalán nem kellene foglalkozniuk. Ezt a feladatot egyszerűen egy 

külön telefonközpont végezhetné, s még csak hivatásos állományú rendőr sem 

kellene hozzá. Ez persze egy olyan elvnek a legmesszebbmenő érvényesítését 

jelentené, ami sajnos a magyar rendőrségnél még most sem igazán jellemző: a humán 

erőforrás megbecsüléséét. Hiszen miért volna szükség egy rendőrre ahhoz, hogy 

kollégái számára belső kapcsolásokat intézzen? 

 Vegyük most le a belső telefonforgalmat, hogy megkaphassuk a külső hívásokon 

belül a valóban rendőri reagálást igénylő ügyek arányát: 

4. sz. táblázat 

 Budapest Pécs 

valóban rendőri reagálást igénylő ügyek 18 % 60 % 

nem a rendőrségre tartozó ügyek 82 % 40 % 

összesen 100 % 100 % 

 

Jól látható, hogy Pécsett lényegesen nagyobb arányban valósak a bejelentések. 

Vagyis vidéken mintha kevésbé „élnének vissza” a rendőrségi segélykérő vonallal. 

Lehetséges okként merül föl, hogy a fővárosban a rendőrség presztízse alacsonyabb, 

mint vidéken. Hogy ez miért van, annak magyarázatára jelen keretek között nem 

vállalkozhatom.  

 Ugyancsak nem lehet tárgya e tanulmánynak, viszont további kutatások érdekes 

kiindulópontjául szolgálhat néhány olyan adat, amelyre az összehasonlítások során 

bukkantam. Ha Budapest és Pécs lakosságának számához hozzárendeljük a 

regisztrált bűncselekmények számát, akkor kísértetiesen hasonló arányt kapunk. 

Budapest 1 739 567 lakosára évente összesen 108 816 bűncselekmény jut, míg Pécs 

156 600 lakosára 9 697.19 Ez ezer lakosra vetítve Budapesten 62,5 db, Pécsett 61,9 

db bűncselekményt jelent. Ugyanakkor a főváros központi rendőri ügyeletére 

beérkező hívások száma nagyságrendekkel magasabb, mint az ország egyik 

nagyvárosáé. A megvizsgálandó kérdés tehát az lehetne, hogy a rendőrségi ügyeletre 

beérkező hívások és az elkövetett bűncselekmények között lehet-e és milyen 

összefüggést felfedezni. Csupán utalnék egy lehetséges magyarázatra: valószínűleg 

                                                
19 A számok a KSH 2005-ös adatai. 
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szerepet játszik mindebben Budapest főváros mivolta. Vagy talán csak az az 

előszeretettel hangoztatott álláspont, hogy a bűnözés a fővárosra koncentrálódik? 

Lehetséges, hogy mindez téves feltételezés, és a fővárosi lakosságot „mesterségesen” 

hiszterizálják? Az is felmerülhet, hogy az állampolgároknak nem egyértelmű, hogy 

mi pontosan a 112-es segélyhívó szám szerepe. Az elnevezés megtévesztő lehet, 

hiszen az ügyeletes kollégák sokszor tapasztalják, hogy a 112-re mindenféle 

segélyhívások befutnak, nemcsak a rendőrségre tartozó bejelentések. Majdnem azt 

lehet mondani, hogy a 107-es, a 104-es és a 105-ös hívószámok helyett egységesen a 

112-t hívják, főleg a fővárosban. Ez is magyarázhatja az elképesztően magas 

budapesti hívásszámot. Természetesen mindez csak egyetlen vidéki nagyvárossal 

összevetve látszik így, s talán véletlen. A további kutatások, összehasonlítások 

segítségével azonban fel lehetne tárni a pontos helyzetet, és amennyiben az előzetes 

feltevés alátámasztást nyerne, el kellene gondolkodni a valódi okokon. A 112 és a 

többi segélyhívószám pontos funkciójáról pedig talán üdvös volna rendszeresen és 

pontosabban tájékoztatni a lakosságot. 

