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2. KOMMUNIKÁCIÓ A JÁRŐRI MUNKA SORÁN1 
 

2.1. A KUTATÁSRÓL 
 

Kutatásom a pályázati kiírásában megadott két központi témához egyszerre 

kapcsolódott. Az egyik téma „A rendőri kommunikáció hatékonyabbá tételének 

lehetőségei”, a másik pedig a „Tréning jellegű képzések módszertani sajátosságai és 

jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségei”. A két terület egymással is szorosan 

összefügg, hiszen a rendőri kommunikáció hatékonysága a rendvédelemben 

dolgozók tréningszerű képzése útján közvetlenül növelhető. 

 Témaválasztásomat a következők indokolták. A rendőri végrehajtói munka 

rendkívül sokoldalú, fejlett kommunikációs készségekkel rendelkező, érett 

személyiséget igényel. Az e tevékenységet végző rendőri állomány – jóllehet ma már 

sokkal kvalifikáltabb egyénekből áll, mint a rendszerváltást megelőző évtizedekben – 

felkészítése, továbbképzése nélkülözhetetlen eleme e cél elérésének. Minden 

alkalmat meg kell tehát ragadni arra, hogy a kommunikációs készségek fejlesztése 

terén még többet tehessünk. 

 A kutatás célja az volt, hogy részletesen feltárja a rendőri munka egyes kiemelt 

területeinek kommunikációs sajátosságait. Az a hipotézis állt emögött, hogy ezek 

ismeretében pontosabban meghatározhatók azok a készségek, amelyekre 

mindenképpen szüksége van a végrehajtói állománynak napi munkája hatékonyabb 

végzéséhez. A konkrétan kirajzolódó készségekhez konkrétabb, adekvátabb 

felkészítési programokat lehet kidolgozni. Ezeknek a jelenlegi oktatási struktúrába 

való beépítésével pedig lehetővé válik mind a rendőr–rendőr, mind pedig a rendőr–

állampolgár kapcsolatok minőségének javítása. A kutatási anyag maga tehát olyan 

oktatás-módszertani eszköztár kidolgozásához szolgál alapul, amelynek segítségével 

célirányosan fejleszthetők a rendőrök kommunikációs készségei. Ezen eszköztár 

legfontosabb eleme a tréning módszer, amelynek természetesen már vannak 

hagyományai a magyar rendvédelmi oktatás bizonyos területein, elsősorban a 

vezetőképzésben. Ám a végrehajtói állomány képzésében ez még szinte egyáltalán 

nem terjedt el. Ez a terület tehát mindenképpen továbbfejlesztésre szorul. 

                                                
1 A 2. fejezet alapjául az a tanulmány szolgált, amely 2006-ban a BM közigazgatási államtitkára, a 

Belügyi Tudományos Tanács elnöke tudományos témakutatási pályázatán elnyert támogatás 
alapján „Egyes rendőri tevékenységek kommunikációs sajátosságai” címmel készült. 
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2.2. A KUTATÁS MÓDSZEREI  
 

A kutatás módszere alapvetően a terepmunka volt, ami konkrétan azt jelenti, hogy az 

egyes rendőri szakterületeken végzett munkát előzetes terv alapján személyesen 

megfigyeltem, és módszeresen vizsgáltam annak kommunikációs sajátosságait. Erre 

azért volt szükség, mert így – bár én magam rendőrként sohasem dolgoztam – 

közvetlen élményeket és tapasztalatokat szerezhettem. 

 A rendőrök különböző szintű oktatásával eltöltött tíz év során nagyon sok és 

sokféle szeletével találkozhattam ugyan a rendőri munkának, de mindig csak 

közvetve. Azaz: a tanórákon, előadásokon, tréningeken részt vevő hallgatók meséi, 

élménybeszámolói alapján rendelkezem valamilyen képpel, amely ebből 

következően meglehetősen egyoldalú, illetve szükségszerűen nem saját 

tapasztalataimon alapul. Ily módon persze megformálódott bennem egy elég erős 

meggyőződés arra vonatkozóan, hogy munkájuk során a rendőrök hogyan 

kommunikálnak. Hitelesebb és persze árnyaltabb lett ez a kép így, hogy saját magam 

is láthattam, hallhattam, sőt, időnként érezhettem az intézkedési helyzetekben előálló 

emberi interakciók hangulatát, hatékonyságát, kézzel fogható eredményét vagy épp 

sikertelenségét. S ami további, másképpen megszerezhetetlen élményt jelent: 

mindjárt láthatóvá váltak a szituációk hátterében meghúzódó lehetséges okok is, 

amik miatt ilyen vagy olyan kimenetele volt egy-egy helyzetnek.  

 A kutatás során a rendőri intézkedések egyszerű megfigyelésén kívül 

alkalmaztam még az interjúkészítés módszerét. Az 1. sz. melléklet tartalmaz egy  

interjúvázlatot, a 2. sz. melléklet pedig egy megfigyelési szempontrendszert. Az 

interjúk nagyobb részét jegyzeteléssel, kisebb részét diktafonnal rögzítettem. Az ezek 

során szerzett ismeretek, információk azonban csak közvetve szövődnek bele az 

elemzésekbe. Idézni szó szerint akkor fogok belőlük, ha annak különös jelentősége 

van. Készültek ezen kívül fényképek is, amelyeket – lehetséges alkalmazásuk 

bemutatásával együtt – a 3. sz. mellékletben adok közre.  
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2.3. A KUTATÁST NEHEZÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK 
 

2.3.1. A SZUBJEKTIVITÁS 

 

A terepmunka tehát a rendőri munka közvetlen megismeréséhez segített hozzá. Az 

így tapasztaltak azonban természetesen elsősorban szubjektív élmények, amelyek 

önmagukban csupán arra lennének elegendőek, hogy őket elősoroljam, 

„elmeséljem”. Ha ezt még oly szikáran és elfogulatlanul tenném is, már maga a 

nézőpont is különleges: a külső szemlélőé, aki se nem intézkedő rendőr, se nem az 

intézkedésben érintett állampolgár, hanem egy rendőröket oktató tanár. Ám a 

vizsgálat ezen a ponton természetesen nem állhat meg. A tapasztaltakból meg kell 

próbálnom következtetéseket levonni, mégpedig valamilyen mértékben általános 

érvényűeket. Ez viszont azt a veszélyt rejti magában, hogy (jó) néhány konkrét, 

látott, átélt helyzetből általánosítva könnyen történhet meg az, hogy bizonyos, már 

egyébként is meglévő sztereotípiákat ismételek, és hozok olyan ítéleteket, amelyek 

természetesen közel sem érvényesek minden magyar intézkedő rendőrre és 

intézkedési helyzetre. Hiszen minden intézkedés és intézkedő kolléga más és más. 

Miközben ezzel teljes mértékben egyetértek, azt is meg kell mondanom – főleg 

immár lezárva a kutatást –, hogy vannak bizonyos szempontból tipikusnak mondható 

intézkedési helyzetek és az ezekre adott, szintén bizonyos visszatérő 

jellegzetességeket mutató rendőri attitűdök, valamint az ezeket mutató viselkedések 

és stílusok, amelyek a terepmunka során is megfigyelhetőek voltak. Mindamellett 

tehát, hogy a helyzetek bemutatásában és elemzésében mindvégig igyekszem a 

konkrét, egyedi körülményeket messzemenően figyelembe venni, elkerülhetetlen, 

hogy az ily módon összeálló jellegzetességekből kirajzolódó tendenciákra is 

felhívjam a figyelmet.  

Hangsúlyozni kell, hogy mindaz, amit e helyütt megállapítok,  

- elsősorban egy helyzetkép, amely konkrétan a 2006. október 13. és december 9. 

közötti időszakban volt érvényes; 

- a Magyar Köztársaság Rendőrségének négy különböző szervezeti egységénél 

tapasztaltak alapján fogalmazódott; 

- nem tud és nem is akar teljes mértékben független lenni a megfigyelő 

személyétől, az ő szakmai és emberi meggyőződéseitől; 
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- alapvetően a leírás és elemzés igényével merül föl, de ahol indokolt, a kritikát 

sem nélkülözi; 

- egyetlen elemében sem kíván bántó lenni, ellenkezőleg: minden észrevétele a 

jobbítás, a fejlesztés érdekét szeretné szolgálni, mégpedig a kutatás során 

tapasztaltaknak a rendőroktatásba való integrálásán keresztül. 

 

 

2.3.2. A KUTATÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 
 

Munka Határidő 

A kutatás kezdete 2006. szeptember 1. 

A terepmunkához szükséges vizsgálati szempontrendszer 

összeállítása 

2006. szeptember 1–10. 

 

Időpont-egyeztetés a terepmunkához kiválasztott 

szolgálati helyekkel 

2006. szeptember 1.–december 9. 

között folyamatosan 

A terepmunka megvalósítása (budapesti és vidéki rendőri 

szerveknél) 

2006. október 13.–december 9. 

A záró tanulmány elkészítése 2006. december 10.–december 28. 

A záró tanulmány leadása 2006. december 29. 

 

A terepmunka megkezdése a tervezett időponthoz, 2006. szeptember 10-hez képest 

kb. egy hónapot csúszott. Ennek oka meglehetősen prózai volt: a 2006. szeptember–

októberi politikai tüntetések, zavargások, illetve az ezekkel összefüggő rendőri 

intézkedések. Ez a tényező, pontosabban annak a rendőri állományra gyakorolt 

hatása, illetve ami közvetlenül a terepmunkámat is érintette: a rendőrségi munkarend 

teljes felborulása késleltette a kutatómunka kezdetét. S az a hangulat, amely az 

események nyomán eluralkodott, a kutatómunka egészén bizonyos szempontból 

éreztette hatását. Itt most elsősorban a kutatómunka szervezése szempontjából 

okozott nehézségek miatt vagyok kénytelen kitérni a történtekre. Ám legalább itt és 

ennyiben említést érdemel az is, hogy mennyire nyomta rá a bélyegét a rendőri 

munka általános hangulatára, a rendőrök „munkakedvére” mindaz, ami az ősz 

folyamán történt. Pontosabban s mindenekelőtt az, ahogyan a rendőrségi vezetők 

nyilatkozatai nyomán egyre negatívabbá váló társadalmi megítélés befolyásolta a 

rendőröket, s ez érezhető a mai napig is. A szolgálatteljesítés során a kollégákkal 

folytatott beszélgetésekben elkerülhetetlenül szó esett a történtekről. Sokszor 

olyanokkal is találkoztam és beszélgettem, akik maguk is részesei voltak a 
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biztosításoknak, tömegoszlatásoknak. Most csupán annyi kívánkozik ide mindebből, 

hogy megállapítsam: egyáltalán nem tett jót az egyébként lassacskán javuló 

rendőrségi presztízsnek az, ahogyan a rendőrség „kommunikálta” az eseményeket. 