 A legfontosabb kérdés azonban az, hogy a fenti adatok alapján a fővárosi és 

vidéki nagyvárosi ügyeletesek munkája vajon nem tér-e el olyan mértékben, hogy 

számukra külön-külön felkészítő tanfolyamot lenne érdemes szervezni. (És akkor még 

nem is említettük a vidéki kistelepülések ügyeleteit.) Mindenféle statisztikai adatok 

nélkül ugyan, pusztán a munka jellegéről beszélgetvén a résztvevőkkel az eddigi 

tanfolyamok során is többször felvetődött már ez. Sokszor a kollégák nemcsak hogy 

nem ismerik, de nem is értik társaik teljesen eltérő problémáit. Úgy vélem, kellene és 

lehetne célirányosabb a képzés, s hasznos lenne az egyes, egymástól esetenként 

jelentős mértékben eltérő munkajelleghez illeszkedő tanfolyami tematikákat 

kidolgozni és alkalmazni. 
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1.6. AZ ÜGYELETESI MUNKA KÖRÜLMÉNYEI ÉS AZ ÜGYELETESSEL 
SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK 
 

Különböző okokból (terjedelmi korlátok, a kompetenciai hiánya miatt, illetve mert 

írásomnak nem ez az elsődleges célja) csak nagyon érintőlegesen szeretnék szólni az 

ügyeletesi munka tárgyi feltételeiről. Néhány gondolat azonban nélkülözhetetlen, 

ugyanis köztudott, hogy a munka eredményessége alapvetően két tényezőtől függ: a 

külső, objektív, és a belső, szubjektív tényezőktől. Értelemszerűen, ha 

kommunikációról van szó, akkor az utóbbi kell, hogy hangsúlyt kapjon. Ám nem 

szabad elfelejtenünk, hogy az emberi teljesítményt nagyon erősen befolyásolják a 

külső körülmények. Hogy csak néhány nagyon triviális példát mondjak: ha egy 

szolgálati helyiségben nincsenek meg vagy nem jól működnek az alapvetően 

szükséges tárgyi eszközök (számítógép, telefonkészülék stb.), akkor lehetetlen 

elvárni azok használatát is. Ha egy szolgálat során egyetlen ember ül az ügyeleten, 

akkor ő szükségszerűen egyszerre csak egyetlen dolgot képes csinálni (például 

egyetlen bejövő hívást tud fogadni), s döntésének meghozatalában sem számíthat 

senki segítségére. Ugyanakkor ha ketten vagy többen vannak, a munka és a 

felelősség terhe is megosztható. Igaz ugyan, hogy az első esetben nem kell 

egymáshoz alkalmazkodni, s ez látszatra kellemes állapot, ám a kollégák többsége 

sokszor mégis inkább amellett érvelt, hogy jobb, ha nem egyedül kell dolgoznia.  

A BRFK Központi Ügyeleti Főosztályán lehettem tanúja magam is annak, hogy 

teljesen normális, szokásos eljárás átadni egymásnak a hívót, hiszen az egy váltásban 

együtt dolgozó kollégák között nagy eséllyel mindig akad olyan, aki a mégoly 

lehetetlennek tűnő helyzetekre is tudja a legadekvátabb megoldást. Ez óriási 

könnyebbséget jelent.  

 Itt érdemes tárgyalnunk, hogy milyen tudás, illetve milyen képességek, 

készségek szükségesek az ügyeletesi munka magas színvonalú ellátásához. Mivel az 

ügyeletesi munka – s ez bizonyára az eddig elmondottakból világosan látszik – 

rendkívül összetett tevékenység, végzéséhez fizikai, lelki és szellemi téren is jól kell 

teljesíteni. 

 A 24 órás szolgálat gyakorlatilag folyamatos, csak pár órás, igen rövid 

pihenőidővel megszakított ellátása jó fizikai állóképességet igényel. A fizikai éberség 

megőrzése 24 órán keresztül embert próbáló feladat. Mindemellett a munka 

alapvetően ülőmunka, hiszen legnagyobb részt a telefon és a rádió kezeléséből áll. 
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Ha emlékszünk még az ügyeletes kollégák által egy szolgálat alatt fogadott 

hívásmennyiségre (Központi Ügyeleti Főosztály: 1200-1400 db), akkor önmagában 

ez, vagyis ennyi hívás fogadása, a telefonkagyló puszta emelgetése, illetve a 

telefonon keresztüli beszélés is megerőltető. Praktikusabb volna persze a fejhallgató 

használata, ám mivel az ügyeletesek a telefonálás mellett rádión is forgalmaznak, ez 

mégsem jöhet szóba. Olyan egyedi körülményeket, mint amilyen a szolgálati 

helyiségek elhelyezkedése, itt csak érintőlegesen említünk, jóllehet ezek csak 

fokozzák a nehézségeket. Példaként hozhatjuk a legkirívóbbat, a BRFK Központi 

Ügyeleti Főosztályának -2. szinten való elhelyezését. De az is nagyon zavaró, hogy 

sok helyütt az ügyeleti helyiség a rendőrkapitányság bejárata, portája is egyben, de 

legalábbis nagyon közel esik ahhoz. Így ott szinte szüntelen az átjárás, a zaj, ami 

azzal, hogy szétszórja az ügyeletes figyelmét, hátráltatja a munkát. 