Ez azonban természetesen nem tartozik a tárgyhoz, egy másik, mégpedig hosszas 

elemzés témája lehetne. 

 

2.4. A TEREPMUNKA  
 

2.4.1. A TEREPMUNKA HELYSZÍNEINEK KIVÁLASZTÁSA 

 

A helyszínek kiválasztásának részben szakmai, részben pedig egyszerű személyes 

okai vannak. A minél árnyaltabb kép kialakítása kedvéért mindenképpen 

szükségesnek tartottam, hogy ne csak egyetlen helyen (például a fővárosban) 

történjen a kutatás. Ennek megfelelően a főváros mellett egy vidéki nagyváros, 

illetve egy más jellegzetességeket mutató vidéki kisváros rendőrségének munkájába 

is szerettem volna betekinteni. Hogy ezt viszonylag könnyen sikerülhetett 

megszervezni, abban már a személyes ismeretségnek volt nagy szerepe. Ezek egy 

része hosszabb múltra visszatekintő szakmai együttműködésből, másik része 

tanítványi kapcsolatokból ered. 

 Feltétlenül el kell mondanom, hogy minden szolgálati helyen – talán éppen ezért 

– mind a vezetők, mind a beosztottak nagyon készségesen fogadtak, s mindenben 

rendelkezésemre álltak. Ennek a ténynek az említése nemcsak azért fontos, mert 

meghatározta a kutatás alapvetően jó és kellemes hangulatát, hanem azért is, mert így 

sokszor olyan jeleneteknek is tanúja lehettem, olyan információkhoz is 

hozzájuthattam, amelyeket egyébként, egy merevebb, személytelenebb kapcsolat 

során valószínűleg nem ismerhettem volna meg. E helyütt is köszönet mindazoknak, 

akik munkámban segítettek. 

 Talán úgy illene, hogy valamennyiüket név szerint is fölsoroljam. Irántuk érzett 

hálám, sőt, esetenként barátságom okán szívesen is tenném. Ám mivel e 

tanulmányban helyenként kritikai megjegyzésekkel is illetem mindazt, amit 

tapasztaltam (vagyis amit ezek a kollégák tettek vagy épp nem tettek), fontosnak 

tartom, hogy a vizsgálatom „tárgyát” képező egyes személyek névtelenségben 

maradhassanak. S mivel elsősorban nem az az érdekes, hogy ez vagy az a rendőr 

hogyan intézkedett, hanem egy fajta általános kép kialakítása volt a célom, 
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lényegében mindegy, kik a konkrét szituációk konkrét szereplői. Erre nagyon 

szeretném az olvasó figyelmét is ráirányítani. Hiszen ahogyan valószínűleg nem 

lehet egyetlen ideális, tökéletes, mindig, minden helyzetben kikezdhetetlenül 

intézkedő rendőrt találni, úgy az ezzel ellentétes, teljesen elítélő vélemények sem 

jogosak. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy az igazi kérdés a szakszerű, jogszerű és 

kulturált intézkedések, illetve az ily módon intézkedő rendőrök aránya. És mint 

mondtam: amit láttam, tapasztaltam, az egy kicsi mozaikdarabkája az egész képnek. 

Nem lehettem-lehetek ott minden rendőri intézkedésnél, ami alapján bizonyára 

hitelesebb képet adhatnék. Amikről írok, azok megfigyelések, benyomások, 

mégpedig a sajátjaim. Ha más látta volna ugyanezt, valószínűleg másféle 

következtetésekre jutna. 
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2.4.2. A TEREPMUNKA SORÁN LÁTOTT INTÉZKEDÉSEK MENNYISÉGE ÉS TÍPUSAI 

 

A látott mintegy 26 intézkedés között – amennyire persze a szerencse megadta –, ha 

nem is az összes lehetséges típus, de viszonylag sokféle megtalálható. Az 

intézkedéseket megtörténtük helye is jellemzi. Az alábbi összefoglalás tehát e kettőt 

együtt mutatja be.  

 

Intézkedés típusa Helyszín vidéki nagyvárosban 
közlekedési balesetnél intézkedés utca 
ittas járművezető igazoltatása utca 
ismeretlenes súlyos testi sértésnél feljelentés 
felvétele 

kapitányság panaszirodája 

prostituáltak előállítása rendőrőrs fogdája 
családi veszekedésnél intézkedés lakás, udvar 
garázdaságnál helyszíni szemle utca, tömegközlekedési eszköz 
elcsavargott kiskorú megtalálása és 
meghallgatása 

rendőrőrs 

gyalogos-igazoltatások utca, park 
gépjármű-ellenőrzések és igazoltatások közút 
szándékos rongálásnál intézkedés és helyszíni 
szemle 

lakótelep parkolója, lakás 

csoportos garázdaság gyanúsítottjainak 
kihallgatása 

kapitányság akcióosztályának 
irodája 

Intézkedés típusa Helyszín vidéki kisvárosban 
gépjármű-ellenőrzések és igazoltatások utca 
gyalogos forgalom segítése utca 
közúti sebesség-ellenőrzés közút 
gyalogos-igazoltatás utca 

Intézkedés típusa Helyszín fővárosi kerületi 
kapitányságokon 

lakcímellenőrzés lakás 
igazoltatás, előállítás utca, kapitánysági fogda, orvosi 

ügyelet 
mentőknek segítségnyújtás lakás, utca 
igazoltatás Közút 
KMB adatgyűjtés, meghallgatás Középület 
KMB lakcímellenőrzés lakás, üzlethelyiség 
csendháborításnál intézkedés lakás 
csoportos rablásnál intézkedés utca 
házkutatás lakás 
italbolt-ellenőrzés, igazoltatás italbolt 
ittas személy előállítása utca, kapitánysági előállító helyiség 
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Feltétlenül idekívánkozik egy megjegyzés. Vannak bűncselekmény-típusok és 

módok, melyek szinte kizárólag éjfél és hajnali 5 óra között valósulnak meg. Ilyenek 

például a rablás és garázdaság minősített esetei; leszámolásos emberölések; hivatalos 

személy elleni erőszak; szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmények; 

diszkóbalesetek, különösen nagy értékű szgk.-k lopása; lakás-, üzlet-, nyaralóbetörés; 

öngyilkosság. Mivel én ebben az inkriminált időintervallumban nem tartózkodtam 

terepen, szükségszerűen nem találkozhattam ezekkel az esetekkel. 

 

2.4.3. A TEREPMUNKA IDŐTARTAMA ÉS KONKRÉT IDŐPONTJAI  

 

A terepmunka teljes, azaz „szolgálatban” eltöltött időtartama 68 óra volt, amely a 

négy szolgálati helyen összesen 15 napra oszlott el. Ebbe értendő bele a közterületen, 

magánlakásban, illetve a rendőrségi objektumokban eltöltött idő, vagyis maguk az 

intézkedések és a rendőrökkel történő beszélgetések, interjúk is. A pontos adatok a 

következők: 

Dátum Időpont 
Vidéki nagyváros rendőrkapitánysága 

 
2006. 10.13–14. péntek–szombat 20.00–00.30 
2006.10.14. szombat 10.00–14.00 
 17.00–21.00 
2006.10.15. vasárnap 02.30–05.00 
2006.10.27. péntek 13.00–13.30 
2006. 10. 27–28. péntek–szombat 21.30–04.00 
2006.10.28. szombat 11.00–15.00 
2006. 10. 28–29. szombat–vasárnap 21.30–24.00 
2006.10.29. vasárnap 10.00–11.00 

 
Vidéki kisváros rendőrkapitánysága 

 
2006.11.09. csütörtök 05.45–18.00 

 
Fővárosi kerületi kapitányságok 
 
2006.11.20 hétfő 14.00–18.00 
2006.11.22. szerda 16.00–17.00 
2006.11.24–25. péntek–szombat 19.00–00.30 
2006.11.27. hétfő 15.00–16.00 
2006.11.29. szerda 16.00–17.30 
2006.12.01–02. péntek–szombat 20.30–00.30 
2006.12.04. hétfő  13.00–17.00 
2006.12.09–10. szombat–vasárnap 20.00–00.30 
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2.5. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Amikor a rendőrség kommunikációjáról beszélünk, két területet kell elkülöníteni: a 

belső, a szervezeten belüli és a külső kommunikációt. Az elsőbe a munkavégzés 

során a rendőrök (beosztottak és vezetők) egymással zajló közléseit sorolom. A 

másikba egyrészt beletartozik az, ahogyan a rendőrök az intézkedések illetve a 

büntetőeljárás (nyomozás, bizonyítás) során az állampolgárokkal kommunikálnak. 

Másrészt az, ahogyan a rendőrök munkájuk egy jelentős részében más hivatalos 

szervekkel (a többi rendvédelmi szervezettel, valamint ügyészséggel, bírósággal, 

önkormányzattal stb.) kapcsolatot tartanak. Harmadrészt pedig a közvélemény 

tájékoztatását és formálását hivatásszerűen végző munkatársak: sajtósok, szóvivők és 

kommunikációs igazgatók tevékenységéről van szó. 

 Persze ennek az elkülönítésnek inkább csak elméletben van értelme. A 

gyakorlatban ugyanis ezek egymással karöltve járnak, különválasztani őket sokszor 

nem is lehet. Ahogyan a rendőri vezetők beosztottaikkal beszélnek és bánnak, az 

áttételesen megjelenik a végrehajtó állomány állampolgárokkal megütött hangjában. 

Vagy ahogyan az állampolgár egyetlen, vele intézkedő rendőr viselkedéséből von le 

következtetést a „rendőrségre” nézve, úgy a rendőrség imázsának formálásán 

fáradozó sajtósok szereplésétől, rendőrvezetők nyilatkozataitól sem lehet eltekinteni. 

Egyik hat a másikra és viszont. Szerencsés esetben, azaz ha mind a belső, mind a 

külső kommunikáció jól, magas színvonalon működik, egymást erősítik, s a 

rendőrségről alkotott külső megítélést a kívánt irányba lendítik. A másik esetről nem 

kell különösebben sokat beszélni, mert azt sajnos valamennyien ismerjük. Ha másból 

nem, 2006 őszének magyarországi eseményeiből. 

 A rendőrség kommunikációjának e két, tehát egymástól lényegében 

elválaszthatatlan területét éppen ezért tanulmányozni sem egyszerű. Amit a kutató 

tehet, hogy sorjában ebbe is, abba is bele-belenéz, s így lassan rajzolódik ki számára 

egy sok mozaikból álló, de sohasem teljes kép. Jelenleg ennek a kirakós játéknak az 

egyik részét végzem. A rendőrség belső, szervezeti kommunikációját, illetve a 

külsőnek azon részét tanulmányozom, amelyik a közvetlen intézkedési helyzetekben 

az állampolgárokkal szemben nyilvánul meg. Amint azt már jeleztem, egyelőre a 

külső kommunikáció vizsgálata nem tartozik szűkebb érdeklődési területemhez. 

 A rendőri munka egyik legfontosabb részét, az ügyeletesekét 2005-ben 

tanulmányoztam, s annak tapasztalatairól e kötet I. fejezetében számoltam be. Az 
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egyik oldalra, a bejelentés felvételére, illetve a rendőrök helyszínre küldésére tehát 

már volt némi rálátásom, amikor végre megadatott, hogy magam is beülhettem a 

„csíkos” autóba. Azaz következhetett a munka másik oldalával: a járőrök 

tevékenységével való ismerkedés.2 Ebben a fejezetben a náluk látottakról, az ő 

intézkedéseikről, és az ezekhez tartozó kommunikációs eljárásokról számolok be. E 

fejezetben kapnak helyet a szervezeti hierarchia néhány másik szintjén dolgozók, 

azaz a vezetők: ügyeletesek, parancsnokok, kapitányok és járőrök közti 

beszédhelyzetek is. Mindezt természetesen személyesen átélt példákkal illusztrálva, 

amelyek hitelesebben támasztják alá mondandómat. 

  

2.5.1. JÁRŐRÖK ÉS ÜGYELETESEK 

 

Küldés, visszajelentés 

 

Az ügyeletesek munkájába tehát már korábban betekintést nyerve figyelhettem a 

helyszínre kiküldött járőröket. A munka logikája szerint az első momentum az, 

amikor fogadják az ügyelettől érkező rádióforgalmazásokat: közleményeket, 

utasításokat, küldéseket. A szakmai zsargonban a küldésnek van egy másik neve is: 

„cím”. Ez konkrét helyszínt takar, ahová a járőrautónak mennie kell. A helyszínre 

érkezvén általános szokás szerint bejelentkeznek az ügyeletesnek („üti”), aki az 

addig tudomására jutott további információkat közli. Az intézkedés közben felmerülő 

bármilyen kérdéseket, kéréseket szintén rádión közlik, kölcsönösen. Itt kell mindjárt 

beszámolni egy viszonylag új technikai fejlesztésről: az ún. TETRA rendszerről. Ez 

egy, a főváros területén, a rendőrség számára rendszeresített rádióhálózat, 

kerületenként önálló csatornával. A készülékeken az egyes hívók egymást és az 

ügyeletet is elérhetik, egymásnak sms-t küldhetnek, s a központi nyilvántartásból 

már sms-ben is lekérhetik a körözési adatokat. A rendőrök szerint egyértelmű 

                                                
2 Itt kell tisztázni egy nagyon fontos terminológiai kérdést. A „járőr” kifejezés a közterületek nyílt 

rendőri ellenőrzését jelenti. A lényeg az, hogy a) egy időben b) egy helyen c) közösen d) ugyanazt 
a parancsot teljesítsék vagy e) kijelölt feladatot lássák el. (A d) pont azt jelenti, hogy a rendőr 
konkrét feladatot kap, pl.: helyszínbiztosítás bűncselekmény helyszínén. Az e) pont ennél 
képlékenyebb, csak keretparancs, s a rendőr tölti ki tartalommal. Pl.: Baleset történt ebben és 
ebben a kereszteződésben, intézkedj!)  

 Jelen tanulmányban a „járőr” kifejezést ebben a jelentésében használom. Vagyis a járőr az a 
rendőr, vagy rendőr-pár, aki aktuálisan közterületen nyílt ellenőrzési tevékenységet végez, s nem 
feltétlenül csak az, akinek ez a beosztása. Hogy így járok el, annak egyszerű, praktikus oka van. 
Olyan sokszor fordul elő ebben a szövegben ez a kifejezés, hogy lehetetlen volna azt minden egyes 
alkalommal kizárólag a szakmailag teljesen korrekt értelemben használni.  
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hátránya a nem teljes lefedettség, ami miatt gyakorta előfordul térerőhiány. Sok 

helyütt azonban még a hagyományos hasábrádiók működnek.3 

 A rádióforgalmazással kapcsolatban a kívülálló hamar felfigyelhet egy nagyon 

fontos jelenségre. A rádiókhoz természetesen hívónevek tartoznak, amelyeket a 

szolgálatban lévőknek pontosan ismerniük kell. Az ügyeletesek megosztott figyelmét 

a róluk szóló írásban már méltattam, de ugyanezt kell elmondanom a járőrökről is. 

Figyelik az utat, a forgalmat, sőt, azt is, hogy a bejárt közterületen minden rendben 

van-e. Eközben lehalkított rádió mellett beszélgetnek velem, aki a hátsó ülésen ülve 

kérdezgetem őket, s ha elhangzik saját hívónevük, már nyúlnak is a készülék 

hangosító gombjához, figyelik a közleményt, s reagálnak rá. De ugyanezt 

tapasztaltam a szolgálatvezető parancsnokok irodájában is. A szelektív és megosztott 

figyelem tanítandó iskolapéldái ezek. 

 Az ügyeletesekkel való kapcsolat természetesen személyektől függően változó. 

Hogy mennyire hivatalos, formális vagy mennyire közvetlen a rádióforgalmazás 

stílusa, az a két ember egymáshoz fűződő kapcsolatán, ismeretségén múlik. 

Hallottam példát olyan beszélgetésre, amikor kifejezetten barátságtalan, ellenséges 

volt ez a viszony, s olyanra is, amikor a minimálisan szükséges közlésnél több, 

mögöttes tartalmakat, például motivációt, biztatást, dicséretet, érzelmeket, 

hangulatokat is kifejező beszélgetés zajlott ügyeletes és járőr között. Az 

egyértelműen kiderült, hogy a járőrök között meglehetősen nagy népszerűségnek 

örvend a szakmailag felkészült, hozzáértő, megbízható, empatikus, jól kommunikáló, 

emberileg is hiteles ügyeletes, aki azonban elmondásuk szerint nem terem minden 

bokorban. 

 

                                                
3 A kutatás idején érvényes állapot e téren azóta változott. E tanulmány megjelenésekor a rendőri 

szervek TETRA rendszerrel való ellátása még mindig folyamatban van. Az utolsó információk 
szerint már 7 megye területén működnek ezek a rádiók. 
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2.5.2. JÁRŐRÖK EGYMÁS KÖZT 

 

A járőrökkel töltött idő alatt három különböző időpontban is volt alkalmam velük 

beszélgetni. Először a küldéstől a helyszínre érkezésig eltelő percekben, majd az 

intézkedések közben, illetve az intézkedések után. Mindhárom fázisnak megvoltak a 

maga jellegzetességei, amelyekről az alábbiakban szeretnék szólni.  

  

2.5.2.1. A helyszínre érkezés előtt 
 

Talán itt érdemes megemlíteni azt az érdekességet, hogy a terepen végzett 

megfigyelés során igazán „komoly”, „jelentős”, „súlyos” eseménynek nem voltam 

tanúja. Ez persze egyfelől szerencse és jó is, hiszen a legnagyobb érték a 

közbiztonság szempontjából mégiscsak a csend és a nyugalom. S talán nem is baj, 

hogy első ismerkedésem a rendőri munkával ilyen szempontból kifejezetten szelídre 

sikeredett. Másfelől értékelhető úgy is, hogy sajnálatos és rossz, hiszen így nem 

láthattam bele a rendőri munka sűrűjébe, a „lényegbe” – ahogyan éppen erről 

beszélgetve a rendőr kollégák megjegyezték. Én azonban nem így gondolom. 

Számomra minden, ami látogatásaim alatt történt, érdekes volt. Azért is, mert nekem 

minden helyzet új volt, s azért is, mert kivétel nélkül mindegyik alkalmas az 

elemzésre. A maga nemében mindegyik szituáció tartalmazott olyan elemeket, 

amelyek mentén az intézkedő rendőrök kommunikációs sajátosságaira nézve 

következtetések vonhatók le. És ebből a szempontból egyáltalán nem számít az eset 

súlya, komolysága, nehézségi foka vagy éppen bagatell jellege. Sőt! 

 Kifejezetten tanulságos, ahogyan a rendőrök az egyes ügyekhez azok súlya 

szerint viszonyulnak. Ahogyan magukban, az esetről értesülvén, a küldéskor, a 

helyszínre érkezés előtt és aközben az őket váró helyzetet értékelik, kommentálják. S 

ahogyan aztán, látva a konkrét szituációt, alakul a véleményük. Előfordul, hogy 

előzetesen alá- vagy éppen túlbecsülik az ügy jelentőségét, s utólag aztán változik a 

megítélés. Éppen ezért voltak érdekesek az olyan esetek, amelyeket a küldés 

pillanatától egészen az intézkedés befejezéséig, vagy az ügy átadásáig, sőt, annál is 

tovább, a kihallgatásig figyelemmel kísérhettem. Például ha az intézkedés 

előállítással végződött. Az ideális az volna, ha egyetlen ügyet magának a 

bűncselekménynek a bekövetkezésétől egészen a rendőrségi szakasz végéig lehetne 

követni. Persze ez fizikailag lehetetlen. „Vigasztalásul” csak az szolgál, hogy maguk 
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a rendőrök sem látják ezt soha a maga teljességében. Ők is csak kiragadott epizódok 

tanúi és aktív szereplői. Őket nem is igen érdekli (mert nem is érdekelheti), mi lett-

lesz abból az ügyből, amivel ők kezdtek el foglalkozni. Én nem így voltam, de ez 

persze helyzetünk különbözőségéből ered. 