 A munka lelkileg megterhelő voltát, úgy vélem, nem kell különösebben 

részletezni. A komoly ügyek sokszor emberi sorsokba való beavatkozást, drámák, 

tragédiák végigélését jelentik, amelyekhez hosszú éveken át sem feltétlenül lehet 

teljesen hozzáedződni. Másfelől pedig ott van az a sok fölösleges, sőt, bosszantó, 

idegtépő zaklatás, amelyeket az ügyeletesnek tűrni kell, sőt, olyan módon kezelni, 

hogy abba sem emberileg, sem szakmailag belekötni ne lehessen. Itt az efféle 

hívások 20–40 %-os arányára emlékeztetnék. 

 A szellemi teljesítőképesség – mivel az ügyeletes alapvetően intellektuális 

tevékenységet végez – elsősorban szellemi frissességet, figyelmet, koncentrációs 

készséget, jó rövid, közép-, sőt hosszú távú memóriát jelent. 

 Ezek együttes megléte rendkívül magas fokú önfegyelmet, önkontrollt igényel, 

aminek viszont elengedhetetlen előfeltétele a magasan fejlett önismeret. 

 A jó ügyeletes tehát fizikailag edzett, jó állóképességű20. Lelkileg strapabíró, 

magas stressz-tűrő és kiváló konfliktus-kezelő képességgel rendelkezik. Empatikus, 

mindenképpen a segítő attitűd jellemzi. Kitűnően kommunikál, érzékeny 

(szenzibilis) a sokszor nagyon eltérő emberi hozzáállásokra, viselkedésbeli 

különbségekre. Lényeglátó, határozott, meggyőző, jó érdek-érvényesítő. Vagyis 

érzelmi intelligenciája átlagon felüli. Mindezek mellett intellektuálisan is magas 

                                                
20 Ide kívánkozik egy megjegyzés, ami szintén személyes beszélgetéseken alapul. A sok éve ügyeleti 

beosztásban dolgozó kollégák biológiai ritmusa nagyon jól átállt a 24-72-es (vagy máshol 12-24, 
12-48-as) váltásokra. Mivel ezt megszokták, nem okoz nekik különösebb nehézséget eszerint élni, 
dolgozni. Mindez úgy került szóba, hogy amikor a tanfolyam 2-4 hetére kikerültek ebből a 
megszokott ritmusból, és vissza kellett állniuk az ún. normális életritmusra, az sokukat inkább 
megviselte. 
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színvonalon kell teljesítenie, hiszen az eszével is dolgozik. Az emberi interakcióban 

felismeri és alkalmazni is tudja az adekvát viszonyulást, s ennek – gazdag 

kommunikációs stílusrepertoárja révén – megfelelő kifejezési formát talál.  

 Talán nem túlzás ezek után azt állítani, hogy az ügyeletesnek majdnem 

szupermennek kellene lennie… 

 

1.7. KÖLCSÖNÖS FÜGGŐSÉGBEN: AZ ÜGYELETES ÉS A JÁRŐR 21 
 

A telefonokat felkapkodó ügyeletes nem egyedül dolgozik, hanem szorosan 

hozzátartozik a helyszínre kiküldendő járőr. A bejelentést felvevő ügyeletes küldi a 

járőrt, ha intézkedésre van szükség, ő tartja vele a kapcsolatot az intézkedés ideje 

alatt, és ő az, akinek a járőr leadja a jelentést. A szolgálat alatt az ügyeletes a járőr 

felettese, ő utasítja, segíti vagy épp hátráltatja, ha nem ad neki megfelelő 

utasításokat. Feltétlenül kívánatos volna tehát, ha kettejük tevékenysége összehangolt 

lenne, ha egymást kölcsönösen erősítenék, támogatnák. Ezáltal munkájuk 

kiszámíthatóan hatékonyabb, eredményesebb lenne, ami mindenkinek: 

állampolgárnak és rendőrnek egyaránt érdeke. Mindez csak úgy valósul meg, ha 

köztük a kommunikáció: azaz az információáramlás, az együttműködés magas 

színvonalú. 

 Ahol két vagy több együttműködő partner közös munkáján múlik egy ügy 

elintézése, ott sokszor megfigyelhető, hogy sikertelenség esetén előszeretettel 

hárítják át egymásra a felelősséget. Nincs ez másképp a rendőrségnél sem. Számtalan 

ilyen jellegű „átmutogatás” hangzott el az ügyeletesek szájából a szaktanfolyami 

beszélgetéseken. És fordítva: a járőrök gyakorta az ügyeletesre panaszkodtak… 

Fentiek alapján magától értetődő, hogy az ügyeletes és a járőr csak együtt lehetnek 

hatékonyak. Vagyis fordítva: ha köztük nem jó az együttműködés, akkor 

szükségképpen rossz lesz munkájuk eredménye is. Kinek érdeke ez? Senkinek, ezt 

könnyű belátni. Nem ilyen könnyű azonban a megoldást megtalálni. Pontosabban 

megtalálni könnyű, hiszen az már létezik. Csak alkalmazni kellene. A két munkakört 

betöltők közötti együttműködés érdekében a kettejük közötti kommunikáció 

                                                
21 E ponton kapcsolódik össze igazán az I. fejezet témaköre a II. fejezetével. A járőri munka 

kommunikációs sajátosságainak – vagyis a közterületi rendőri szolgálat másik nézőpontból való – 
bemutatását a II. fejezet kísérli majd meg. Itt most az ügyeletes nézőpontját hangsúlyozzuk. 
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minőségén kellene javítani. Ennek itt most csak a három legfontosabb összetevőjét 

emeljük ki.  

 Az egyik az empátiás készség fejlesztése. Ha mindkét fél tisztában volna azzal, 

hogy a másik munkája konkrétan miből áll, milyen ismeretek és készségek 

szükségesek hozzá, akkor valószínűleg hatékonyabban tudnák segíteni egymást a 

feladatok végrehajtásában.   

A másik az információáramlás minőségének javítása, illetve gyorsítása. A rendőri és 

ezen belül az ügyeletesi munka legalapvetőbb kincse az információ: mi, hol, mikor, 

hogyan történik, s arra mit kell reagálniuk a hatóság tagjainak. Ha ezekkel az 

információkkal a rendőrök (ügyeletesek és járőrök is!) megtanulnának nem 

egyszerűen jól, hanem kiválóan bánni, akkor jobban és gyorsabban volna lehetséges 

a rendőri reagálás, a segítség.  

 A harmadik az instrukcióadás színvonalának emelése. Az ügyeletes irányítja a 

járőrt, végrehajtat vele bizonyos cselekvéseket, mégpedig úgy, hogy ő maga 

szükségszerűen nincs a helyszínen. Ha ennek nem alakítják ki a lehető legjobb 

gyakorlatát, összhangját egymás között, ha nem összeszokottak, ha nem ismerik 

egymást, vagy ami a legrosszabb, nem szívelik egymást, akkor nem is várhatunk 

mást, mint a felsorolt hátráltató tényezők mentén szükségszerűen előálló rossz 

helyzeteket és eredménytelenséget.  

 Mindezek tehát készségek, amelyek kitűnően és látványosan fejleszthetőek. Nem 

kell hozzá más, mint folyamatos továbbképzés, mégpedig – s ez ma még csak 

nagyon kevés helyen valósul meg – a két munkakört betöltők közös képzése útján! A 

képzés természetesen tréning lenne, amelyen járőrök és ügyeletesek (akár egy adott 

szolgálati helyen együtt dolgozók) együtt vehetnek részt, és sok gyakorlással 

fejleszthetik ezen készségeiket. Logikus, mégsem történt még ilyen, legalábbis nincs 

róla tudomásom. A szolgálatszervezés miatti időzavart nem találom elég 

ellenérvnek… 

 Ha már az időhiánynál, mint sokszor hangoztatott hátráltató tényezőnél tartunk: a 

tanfolyamokon a szituációs gyakorlatokat mindig megelőzi egy felkészülés, és követi 

egy részletes megbeszélés, elemzés. Érdekes: soha senki nem kifogásolta egyiknek a 

meglétét sem. Szervesen tartoznak ugyanis a szituációkhoz: a felkészülés során lehet 

megtudni, mit kell csinálni és hogyan, az elemzés során pedig, hogy ami történt, 

hogyan és miért úgy történt, illetve mit lehet belőle tanulni. Nyilvánvaló, hogy egy 