 Az egyes ügyekhez való ilyen, jelentősen eltérő hozzáállásból számomra 

kirajzolódni látszik az eseteknek egy fajta, meglehetősen elterjedt és jellegzetes 

hierarchiája a járőrök körében. Az élen (természetesen?) az élet ellenes, illetve az 

erőszakos bűncselekmények állnak, amilyen az emberölés, a súlyos testi sértés, a 

rablás, illetve a garázdaság minősített esetei. Rendőri szlenggel élve: „Az a kemény 

szolgálat, ha ilyesmi történik!” Következnek a rongálások, a lopások, a betörések, a 

közlekedési balesetek, a kábítószerrel visszaélések, a tiltott területen zajló 

prostitúció. Ezeket azért komolyan veszik, de nem tartják őket „különösebb 

eseménynek”. S végül a „futottak még” kategória: a családi botrányok, a 

csendháborítás, az ittas gépjárművezetés, az igazoltatás. Nem is beszélve a teljesen 

bagatellnek számító forgalom-irányításról, sebességmérésről, helyszín-biztosításról, 

lakcímellenőrzésről, csellengő gyerek vagy ittas személy megtalálásáról, 

információadásról. Ezeket jó néhány járőr szinte csak muszájból végzi el. Pedig a 

lakosság azon részének számára – s a többség ilyen! –, akikkel nem történnek súlyos 

vagy különösebb, azaz rendőri szemmel izgalmas események, éppen az ilyen 

„bagatell” ügyek komolyan vétele jelenthetné a legtöbbet abban, hogy a rendőri 

jelenlétet elfogadják, a rendőrök munkáját segítsék. Ez azonban már a szó igazi 

értelmében vett szolgáltató rendőrségi attitűdöt jelentené, amitől még mindig elég 

messze vagyunk. Vannak szép számmal ilyen attitűddel rendelkező és dolgozó 

kollégák is, erről volt alkalmam meggyőződni. De tartok tőle, hogy egyelőre a 

többséget nem ez jellemzi.  

 Nézzünk egy ehhez illeszkedő magatartást mutató példát. Csodálatos példája 

ez számomra mindannak, amit a szolgáltatói attitűd jelent! 
 

Péntek este van. Az ügyelet egy másik kerülettől átirányított bejelentést vesz fel, s adja ki a 

küldést a járőrnek. Egy idős néni, aki kórházban fekszik, s észre veszi, hogy ellopták pénzét, 

iratait és lakáskulcsát, hamar hívja is a rendőrséget. Az utasítás: két járőr menjen a néni 

lakásához, s nézze meg, nem történt-e betörési kísérlet. Ez volt az az eset, aminek során a 

küldésről való értesülés és a végrehajtott intézkedés között eltelt időben szemmel láthatóan 

változott a kollégák hozzáállása. Elindultunk a címre, s a következő mondatok hangzottak el: 

„Na, neee… persze, menjünk ki, nézzük meg, »megcsinálták-e már a lakást«… ha van egy kis 

szerencsénk, még ott érjük őket…” Megérkezvén a helyszínre, egy jó állapotú körfolyosós 
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házba, elkezdték keresni a lakást, ami a lakásszámozás összevisszasága miatt nem volt egyszerű. 

Két lakásba becsöngetve végre megtudták, hol lakik a bejelentő. Saroklakás, az ajtón sértetlen 

rácsokkal. (A járőrök megjegyzése: „Hál’istennek, még időben érkeztünk…”) Becsöngettek a 

közvetlen szomszédba, ahol egy középkorú férfi készségesen nyitott ajtót. Már tudott a 

történtekről, a néni őt is értesítette, s felszerelt az ajtó fölső részére, úgy, hogy elsőre ne lehessen 

észre venni, egy vastag drótot. Gondolván, hogy amíg az nem várt akadályt képez a betörőknek, 

addig esetleg ő vagy más meghallja a zajokat. A rendőrök ezt tapasztalván, azonnal „felöltötték 

szolgáltatói jelmezüket” (amely láthatóan egyáltalán nem volt idegen számukra, vagyis 

szereprepertoárjukban ott volt ez is!), s további vagyonvédelmi tanácsokkal látták el a 

szomszédot. Valamint egyikük, miközben az ügyeletnek visszaszólt, hogy minden rendben van a 

helyszínen, s épp mit intézkednek, az ügyelet közvetlen városi elérhetőségét egy papírra felírva, 

azt a segítségét továbbra is felajánló szomszédnak átnyújtotta. Ő ezt elégedetten megköszönte, a 

járőrök pedig elköszöntek, s mentek tovább.  

 

A fentebb felsorolt, bagatellként kezelt ügytípusok közül külön kiemelendőnek 

tartom a családi botrányokat. A családon belüli erőszak értőbb kezelése nyomán sok 

olyan helyzet megelőzhető lenne, amelyekben az intézkedő járőrök maguk is 

veszélybe kerülhetnek. Nem ritkán fordul elő az ilyen szituációkban hivatalos 

személy elleni erőszak, amit esetleg éppenséggel az intézkedés nem megfelelő 

lefolytatása vált ki. Ha már az ügyeletes gondosabban foglalkozna az ilyen jellegű 

bejelentésekkel (pl. alaposabban kikérdezné a bejelentőt a körülményekről, azokra 

külön is felhívná a járőr figyelmét), a helyszínre kiérkezve lehetővé válna a 

pontosabb helyzetfelismerés s ennek nyomán az adekvátabb kommunikációs 

eszközök megválasztása. Az ilyen, erőszaktól terhes helyzetekben az intézkedő 

rendőr szintén erőszakos fellépése biztosan nem csökkenti, hanem inkább növeli a 

konfliktusokat. Márpedig éppen ezek kezelése a cél.  

 

2.5.2.2. Intézkedés közben 
 

Nézzünk elsőként egy olyan intézkedést, amely egy bizonyos szempontból nagyon is 

hagyott kívánnivalót maga után. 
Péntekről szombatra virradóan, hajnali kettőkor polgárőrök egy 13 és fél éves bicikliző kisfiúra 

lettek figyelmesek az utcán. Megállították, s kérdezték, mit keres ott ilyenkor. A fiú elmondása 

alapján még este eljött otthonról, félvén, hogy apja bezárja őt, mert három egyest vitt haza aznap 

az iskolából. A fiú bűncselekményt, szabálysértést nem követett el, és sérelmére sem történt 

ilyen. A polgárőrök beszólnak az ügyeletre, két járőr kimegy, és ún. biztonsági intézkedésként, a 

gyermek érdekében beszállítják őt a rendőrkapitányságra. Ott a következő történik: Leültetik egy 
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székre, a két járőr a számítógéppel foglalatoskodik, ún. meghallgatási jegyzőkönyvet készítenek. 

Amikor nagyjából elkészülnek, a fiúhoz fordulnak, s még egyszer pontosítják, miért csavargott 

el, illetve egyeztetik az adatait, s kérik, olvassa el a szöveget a gép előtt ülve. Ez újabb negyed 

órát vesz igénybe. Ezután megkérdezik, hogy hol lehet elérni ilyenkor a szüleit. A lakás 

telefonszámát és édesapja egyik mobilszámát adja meg a fiú. Ezek közül egyiket sem veszik föl. 

Két járőr elindul hát a kb. 10 km-re fekvő lakásba, hogy az édesanyát értesítsék. (Az apa a fiú 

elmondása szerint dolgozik.) Eltelik újabb fél óra, a járőrök visszajönnek, az anyuka nélkül, akit 

álmából ébresztettek, és mivel nem tudna hogyan hazamenni éjszaka, nem jött be a rendőrségre. 

Viszont megmondta, hol dolgozik az apuka, s megadta a számát is. Ekkor értesítik az apát, aki 

végre bejön az őrsre, s fiát azonosítja. A rendőrök elmondják röviden a fiú elcsavargásának 

indokát, s a meghallgatási jegyzőkönyvet az apával is aláíratják. Elmondják az apának, hogy az 

ügyet hivatalból továbbítani fogják a családi összekötő tisztnek, illetve a gyermekjóléti és 

családsegítő központnak. Majd minden kommentár nélkül elengedik apát és fiát.  

Az esetről az intézkedő járőrökkel és szolgálatvezető parancsnokukkal is 

beszélgettem. Elmondásuk szerint évente kb. tucatnyi ilyen ügyük van. És nemigen 

tudnak mit kezdeni velük… Gyakran előfordul, hogy az így csellengő gyerekekkel a 

későbbiekben mint áldozattal, sértettel vagy mint elkövetővel találkoznak újra. A 

helyzetben pedig ott van mindkettőnek a lehetősége. Ha újra elcsavarog, és nincs 

szerencséje, kirabolhatják, bántalmazhatják. Ha egy bandának egyszer-másszor 

feltűnik ez a csavargó gyerek, könnyedén lecsaphatnak rá, s apróbb-nagyobb 

bűncselekmények elkövetésére bírhatják rá vagy akár kényszeríthetik. Természetesen 

egyik sem kívánatos út egy 13 éves gyermek számára. Valóban nem lehetne mit 

kezdeni az ilyen ügyekkel? Mondjuk egy másféle, mégpedig szolgáltatói, s nem 

hivatali típusú rendőri intézkedés révén? Úgy gondolom, hogy nagyon is lehetne és 

kellene is! Apróságokra gondolok, amelyek egyszerű kommunikációs „fogások”. 

Ennek az őrsre minden bizonnyal először bevitt gyereknek az első benyomását a 

rendőrségről az adja, ahogyan vele ott bántak. Miközben látszólag minden jogszerű 

volt és korrekt, papírforma szerint legalábbis, addig épp csak a lényeg nem történt 

meg: nem emberként, hanem egy elintézendő ügyként bántak vele Ez azt jelenti, 

hogy kizárólag abban a szűk látómezőben foglalkoznak vele, ami onnantól, hogy 

behozták az őrsre, csupán odáig terjed, hogy hazaengedik. Ezt ő pontosan 

érzékelhette s érzékelte is. Nagyon hiányoltam, hogy egyetlen kérdés nem hangzott 

el a járőröktől arra vonatkozóan, hogy fizikailag jól érzi-e magát, nem fázik-e, nem 

szomjas-e, nem kell-e vécére mennie. Hogy máskor is előfordult-e már ilyesmi, hogy 

nem fél-e az apjától. Csak hivatalos kérdéseket tettek fel neki. Az emberi gesztusok, 

mert azokról van szó, nem kerülnének semmibe, viszont rengeteget számítanának a 

gyermekben zajló érzelmek feldolgozásában. Ami egy ilyen esetből benne 
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megmarad, az meghatározó is lehet. A hozzá való érzéketlen viszonyulás talán csak 

egy az eddigi „emberi” élményei sorában, de nem mindegy, hogy megerősíti őt 

ebben, vagy épp itt nyílna alkalma, hogy egy másfajta, nyitott, odafigyelő, empatikus 

fogadtatást találva esélyt kapjon, hogy kikerülhessen ebből az egyébként ördögi 

körből. Mindez persze már bűnmegelőzés is, amire – legalábbis ebben az igencsak 

áttételes formában – járőreink nem sok gondot fordítanak. 