oktatási szituáció nem azonos a hétköznapokkal, de hogy az ott végrehajtandó 



 31

feladatok során olyannyira ritkán vagy egyáltalán nincs jelen ez a két elem, az 

teljességgel érthetetlen. Márpedig a hallgatók szerint „ilyesmire nincs idő”… 

Csakhogy hosszabb távon az az idő, amit a feladatok pontos tisztázására, a szerepek 

szétosztására, az együttműködés „megolajozására”, illetve a tanulságok levonására, a 

megoldási módok értékelésére, elemzésére fordítanánk, nagyon látványosan térülne 

meg. Így ugyanis egyre jobb, hatékonyabb módszerek birtokába kerülnénk, amelyek 

nyomán kevesebb lenne a félreértés, a sikertelenség, a hiba, a rossz következmény. 

Ez pedig valóságosan kevesebb energiába és időbe kerülne.  

 

1.8. AZ ÜGYELETESI SZAKTANFOLYAMOK TAPASZTALATAI 
 

Mindezek után magától adódik a kérdés, hogy az ügyeletesi szaktanfolyamok 

kommunikációs kurzusain folyó munka miben és mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, 

hogy a fent áttekintett és remélhetőleg bizonyítottan szükséges készségek 

fejlődjenek. Természetesen e helyen legmarkánsabban a kurzusvezető saját 

tapasztalatain alapuló véleménye jelenhet meg. Igyekszem azonban, hogy ennek 

ellenére a helyzetértékelés mégse tűnjön elfogultnak. Ez egyrészt azzal érhető el, 

hogy tényszerűen felsorolom és némi kiegészítéssel, magyarázattal látom el azokat a 

témákat, gyakorlatokat, amelyeket a kurzus résztvevőivel feldolgozunk. Másrészt 

pedig felidézek néhányat azok közül a hallgatói vélemények közül, amelyeket az ún. 

tanulói értékelő kérdőívekben találtam. 2006-tól ugyanis a tanfolyamot végzettekkel 

a szervezők ilyet töltetnek ki. E kérdőív sok kérdése közül sajnos egy sem 

vonatkozik közvetlenül az egyes tantárgyakra vagy konkrétan az oktatók személyére. 

Általános értékelést kérnek a tanfolyam színvonaláról, illetve a tanárok munkájáról 

összességében. A kérdőívnek tulajdonképpen egyetlen olyan kérdéssora van 

(hiányolt témakör; legérdekesebb téma, tantárgy; leghasznosabb téma, tantárgy), 

amelyikből kiderülhet, hogy a hallgatók hogyan vélekednek a kommunikációs 

ismeretekről. Számomra sajnos egyáltalán nem meglepő, hogy a kommunikáció 

tantárgyat alig-alig említik.22 Ennek vélhetőleg elsősorban az az oka, hogy a 

                                                
22 A konkrét említések számszerűsítve a következők: A 48 db tiszthelyettesi válaszoló közül 

mindössze 2 fő jelölte legérdekesebb és leghasznosabb tárgyként is a kommunikációt. Ehhez talán 
még az is érdekes adalék, hogy ugyanők hiányolt témakörként a pszichológiát említették. 
Ugyanakkor a 26 tiszt hallgató közül 11-en tartották a legérdekesebbnek vagy a leghasznosabbnak 
a kommunikációs ismereteket. Hozzá kell tenni, hogy sokszor az intézkedés-módszertan, illetve a 
szakmai ismeretek tantárgyak mellett. 
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kommunikáció még mindig nem élvezi azt a figyelmet, amelyet egyébként kétség 

kívül megérdemelne. Ahhoz, hogy emelkedjék a presztízse a szakmai követelmények 

között, szükség volna néhány lépésre. Ezekről konkrétan a 8. fejezetben szólok. 

Nézzük tehát részletesen a kommunikáció tantárgyból feldolgozandó témaköröket: 

- A kommunikáció fogalma, funkciói. Nem lehet nem kommunikálni! A 
kommunikáció nemcsak információáramlás, hanem az érdekeink érvényesítésére 
és érzelmeink közvetítésére használatos legfontosabb eszköz! 

- A kommunikáció működése és tényezői. A tudatosság/ösztönösség, a 
szándékosság kérdése. Az adó, vevő, üzenet, csatorna, kód és dekódolás, 
visszajelzés, szituáció és kontextus, stílus, zaj, a „közös valóság” 
összefüggésrendszere és a belőlük adódó következmények, nehézségek, 
problémák. 