 Épp ezért volt meglepő, ahogyan a bűnmegelőzéssel kapcsolatban – egy másik 

helyen és alkalommal – egy bűnügyi technikus kolléga nyilatkozott. Ő éppen ennek a 

szemléletnek az elterjesztését tartaná a leginkább szükségesnek. Saját bevallása 

szerint is kevesen gondolkodnak úgy a bűnügyesek, sőt, a rendőri vezetők között is, 

mint ő. Úgy érvelt, hogy ha sikerülne változtatni ezen az általános, a bűnüldözést 

abszolút preferáló, s a bűnmegelőzést finoman szólva is lenéző rendőri szemléleten, 

akkor a bűnüldözésnek is sokkal kevesebb és könnyebb dolga volna.  

 De folytassuk pozitív példákkal. Feltétlenül ebbe a sorba tartozik az a néhány 

szituáció, amelyeknek körzeti megbízottak munkáját figyelve lehettem tanúja. Ha 

valami, akkor épp ez a beosztás az, amelyik a szolgáltatói mentalitásnak a leginkább 

megfelel. Volt szerencsém találkozni e munka (vagy inkább az emberek) iránt 

elkötelezett körzeti megbízottakkal. Köztük olyannal is, aki 20 éve ugyanabban a 

kerületben látja el ezt a munkakört, ennek minden hely- és személyismereti 

előnyével. Amikor egy régi, díszes kulcs ellopásának helyszínére, egy középületbe 

ballagtunk el (igen, ballagtunk, gyalogosan, mert az illető körzeti megbízott soha 

nem ül rendőrautóba!), láthattam és megérezhettem ennek a munkának a lényegét. 

Ahogyan a biztonsági őrrel, de még inkább a nem magyar anyanyelvű és 

állampolgárságú igazgatóval, tolmács segítségével kommunikált, az önmagáért 

beszélt. (Lásd a 3. sz. mellékletben a 1. sz. képet.) A fontos itt valóban a rendőri 

jelenlét: hogy az állampolgárok lássák, érezzék, a rendőr törődik ügyes-bajos 

dolgaikkal, figyelmesen meghallgatja őket, szerves része hétköznapjaiknak, ismeri 

problémáikat, s azokhoz értően, segítőkészen viszonyul. Az ugyanabban a kerületben 

szolgálatot teljesítő fiatal körzeti megbízottakra ez a mentalitás már kevésbé 

jellemző. Őket jobban vonzza a klasszikus értelemben vett rendőri munka, a 

szabálysértések, bűncselekmények felderítése. 

 E ponton elkerülhetetlen, hogy a különböző rendőri attitűdöket is számba 

vegyük, hiszen mindaz, amiről a szolgáltatói szerepfelfogás kapcsán szóltunk, 

ezekhez képest nyer értelmet. Vizsgáljuk hát meg röviden a másik kettőt is, s 
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forduljunk Krémer Ferenchez, aki kitűnően írja le őket „A rendőri hatalom 

természete” c. könyvében. (Napvilág Kiadó, 2003) Az előbb említett modellt a 

„Szolgáltassunk biztonságot!” jelszóval jellemzi. Ez a három közül a legfiatalabb 

irányzat. 

 Az első az ún. „Háborút a bűnözés ellen!”. Ebben a modellben a rendőri attitűd 

egy büntető-igazságszolgáltató, restriktív megközelítés. Ebben elsősorban a 

parancsvégrehajtás és a társadalmi különbségekről előzetesen megfogalmazott 

ítéletek (előítéletek) az uralkodóak. „A rendőrség ekkor azt a szerepet kapta, hogy 

szigetelje el azokat a patologikus magatartásokat és életmódokat, melyek zavarják a 

társadalom »normális« működését. Ennek következtében maguk a rendőrök és a 

»tisztes« polgárok is úgy tekintettek a rendőrségre, mint amely »vékony kék vonal a 

barbárság és a civilizáció között«.” (Krémer 2003: 47) 

 A következő korszakot a „Védjük meg az értékeket!” jelszóval írhatjuk le. Ez 

tulajdonképpen a rendfenntartás modellje, amelyikben a rendőr kvázi igazgatja a 

helyi társadalom működését és benne a bűnözését is. Ehhez ismernie kell egyfelől 

annak a középosztálynak az értékrendjét, amelyet tulajdonképpen ő is képvisel, s 

teljes mértékben azonosulnia is kell vele. Másfelől viszont már értenie kell az ettől 

eltérő kultúrákat is, amelyeken belül a felmerülő konfliktusokat nem egyszerűen 

elnyomni, de levezetni kell tudnia. 

 A három modell között a mi szempontunkból, azaz a rendőrök és az 

állampolgárok közötti kommunikáció minőségének vizsgálata szempontjából a 

leglényegesebb különbség a következő. Az első modell szinte egyáltalán nem veszi 

tekintetbe azoknak a társadalmi rétegeknek a véleményét, amelyekre tevékenysége 

irányul (mondhatjuk, hogy kirekesztő). Ehhez társul egy szinte kizárólag egyirányú, 

parancsoló jellegű kommunikáció.  

 A második modellben már megfigyelhető a kétirányú kommunikációra való 

törekvés, de egyetlen társadalmi réteg, a középosztály értékrendjéből kiindulva. A 

rendőr kommunikációja itt szinte teljes egészében reflexív jellegű. Ez két dolgot 

jelent. Az egyiket az „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” közmondással 

jellemezhetjük. Ez azt jelenti, hogy az ő értékrendjéhez tartozónak, 

törvénytisztelőnek tartott és az ő mércéje szerint kulturáltan fellépő állampolgárral a 

rendőr is „normálisan” beszél.  Míg azzal, aki szerinte nem megfelelően reagál az ő 

közeledésére, ő is másmilyen hangot üt meg, s lesz hatalmaskodó, lenéző, megalázó 

stb. A reflexív másik lehetséges jelentése pedig az, hogy ő a rend fenntartásának 



 22

érdekében avatkozik be a közösség életébe, ő kezdeményez, s erre visszajelzéseket 

kap. Ezek többnyire nem felelnek meg az általa képviselt értékrendnek, s ezért 

reflexióiban kioktató, rendreutasító, fegyelmező szerepet játszik. Hiába kétirányú a 

kommunikáció, a rendőr abszolút irányító, s a másik fél csupán alárendelt, akinek 

visszajelzéseit a rendőr ennek megfelelően kezeli. 

 Míg a harmadik modellben óriási előrelépésként jelenik meg az a gondolat, hogy 

a rendőrség a helyi társadalom része (ily módon a rendőr a helyi társadalom tagja), 

aki a közösség egészét érintő problémák kezeléséhez speciális eszköztárral 

rendelkezik, s ezt mintegy szolgáltatásként nyújtja. Éppen ennek lesz a 

következménye az, hogy a problémák keletkezéséért és megoldásukért közös 

felelősségvállalásra van szükség. Ez azonban csak a civilek és a rendőrség közötti 

konszenzuson, partneri együttműködésen alapulhat. Ehhez nélkülözhetetlen a magas 

színvonalú, professzionális kommunikáció, amelynek középpontjában az áll, hogy 

mindkét fél egyenrangú, s így visszajelzéseik teljes értékűek. Ebben a viszonyban a 

civilek is lehetnek kezdeményezőek, s a rendőrnek is belső igénye lesz a 

visszacsatolás.  

 „A három fenti szerepfelfogás ugyan egyszerre van jelen a magyar rendőrségben, 

de a szervezeti hierarchiában egyáltalán nem azonos a pozíciójuk. A szerepelfogások 

eltérő szervezeti szintre jellemzőek. A legáltalánosabbnak tekinthető felfogás (azaz a 

rendfenntartás – M.K.) a másik kettőnél kevésbé befolyásos, és inkább az informális 

magatartásokat befolyásolhatja. Ebből viszont az következik, hogy a különböző 

szervezeti szintek között konfliktusok alakulhatnak ki, amelyek aztán jelentős 

mértékben befolyásolják a szervezet egyes részeinek, időnként akár egészének 

működését is. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a beosztottak és a középvezetők 

jelentős része felkészültebb az új követelmények teljesítésére, mint maga a szervezet 

vagy annak a politikai széljárás szerint változó vezetői.” (Krémer 2003: 79–80) Ne 

feledjük, hogy mindezeket a szerző egy 1999-ben folytatott rendőrségi szerepmodell-

vizsgálat eredményei alapján 2003-ban állítja. Véleményem szerint ez a 

következtetés még a kutatás idején, 2006 végén, sőt a tanulmány megjelenésekor, 

2008-ban is megállja a helyét. Tegyük hozzá: sajnos. 

 A rendőrök legtöbbször párosával teljesítenek szolgálatot. Hihetetlenül nagy 

jelentősége van tehát a köztük lévő kapcsolatnak, aminek elmélyítésében rengeteget 

számít az együtt eltöltött idő. A járőrtárs alapos ismerete feltétlenül javítja a 

kommunikációt a két ember között, ami egy-egy élesebb helyzetben, például 
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időszűkében nagyon jól jöhet. A járőrök túlnyomó többsége azonban nem tölt túl sok 

időt ugyanazzal a párral. Ennek számos oka van, többek között az egyes beosztások 

és szolgálati helyek közötti viszonylag nagy vándorlás. Másrészt viszont – s ez 

minden szakmai logikának ellent mond – sokszor a közvetlen vezetők szedik szét a 

már összeszokott járőr párokat, mert úgy vélik, hogy a túlzott összeszokottságnak 

több hátránya van, mint előnye. Kíváncsian olvasnám egy olyan kutatás eredményét, 

amelyik ezt feketén-fehéren kimutatná, persze tudván azt, hogy nincsen ilyen kutatás. 

 Az összeszokottság – nyilván egyénenként eltérően – szerencsére azonban 

viszonylag hamar kialakul. Ezt a látottak alapján leginkább a következőkből tudtam 

leszűrni.  