- A kommunikáció csatornái I. Szóbeliség és írásbeliség különbségei. Műfajok és 
jellegzetességeik.  

- A kommunikáció csatornái II. A verbális kommunikáció: mit mondjunk? Stílus, 
fogalmazásmód, kifejezőkészség. Szóhasználat, mondatszerkesztés. Stílusok és 
stílusrétegek. A hivatalos és a társalgási stílus mint az ügyeletesi munkában 
legjellemzőbben használt stílusrétegek. 

- A kommunikáció csatornái III. A nem-verbális kommunikáció: hogyan mondjuk? 
A nem verbális kommunikáció csatornái: mimika, tekintet, gesztikuláció, 
testbeszéd, térközszabályozás, vokális csatorna. Az ügyeletesi munkában 
kiemelkedő jelentőségű vokális csatorna részletes vizsgálata. 

- Az ún. harmadlagos vagy statikus kommunikatív tényezők: a közlés 
körülményei, a kommunikátor adottságai és ezek szerepe az interakciókban. 

- A kommunikáció jelentősége a rendőri munkában általában, illetve konkrétan az 
ügyeletesi munkában. 

- Kommunikáció telefonon keresztül. A vokális csatorna „finomra hangolása”. 
- A helyes és helytelen kommunikációs attitűdök az ügyeletesi munkában. A 

szolgáltatói, segítő attitűd érvényesítése. 
- Kommunikáció a hierarchikus viszonyok között. Alá-, fölérendeltség, szolgálati 

út. Parancsnokok és beosztottak kommunikációs problémái, ezek forrásai.  
A problémák kiküszöbölésének lehetőségei, módszerei. A jó vezető jellemzői.  
A motiváció szerepe. 

- Az információáramlás minőségének javítása. Objektív és szubjektív feltételek, 
tényezők. A visszajelzés szerepe és jelentősége. 

- Az irányítás, instrukcióadás, utasítás kommunikációs kérdései, minőségének 
fejlesztése. A feladatok eredményes végrehajtásának és végrehajtatásának 
feltételei.  

- Az igazmondás és a hazugság megállapításának lehetőségei. 
- Félreértések és okaik, elkerülésük módjai. Az ún. valóság-problematika. 

Evidenciák, automatizmusok, szubjektivitás. 
- Konfliktusok és kialakulásuk okai, konfliktuskezelés. 
- Helyzetértékelő képesség, személyészlelés. 
- Önismeret, én-kép, ennek fejlesztése. Empátia, figyelem, koncentráció, memória. 
- A kommunikációs készségek fejlesztése. 
 

Amint a felsorolt témákból látszik, meglehetősen sok és sokféle kommunikációs 

vagy azzal szorosan összefüggő jelenséggel foglalkozunk. Természetesen az egyes 
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témakörök aránya, sorrendje, a hangsúlyok eltolódása mindig az adott csoporttól 

függ, mint ahogyan a feldolgozáshoz legalkalmasabbnak ítélt módszerek is változóak 

és változatosak. 

 A csoportok kifejezetten magas létszáma miatt (20-25 fő!) a szemináriumszerűen 

folytatott megbeszélés, véleménycsere, vita dominál, kiegészítve tanári előadással, 

magyarázattal. Bizonyos témakörökhöz szemléltető eszközként filmeket, 

filmrészleteket, szemelvényeket, szétosztandó és elemzendő szövegeket, 

helyzetgyakorlatokat, feladatokat is van mód felhasználni.  

 Az évek során a legkedveltebb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó témák is 

körvonalazódtak. Ezek alapvetően két síkon mozognak. Az egyik terület a 

speciálisan rendőri közegben, a hierarchikus felépítésű szervezetben zajló 

kommunikáció buktatóit, illetve az ilyen helyzetekben adódó konfliktusok okait, 

kezelési lehetőségeit kereső beszélgetések. Idetartozik mindenekelőtt az 

információáramlás és instrukcióadás gyakorlását is lehetővé tevő helyzetgyakorlatok 

köre, a vezető-beosztott közötti kommunikáció, valamint a beszédpartnerek eltérő 

valóságértelmezéséből és érdekeiből szükségszerűen adódó nézeteltérések feltárása. 