 A párosok között szinte mindig jó volt a hangulat. Nem hiszem, hogy 

huzamosabb ideig leplezni tudták volna, hogy a másikkal nem szívesen dolgoznak 

együtt. Ezt érezni lehetett volna. A kocsiban és a helyszíneken, mondjuk várakozás 

közben zajló beszélgetések közvetlen stílusa, kötetlen hangulata, humora még az én 

jelenlétemben sem csorbult. Ez, azt hiszem, mindennél beszédesebb.  

 Egyáltalán nem fogták vissza magukat a rendőrség működésére vonatkozó 

kritikai megjegyzéseiket illetően. Márpedig ha két ember között nézeteltérések, 

érdekellentétek feszülnek, úgy gondolom, kényesebb témákról, főleg idegen 

jelenlétében biztosan nem beszélgetnének. 

 Mindig egyértelmű volt a munkamegosztás. Az egyik vezette a járművet, a másik 

segített a tájékozódásban. Az egyik kérdezgette az intézkedés alá vont személyt, a 

másik rádión forgalmazott, mondjuk priorált (ellenőrizte, hogy nem körözik-e a 

személyt vagy a járművet). Az egyik a szondát kezelte, a másik az adatokat írta föl. 

Az egyik jegyzőkönyvezett, a másik az előállítottat felügyelte. És így tovább. 

Egyetlen egyszer észleltem olyat, hogy a két járőr közt kisebb fajta vita kerekedett. 

Rájuk ez külön jellemző volt, nem is igazi vitának nevezném, inkább egy bizonyos 

fokú értetlenségnek, szervezetlenségnek. Talán presztízsharcnak, de semmiképpen 

nem nagy súlyúnak. 
Csoportos rablást jelentettek be az ügyeletre, s az elkövetőkről kapott személyleírás alapján 

két járőr igazoltatni kezdett egy öttagú társaságot. Sajnos nem mi intézkedtünk az ügyben. 

Bár a két járőr, akikkel én voltam, szeretett volna elsőként a helyszínre érni, s ha egy adott 

kereszteződésben nem balra, hanem jobbra fordulunk, ez valószínűleg sikerült is volna. 

Ezen „kaptak össze”. Majd egy óra múlva, még ugyanezen intézkedés részeként azt sikerült 

kissé körülményesen tisztázniuk, hogy a kapitányságra előállítandó személyeket ki melyik 

kocsival és milyen sorrendben szállítsa be.  
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Persze itt bizonyos értelemben „porszem került a gépezetbe”, aminek talán köze 

lehetett az ő bizonytalankodásukhoz is, de erről az 5.2.4. sz. alfejezetben fogok 

részletesen szólni.  

 Az összeszokottság ellenére is elő-előfordult, hogy akadozott az 

információáramlás vagy félreértések nehezítették a munkát. Ezeknek is számos okuk 

lehet, amelyek közül itt most csak azt említeném, amit a legfontosabbnak tartok. 

Nem fordítanak erre, ennek gyakorlására külön figyelmet, és úgy vettem észre, hogy 

semmi nem motiválja a kollégákat, hogy ebben jobbak legyenek. Nyilvánvalóan az 

oktatás során kellene ezt az igényt kialakítani, illetve a hozzá szükséges visszajelzési, 

elemzési módszereket megtanítani. 

 Amikor más kollégák által elkezdett intézkedéshez csatlakoztunk (sokszor csak a 

kedvemért, mert nekünk épp semmi dolgunk nem akadt), akkor alkalmam volt 

belelátni abba is, hogy az egyébként nem közvetlenül együtt dolgozók között milyen 

a kapcsolat. Kivétel nélkül mindig azt tapasztaltam, hogy maximális bizalommal és 

segítőkészséggel vannak egymás iránt. Ha bármire szüksége volt egyiknek vagy 

másiknak, a rádiós segítségkéréshez képest pár perc múlva már ott voltak a társak, és 

vitték a hiányzó szondát, iratot, zseblámpát vagy ami épp kellett. Minden nehezítő 

körülmény ellenére tapasztalataim szerint Magyarországon rendőr és rendőr között 

igenis működik a szakmai szolidaritás, s ez nem kis dolog! 

  

2.5.2.3. Az intézkedés után 
 

Megfigyeléseim szerint az egyes intézkedési helyzeteket a járőrök csak annyiban 

kommentálják, értékelik, amennyiben az számukra ott és akkor éppen aktuális. 

Kérdéseimre persze el-elgondolkodtak néhány epizódon, de saját bevallásuk szerint 

ez elég ritkán fordul elő. A részletes elemzés, az összehasonlítás, a tanulságok 

rendszerezett levonása, vagyis a közös okulás igényével szinte sohasem. Inkább csak 

a „sztorizás” szintjén emlegetnek föl régi eseteket, azoknak is vagy a 

legveszélyesebb, vagy a legviccesebb pillanatait. Sőt, interjúkban a kollégák arról is 

beszámoltak, hogy helyi viszonylatban szinte legendák keringenek különbözőképpen 

elrontott intézkedésekről, amelyekből persze sokat tanulnak, de inkább csak 

szórakozásból mesélik őket. Ezt én egyáltalán nem tartom elegendőnek, s helyi, 

közvetlen vezetőként biztosan teremtenék alkalmat arra, hogy néhányszor egy-egy 

eredményes vagy éppen elrontott, sikertelen szituációt közösen feldolgozzunk, 
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elemezzünk. Ezek nemcsak a tanteremben érdekesek, hanem a napi gyakorlatban is 

mindenkinek a hasznára válnának. 

 Egyszer éreztem csak, hogy maguktól, de kifejezetten miattam, a „kedvemért” 

„elemezték” a történteket, közvetlenül az intézkedés után, persze csak röviden. Ám 

kimondottan rossz íze volt a beszélgetésnek, s inkább szégyelltem magam. Faramuci 

módon amiatt, ahogy a rendőrök viselkedtek. Egy tankönyvi negatív példatárba való, 

nagyon vitatható szakmai értékű rendőri intézkedés történt egy a magyarországi 

roma kisebbséghez tartozó személy sérelmére. A kulturáltságnak, az empátiának a 

legkisebb nyoma sem volt, ellenkezőleg: a hatalom minduntalan – ráadásul teljesen 

fölösleges – éreztetése, a lekezelő hangnem annál inkább. Ez sok mindenben 

megnyilvánult: a „csendőrpertuban” (amikor a rendőr tegezi az állampolgárt, de ő 

magázza a rendőrt), a használt kifejezésekben, a mondatok helyenként gúnyos, 

ironikus voltában, a hanglejtésben, a hangerőben stb. Kitűnően lehetne tanítani ez 

alapján, hogy hogyan ne intézkedjünk. Felidézem a párbeszéd egy jellegzetes 

részletét. Kurzívval szedem az intézkedés alá vont személy szövegét. 
„– Az ilyen emberekkel ezt kell csinálni… akik normálisan, becsületesen güriznek, igaz, 

hogy nincs jogosítványuk… 

– Papír zsebkendő van nálad? Azért kérdezem, mert mindjárt sírva fakadok…  

– Hozzak? 

– Jó lenne… Ne szemtelenkedj… na, azért mondom…  

– Tisztában vagyok vele… 

– Akkor meg? Most miért kell okoskodni?  

– Sajnos, hogy ha lenne pénzem, akkor biztos eljárnék jogsit csináltatni…  

– Nekem se volt pénzem, mégis volt jogsim…  

– Jól van… Csak nekem itt van a három gyerek…  

– Na látod, azt kéne eldöntenetek először, hogy gyerek vagy egzisztencia… csak az 

nektek nem megy…  

– Nehéz is azt felfogni… 

– Nehéz, bizony, hogy nehéz.  

– Mindegy, ez van… 

– Nem a gyerekeket kell gyártani, egy kicsit gondolkodni kellene, nem? Szerintem… A 

biztonsági övet se szereted használni, ugye? Elismered, hogy engedély nélkül 

közlekedtél? Mindjárt kiderülnek itt a dolgok, és aztán mehettek. Persze gyalog… 

vagy valaki olyan vezet, akinek van jogosítványa. 

– Három gyerekkel induljak el gyalog haza? Beteg gyerekkel induljak el? Most voltunk 

orvosnál… 

– Úgy látom, hogy előállítás lesz… Végighallgatod, hogy mit mondok? Fölhívom a 

figyelmedet, hogy amennyiben tovább folytatod az engedély nélküli vezetést itt az 
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orrunk előtt, elő fogunk állítani… A kényszerintézkedés során, mert azt annak hívják, 

alkalmazható testi kényszer, bilincs, gumibot, legvégső esetben fegyver. Érted, amit 

mondok?  

– Fölfogtam… 

– Magyarul mondva akár a kocsiból is kirángathatunk, ha variálsz itt nekem. Oké? Mert 

mondhatom szépen is, meg mondhatom érthetően is… Mennyi a havi jövedelmed? 

– 68 ezer… 

– Más ember ennyiért dolgozik egy hónapban…  

– Három gyerekkel hogy menjünk haza gyalog?  

– Hát ez annyira szociális egyéni probléma, hogy hihetetlen… De tetézhetjük a bajt.  

– Legalább annyit engedjenek meg, hogy… 

– Na, viszontlátásra, az előbbiek figyelembevételével kellene tovább közlekedni… 

persze gyalog… gyalog balog…  

S ami a legmegdöbbentőbb volt: az eset után, annak kommentálásakor derült ki, 

hogy a kollégák szinte külön nekem szerepeltek. Az intézkedés során elhangzott 

mondatok is szinte a fülembe égtek, de különösen utána azok, amelyekkel a kollégák 

kommunikációs „tehetségüket” fitogtatták: „Kommunikációs téren jól ott vagyunk a 

szeren? … Na, látod, milyen mocskok ezek? De gondolom, láttad már így ezeket, ezt 

a fajtát, nem? Azt szeretem, hogy még ők akarják megmondani, mi történjen…”   
 

 

2.5.2.4. Több rendőr a helyszínen 
 

Bizonyos helyzetekben előfordul, hogy nem egy, hanem több járőr pár is jelen van a 

helyszínen. Erre több példát is láttam. 

 Az 5.2.2. sz. alfejezetben elkezdtem leírni egy csoportos rablás esetét, ahol az 

intézkedés alá vontak nagy száma miatt (5 fő) több rendőrre is szükség volt. A 2 

kollégával mi is a helyszínre érkeztünk, s bekapcsolódtunk az akkor már zajló 

intézkedésbe. 4 rendőr volt ott, velünk együtt 6-an lettek, plusz én magam. 