A konfliktusok kezelését lehetővé tevő kommunikációs módszerekkel való 

gyakorlati ismerkedés ugyancsak tetszést szokott aratni. A másik nagy kérdéskör a 

saját kommunikációs készségek feltérképezése, illetve azok fejlesztési 

lehetőségeinek, módszereinek számbavétele. A hallgatók nyitottak a számukra új 

kommunikációs ismeretek iránt is, de leginkább arra van szükség, hogy a 

változtatásra, önfejlesztésre irányuló motivációjukat felkeltsük. Ennek hatékonyságát 

illetően folyamatosan kétségek merülnek fel, aminek okaira a következő fejezetben 

térek ki. 
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1.9. JAVASLATOK AZ ÜGYELETESI TANFOLYAMOK HATÉKONYSÁGÁNAK 
NÖVELÉSÉRE 
 

Az összegyűlt tapasztalatok fényében persze számos újabb ötlet is felmerült, 

amelyeket szintén érdemes e helyt közre adni. Az ötletek az ügyeletesi tanfolyamok 

továbbfejlesztését, folyamatos kiegészítését hivatottak elősegíteni, ám 

megvalósításukra e tanulmány írójaként természetesen nincs jogköröm. Így csak 

összefoglalom őket. 

 Az első és talán legfontosabb, amin változtatni kellene-lehetne, a kurzusok 

hallgatói létszáma. A módszerek leírásánál csak utaltam rá, hogy az igazán hatékony 

tréningfoglalkozásokat csak akkor van mód alkalmazni, ha a csoportlétszám 

maximum 14-16 fő. A legritkább esetben volt erre példa. Ennél fogva a 

foglalkozások nem fejtették ki azt a hatást, amelyre kisebb csoportlétszám mellett 

alkalmasak lennének, s így nem érték – mert nem érhették el – céljukat. Ami 

történik, hogy a legfontosabb jelenségeket tudatosítjuk, a vonatkozó legszükségesebb 

ismereteket rendszerezzük, illetve sokaknál megerősítünk vagy néhányaknál 

megteremtünk egy komolyabb motivációt ahhoz, hogy ki-ki saját kommunikációs 

készségeivel foglalkozva továbbhaladjon az önismeret és önfejlesztés nehéz útján. 

Ehhez szakmai segítséget vagy egyszerűen csak emberi biztatást kapnak. Ha arra 

gondolunk, hogy ez sem kevés, és hogy a rendelkezésre álló óraszám keretei közt 

egyébre nem is igen van lehetőség, akkor nem lehetünk elégedetlenek. Ám ha azt 

vesszük figyelembe, hogy még mennyi mindenre volna lehetőség és szükség is, 

akkor nem vagyunk nyugodtak. 

 A fentiekkel szorosan összefügg a kommunikációs kurzusra fordított időkeret 

növelésének igénye is. Ahhoz, hogy a résztvevők kommunikációs készségeinek 

fejlesztése legalább elinduljon, vagy annak egyes összetevőiben érzékelhető vagy 

netán látványos eredményt lehessen elérni, a tantárgyra fordított időt jelentősen meg 

kellene emelni. Erre azonban jelen pillanatban nemigen látok esélyt. 

 A szintén jelzett ügyeletes–járőr együttműködés fejlesztése érdekében 

kívánatosnak tartanám, ha a szaktanfolyami képzés jelenleg működő fajtái 

kibővülnének, vagy még pontosabban átrendeződnének, mégpedig oly módon, hogy 

a hétköznapokban valóságosan együtt dolgozó kollégák együttes felkészítése is 

megtörténhessen. Azaz: ügyeletesek és járőrök együtt gyakorolhatnák, sajátíthatnák 

el a közös munkához szükséges tudnivalókat. Ehhez nem kis részben körültekintő és 
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az ilyen szempontokat is figyelembe vevő munkaszervezés kellene, ám nagyobb 

részben az emberi-vezetői hozzáállás jelentős megváltoztatása. 

 

1.10. S VÉGÜL: AZ ÜGYELETESI MUNKA SZÉPSÉGEI 
 

Az állítás első ránézésre talán furcsa, mégis azt kell mondani, hogy igenis vannak 

szépségei az ügyeletesi munkának. Meggyőző alapot ehhez számomra néhány olyan 

vallomás adott, amelyek e munkakörben sok évet eltöltött kollégáktól származnak. 

Minden korábban jelzett nehézség ellenére a mai napig is szeretnek ügyeletesek (sőt: 

rendőrök!) lenni, s nemcsak szívvel-lélekkel, de kiemelkedően magas színvonalon 

végzik munkájukat. Erről részben személyesen volt alkalmam meggyőződni, részben 

pedig ismerek nem egy olyan ügyeletest, akikről kollégáikat a legnagyobb 

elismeréssel hallottam szólni.  