Természetesen elkezdődött az információk továbbadása nekünk, a legfrissebben 

érkezőknek. Ám mindezt úgy kellett megoldani (a helyzet ezt kívánta), hogy az 

intézkedés alá vont személyek ne hallhassák, mit tudnak a rendőrök, illetve 

egymással se tudjanak beszélgetni. A feladatot csak részben sikerült megoldani, mert 

időnként így is oda-odaszóltak egymásnak. Ám negyed óra elteltével megérkezett a 

helyszínre az ügyeletes váltásparancsnok, s kézbe vette az irányítást. Innentől kezdve 

jobban haladtak a dolgok, de csak addig, amíg meg nem érkezett a kapitány. Ugyanis 

neki szintén elmondták az egész ügyet, azt, hogy mit intézkedtek, illetve milyen 
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további intézkedéseket helyeztek kilátásba (kit fognak előállítani, illetve hogy az 

egyik fiatalember lakásában házkutatást akarnak tartani, amihez az azt elrendelő 

határozat kell, vezetői aláírással). A kapitány azonban kissé más következtetésre 

jutott, s nyilván, mivel ő volt a magasabb beosztású vezető, az ő utasításai szerint 

folytatták a munkát… Talán ezért jött létre néhány kisebb értetlenség, félreértés. 

Kívülről az egész úgy tűnhetett, hogy a rendőrök képtelenek összehangoltan 

cselekedni, eldönteni, kivel mi legyen, ki kit vigyen be, hány autóval stb.  

 E helyzet láttán eszünkbe juthat az ismert mondás: „Sok bába közt elvész a 

gyermek.” Amíg két járőr intézkedik, a köztük meglévő és többnyire egyértelmű 

hierarchia és összeszokottság érvényesül. Mihelyt többen vannak (esetünkben láttuk: 

4-en, majd 6-an), bonyolódik a helyzet. S mihelyt megérkezik (itt: megérkeznek!) a 

helyszínre a parancsnok(ok), az addig automatikusan működő hierarchikus 

viszonyok egy pillanatra felborulnak, akár a fejük tetejére is állhatnak, ami a 

megoldást nem szokta könnyíteni. Azt hiszem, ennek lehettem tanúja ezúttal. 

 A látszólagos szervezetlenségben persze sok minden más is közrejátszhat(ott). 

Nem lehet nem számításba venni az én jelenlétemet, bár ezt nem tartom komoly 

befolyásoló tényezőnek. Hogy miért nem, arról fentebb már írtam. (Lásd a 3.2. 

fejezetben írtakat.) Van azonban egy másik körülmény: Az általam meglátogatott 

kerületekben például önkormányzati fenntartású térfigyelő kamerarendszer működik. 

E csoport személyi állományát részben a kerületi kapitányság dolgozói, részben 

azonban más kerültekből érkező kollégák alkotják, mégpedig másodállásban. 

Előfordul, hogy a más szolgálati egységeknél dolgozók még nem ismerik a helyi 

kollégákat, rendőri erőket, technikai viszonyokat, bűnügyi jellegzetességeket, s őket 

sem a kerületi kollégák. Vagy a rendőri munkával kapcsolatos más elvárásokhoz, 

stílushoz, esetleg munkamorálhoz szoktak. Ebből időnként nézeteltérések 

adódhatnak, amelyek nyilván nehezítő körülményként jelentkeznek a szakmai 

kommunikációban. Talán a háttérben éppen ilyenről volt szó, amit viszont konkrétan 

nem firtathattam, s így nem is tudhattam meg.  
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2.5.3. JÁRŐRÖK ÉS HELYSZÍNELŐK, JÁRŐRÖK ÉS NYOMOZÓK 

 

Helyszínre érkezés, információátadás, előállítás, gyanúsított átadása 

 

Az előzőekben leírt csoportos rablási esethez tartozott egy házkutatás is, amelyen 

szintén 6 rendőr: 4 járőr és 2 helyszínelő volt jelen (engem nem számítva). A két 

parancsnok már nem volt ott. Itt már olajozottabban mentek a dolgok, látszott, hogy 

rutinosabban végzik a munkát. Pl. felosztották egymás között a lakást, egyértelmű 

közléseket intéztek egymáshoz és az intézkedés alá vontakhoz. Úgy gondolom, hogy 

a munkának ez a fázisa jobban bejáratott, viszonylag egyértelmű volt, nem igényelt 

annyi döntést, és persze nem közterületen zajlott, tehát kevesebb volt a zavaró 

tényező. Ráadásul itt már csak egyetlen intézkedés alá vont személy, illetve – 

kiskorúról lévén szó – az ő törvényes képviselője volt jelen. 

 Egy másik esetben egy helyi járatú buszt rongált meg valaki, késő este, néhány 

szemtanú láttára. Maga az intézkedés – egy üldözéses elfogást követően! – már 

egyszerű volt, a fiatal fiút, akinek nem sikerült megszöknie a bűncselekmény 

helyszínéről, megbilincselve őrizték. A kollégák a tanúkat hallgatták meg, mikor 

odaértünk. A járőrök hívására kiérkező helyszínelők gyorsan, szakszerűen végezték a 

dolgukat, a járőröktől ehhez minden szükséges információt és segítséget megkaptak. 

Együttműködésük – elmondásuk alapján – nemcsak ez alkalommal, de rendszeresen 

ilyen, s jól kijönnek egymással.  

 Ugyanezt tapasztaltam más hasonló helyzetekben is, bár sok ilyet nem láttam. 

Készítettem azonban interjút két (hét, illetve tíz éve rendőrként dolgozó) helyszínelő 

és egy bűnügyi technikus kollégával, illetve kérdezgettem a járőröket is a két 

munkakörben dolgozók munkájának összehangoltságáról. A legfontosabb ebben 

szerintük a társak ismerete, illetve az, hogy bíznak egymásban. Ha eltérően ítélnek 

meg egy-egy ügyet, akkor megbeszélik, és közösen döntik el, mit tegyenek. 

Természetesen az ügyeletessel is megbeszélik, s előfordul, hogy ő felülbírálja a 

döntést, ám sokszor csak amiatt, hogy adminisztrációs szempontból biztosan rendben 

legyen minden. 

 Ha előállításra kerül a sor, a járőrök és az ügyet átvevő ügyeletes nyomozók 

között általában egyszerű, tömör, lényegre törő információátadás történik. A járőrök 

megírják jelentésüket, s onnantól kezdve számukra az ügy véget ért, ők csak ennek a 
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munkafolyamatnak a részesei. Várják a következő feladatot, s ha hívás van, mennek 

tovább.  

  

2.5.4. JÁRŐRÖK ÉS SZOLGÁLATVEZETŐ PARANCSNOKOK 

 

A szolgálatvezető parancsnoknak a váltásában dolgozó rendőrök eligazítása, szakmai 

irányítása, utasítása, számukra szakmai segítség adása, illetve ellenőrzése a dolga. 

Mindegyikre láthattam példát a terepmunka folyamán. Ezekről számolok be az alábbi 

fejezetben.  

 

Eligazítás 

 

Három különböző szolgálati helyen volt alkalmam meghallgatni egy-egy eligazítást, 

amelyeket a szolgálatvezető parancsnok tartott a szolgálatot akkor kezdő járőri 

állománynak. Kettő rendes napi szolgálatellátás volt, egy pedig egy soron kívüli 

helyszín- és rendezvénybiztosítás. Mindhárom nagyon korrektül s nagyjából azonos 

koreográfia szerint zajlott. 

 

Közös jellemzők: 

- A parancsnok üdvözli a beosztottakat. 

- Ellenőrzi a létszámot. 

(- Külön ki kell emelnem, hogy minden esetben, az eligazítás elején fordított 

gondot arra, hogy kedves gesztusként engem, mint külső megfigyelőt 

üdvözöljön, bemutasson, s elmondja az állománynak, miért vagyok ott, illetve 

segítségüket és együttműködésüket kérje az én munkámhoz.) 

- Az előző szolgálatban történteket ismerteti, szükség esetén kommentálja. 

- Elmondja a napi aktuális tennivalókat, felhívja a figyelmet a fontos, különös 

momentumokra. 

- Ellenőrzi a ruházatot, felszerelést. 

- Az esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolja.  

- Elköszön az állománytól. 
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Eltérések: 

- Az egyik eligazítás sorakozóval kezdődött, s ezután ültek le egy asztal köré a 

résztvevők. A másik kettő kevésbé volt alakias, azaz végig ülve zajlott. Az egyik 

a szolgálatvezető parancsnoki helyiségben egy asztal körül, a másik egy nagyobb 

teremben, frontálisan elrendezett székeken ülve történt. A kölcsönös tiszteletadás 

vezető és beosztottak között azonban így is tökéletesen (azaz igazából, 

tartalmilag, s nemcsak formálisan) megvalósult. 

- Az egyik eligazítás során a parancsnok feltett egy ún. ellenőrző kérdést. 

Elmondása szerint ez náluk minden szolgálatban szokás, s az állomány 

folyamatos képzését hivatott biztosítani. Ily módon is fel szokták hívni a 

figyelmüket az esetleges friss változásokra, új szabályokra. 

- A soron kívüli helyszín- és rendezvénybiztosítás miatt összehívott eligazítás 

sokkal részletesebb és időben is hosszabb volt, mint a szokásos napi eligazítások. 

Itt a biztosításban jelen lévők létszáma is nagyobb volt (kb. 20-22 fő), s voltak 

köztük határőrök is, illetve olyanok, akik nem szoktak együtt szolgálatot ellátni. 

Éppen emiatt a parancsnok külön kitért az egymással, illetve a vele való 

kapcsolattartás formáira, a hívószámokra, a járőrautók rendszámára, a szolgálati 

csoportokra, a pontos szolgálati helyekre, az esetlegesen várható átszervezésekre, 

a következő eligazítás időpontjára. A feladat egyedi jellegére való tekintettel 

részletesebben, lépésről lépésre ismertette a tennivalókat. 

- Ugyanitt, helyszínbiztosításról (útlezárásról és forgalom-elterelésről) lévén szó, 

külön felhívta a figyelmet a baleset-megelőzésre, a biztonsági intézkedésekre 

(bójázás, láthatósági mellény viselése stb.).  

 

Szakmai segítségadás, ellenőrzés 

 

A szolgálatvezető parancsnokok általában nagyobb szakmai múlttal és ennek 

megfelelően nagyobb tapasztalattal rendelkező, többnyire idősebb kollégák. 

Legalábbis azokon a szolgálati helyeken, ahol én megfordultam, ez volt a helyzet. 