 Mindannyian a munka szépségei közé sorolják az ún. „mátrix”-ban gondolkodást. 

Ez nemcsak egyszerűen a rendszerben való gondolkodást jelenti, hanem kissé 

elvontabban egy speciális világban való mozgás, tájékozódás képességét, szinte 

művészetét. Ez nem működhet anélkül, hogy valaki ne szeretné ezt csinálni. A 

pillanatok alatt történő szelektálás, az összefüggések azonnali feltárásának 

kényszere, a tervezés, szervezés, a gyorsan születő döntések felelőssége 

tulajdonképpen nyomasztó is lehetne. Mégis, aki alkalmas mindezekre, az képes 

élvezni is a döntés szabadságát, ami még akkor is létezik, ha erkölcsi és jogi 

szabályok keretei között kell is mozogni. Mindez komoly kihívás, hiszen 

szolgálatonként akár száz súlyos döntést is meg kell hozni.  

 Egy számomra nagyon tetsző és hiteles megfogalmazás szerint: „Nincs szebb 

annál, mint hanyag eleganciával uralni a legvadabb krízishelyzetet, majd szerény 

mosollyal bezsebelni a kollégák és a civilek ámulatát, elismerését. Néha katartikus 

élményt jelent az idő szorításában, folytonos ellenőrzés mellett meghozni a 

legoptimálisabb döntést. Amikor igazán éles helyzet van, a kollegialitás mindent 

felülír. Képzeld el azt, amikor csak odaszólsz a társadnak, hogy gyorsan ezt vagy azt 

tegye, és ő nem kérdezi, miért, mi történt, hanem teszi, vakon megbízva benned. És 

ilyenkor nagyon jó érezni, hogy minden helyzet, minden probléma megoldható, ha az 

ember érti a dolgát, és hisz is benne, és ráadásul nincs egyedül.” 

 A kollégák beszámolóiból az derült ki, hogy legalábbis a Központi Ügyeleti 

Főosztályon dolgozni egy fajta rangot jelent a szervezeti hierarchiában. De én is úgy 
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tapasztaltam, hogy a jó ügyeletest a kollégák körében nagy tisztelet övezi. Az 

ügyeletesi munka előnyei közé tartozik az is, hogy rengeteg alkalom van az egyén 

emberismeretének, helyzetfelismerő képességének a fejlesztésére, a megfelelő 

reagálás gyakorlására. A verbális kommunikációban rejlő taktikai-stratégiai játszmák 

ezernyi lehetőséget kínálnak erre. Szakmai téren is folyamatos fejlődést biztosít ez a 

tevékenység, hiszen a rendőri munka minden apró részlete megjelenik az ügyeletesi 

munkában. Ezért is különösen kívánatos lenne az a ma még nem tejesen megvalósuló 

eljárás, hogy sokrétű rendőri tapasztalattal rendelkező kollégák kerüljenek ebbe a 

beosztásba. 

 Azt mondják, a munka mindenképpen egyik legszebb része az, ha a rászorulónak 

tudnak segíteni. A legkülönfélébb emberi segítségek jöhetnek szóba, a legapróbbtól 

(egy információ adása) a legnagyobbig, az életmentésig. Természetesen ez az, 

amelyik a legmegdöbbentőbb és egyben legmeghatóbb történeteket képes 

produkálni. Néhány ilyen közül az egyiket egy ügyeletesként dolgozó barátomtól 

ismerem: órákon át folyt a küzdelem egy öngyilkosságot megkísérlő, gyógyszer-

túladagolástól szenvedő ember életéért. A férfi, meggondolván magát, a rendőrségi 

ügyeletet hívta segítségért. A szolgálatban lévő ügyeletes telefonon keresztül részben 

a lelket tartotta benne, részben pedig folyamatosan mondta, mit tegyen, hogy a 

gyógyszer fokozatosan jelentkező hatását kiküszöbölje… Ezzel egyidejűleg a férfi 

keresésére indított akció több tucat résztvevőjét is vezényelte, a mezőőrtől a 

rendőrökig, akik – mesébe illően – szinte az utolsó percben megtalálták a segítségre 

szorulót, s ily módon megmentették az életét. S mindezt rendőreink egyáltalán nem a 

köszönetért teszik. 

 