Egyikük – bevallottan a számomra ideális rendőr példáját jelentő – 25 éve teljesít 

szolgálatot, s a rendőri végrehajtói munka minden egyes ágában lehúzott néhány 

évet, a fogdaőrizettől a járőrözésen át a vizsgálatig. S számosan vannak hozzá 

hasonlók. Éppen ezért nagyon sokszor előfordul, hogy ezt a tudásukat, 

tapasztalatukat arra használják, hogy beosztott járőreiket segítsék. Főleg, ha a járőrök 
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többsége igen fiatal, csupán 1-2 éves rendőr, s maguk is elvárják, kérik ezt. Egy 

másik szolgálatvezető parancsnok az interjúban kifejezetten arra panaszkodott, hogy 

annyiszor kérnek tőle tanácsot a fiatal járőrök, hogy szinte önállóan alig képesek 

dolgozni. Úgy vélem, ezen a munkaterületen különös jelentősége volna az együttes 

esetmegbeszéléseknek, amelyek hiányáról fentebb már szóltam. Talán emiatt is van 

az, hogy a szolgálatvezetők a feltétlenül szükségesnél kissé gyakrabban kijárnak a 

területre. Úgy láttam, minden szolgálatban legalább egyszer minden járőr párhoz 

kimennek, bele-belenéznek egy-egy intézkedésbe, s ha kell, segítenek. Persze talán 

azért is teszik ezt, mert – legalábbis azok, akiket megismertem – nagyon szeretik a 

rendőri munkát, úgy értem, nem csak az íróasztal mögül. 

 A segítség alapvetően kétféle szokott lenni: vagy az eset jogi minősítése, vagy a 

nagyobb konfliktusok megoldásában való közreműködés. Mindkettőnél különösen 

fontos a tapasztalat. Sőt, kiemelt bűncselekmények elkövetésekor a szolgálatvezető 

parancsnok köteles is a helyszínre menni, hiszen bizonyos okmányok aláírására, 

engedélyek kiadására is csak neki van joga. 

 Itt kell szólni a szolgálatvezető parancsnok feladatainak egyik legkevésbé 

népszerű részéről, az állomány ellenőrzésének kötelezettségéről. Nyilván a járőrök 

ezt kevésbé kedvelik, de szükségességét elismerik. Ha azonban a szolgálatvezető 

parancsnok nem csak nagy ritkán megy a járőrök közé, s azt is csupán ellenőrzési 

céllal teszi, hanem folyamatosan érzik a velük való szakmai és emberi törődést, 

akkor a kollegialitás erősebben működik, s jelenlétét nem tehernek, hanem 

természetesnek, sőt, előnyösnek érzik. Merem hinni, hogy nem csak a szerencsén 

múlott, hogy a terepmunka során csak erre láttam példát. 

 Sokáig csak a képzeletemben élt olyan rendőr, aki szinte bármilyen körülmények 

között, bármikor képes „csupán” kommunikációs eszközeivel elejét venni a 

konfliktusnak, vagy a már kialakult helyzetet tökéletesen kezelni. Ám most már 

láttam is ilyet. A jelenséget egy konkrét személy összefüggésében, teljesen 

dicsérően, elneveztem „kommunikációs zsonglőrködésnek”. Egy szolgálatvezető 

parancsnok a főszereplője a következő esetnek is. Több ízben láttam őt intézkedni. 

Olyankor is, amikor szintén könnyen lehetett volna nagyobb konfliktus a meglévőn 

kívül. Hadd álljon itt egy ilyen példa.  
Családi veszekedéshez küldi az ügyelet a járőröket. A szolgálatvezető parancsnok 

rádióján hallja a közleményt, mikor épp vele készítek interjút. Több jó oka is akad, hogy 

máris beültessen a járőrautóba, s a helyszínre siessen velem. Egyrészt mert szeretné, hogy 

lássam az esetet. Másrészt mert tudja, melyik járőr pár kapta a küldést (fiatal és 
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tapasztalatlan kollégák, ráadásul hamar elvesztik a türelmüket…). Harmadrészt pedig 

mert jól ismeri a címet, az ott lakó roma családot. Azt is tudja tehát, hogy az efféle családi 

perpatvar szinte mindennapos náluk. Ismeri a szereplőket, sőt, azok is ismerik őt. Erre 

csakhamar magam is rájövök: Mihelyst megérkezünk a helyszínre, az igencsak ittas 

állapotban lévő idős családfő és fenyegetett felesége azonnal felismerik őt, s utóbbi 

örömmel (!) üdvözli: „De jó, hogy itt van végre, főnök! Már azt hittem, sose ér ide…” 

Eddigre már négy járőr van a helyszínen, (plusz egy tanuló, plusz én…), természetesen a 

már elkezdett intézkedésbe csöppenünk, de a kiérkező szolgálatvezető parancsnoknak 

magától értetődően adják át a fiatal kollégák az intézkedés további menetét. Elmondják, 

mit tettek addig: meghallgatták a sértett nőt meg a családot (négyen-öten az udvaron 

egymás szavába vágva beszélnek), s átvizsgálták az öreg ruházatát. A szóban forgó 

bicskát nem találták. Az addig teljesen ellenálló, ittas férj – persze még hőbörögve és 

tagadva, hogy bicskával fenyegette és kergette volna az asszonyt – a „seriff” rábeszélő 

szavára és határozott karszorítására lassacskán elcsitul, s „megadja magát”. Már-már 

elhagyjuk a helyszínt, rábírván az öreg fiát, hogy fektesse le az apját, amikor megint 

kiáltozik az asszony, hogy előkerült a bicska. S az öreg, valóban a kezében fogva a kést, 

az asszony felé tántorog… Persze, hogy addig hol volt az eszköz, nem derül ki. Az öreget 

könnyen leszerelik, csattan a kezén a bilincs, s teljesül a feleség kívánsága: a rendőrök 

elviszik a „vén bolondot”. A kapitányságon előállítják. Néhány óra múlva kicsit kialussza 

magát, s kiengedik. Valószínűleg kezdődik minden elölről, ahogyan szokott, de nagyobb 

baj még nem történt… Ezúttal sem. Pedig akár történhetett is volna, ha nem érkezik 

időben a szakszerű parancsnoki segítség. 

 

2.5.5. VEZETŐK/PARANCSNOKOK EGYMÁS KÖZT 

 

Eligazítás 

 

A terepmunka során háromszor lehettem tanúja rendőrvezetők egymás közötti 

beszélgetésének. Ebből egy teljesen hivatalos, formális alkalom, mégpedig egy 

parancsnoki eligazítás volt, kettő pedig informális, kötetlenebb jellegű. 

 A szokásos napi vezetői eligazításon jelen volt 8 fő: a parancsnok, aki az 

eligazítást tartotta, továbbá a 4 osztályvezető (bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési 

és igazgatásrendészeti), a két, egymást váltó ügyeletes tiszt, illetve a hivatalvezető. 

Az eligazítás egy kisebb előadóteremben, egy nagy asztal körül ülve zajlott, 

viszonylag kötetlen és jó hangulatban, de azért a hivatalos formákat messzemenően 

betartva. Az összejövetel időtartama kb. 20 perc volt, s a következő elemekből állt: 

- üdvözlés (mindenkivel kézfogás); 

- az én bemutatásom a jelenlévőknek (udvarias, figyelmes gesztus); 
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- az éjszakai ügyeletes jelentése az elmúlt 12 óra eseményeiről; 

- kapitányi reakciók a jelentésre; 

- aktuális tennivalók, feladatok ismertetése; 

- egyéb közlések, bejelentések, hírek; 

- felmerülő kérdések, kérések, illetve megválaszolásuk. 

 

A másik két, abszolút informális megbeszélés szintén két kapitány és vezető 

beosztású tisztjei között zajlott. Sőt, az egyik esetben már az a két járőr kolléga is 

jelen volt, akikkel közvetlenül e beszélgetés után járőrözni indultam. Mindkét 

helyzet az én jelenlétem miatt jött létre, céljuk kutatásom megszervezésének, 

lehetséges időpontjainak, helyszíneinek, illetve a megfigyelések módszertani 

részleteinek megbeszélése volt. A hangnem teljesen kötetlen és informális volt, 

amelyet a kapitányok nemcsak irányomban mutattak, de közvetlen és közvetett 

beosztottaik irányába is. Az ő közléseikből tudom, hogy ez máskor is így van, nem 

kell hozzá az én jelenlétem, azaz nem csupán a külső személy kedvéért „tetszeleg” e 

két vezető ebben a közvetlen stílusban. A megbeszélés szakmailag is gördülékenyen, 

konstruktívan és kreatívan haladt, ami természetesen ezek után nem meglepő.  

 

Ellentétek a vezetői szintek között… 

 

Arra is akadt azonban szerencsétlen módon példa, hogy jelenlétem az egyes vezetői 

szintek között korábbról származó, jelenleg is meglévő ellentéteket hozott a 

felszínre. Ez persze természetes, ám sajnos az is kiszámítható, hogy ezt külső 

személy jelenlétében sem igen lehet leplezni. Sőt, minél inkább próbálják takargatni, 

s úgy tenni, mintha minden rendben lenne, annál inkább „kilóg a lóláb”. A helyzet 

kialakulását annak tulajdonítom, hogy jelenlétemet és céljaimat néhányan jelentősen 

félreértették. Tartok tőle, hogy ez nem azért van, mert rosszul magyaráztam volna el, 

mit és miért, pontosabban mi célból tanulmányozok, hiszen a többség nagyon 

pontosan megértette. Aki azt hiszi, hogy egy ilyen terepmunka alkalmával kizárólag 

a példás, jól kivitelezett, hogy úgy mondjam tökéletes rendőri intézkedésekre 

kíváncsi a megfigyelő, vagy komolyan hiszi, hogy megtörténhet, hogy csak ilyet fog 

látni, az bizony téved. Az nemcsak a magyar realitásokkal nem számol, de azzal sem, 

hogy a rendőrök munkájával való közvetlen ismerkedésem nem ezzel a kutatással 

kezdődött. Azaz: sem naiv nem vagyok, de különösebben előítéletes sem szeretnék 
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lenni a magyar rendőrökkel szemben. Ennél sokkal komolyabb dolog izgat: 

valójában belelátni mindabba, ahogyan, és amilyen tárgyi és személyi feltételek 

között, illetve társadalmi környezetben dolgoznak rendőreink. Így is, úgy is 

megláttam, amit lehetett s kellett. S ez korántsem jelenti azt, hogy csak rosszat, csak 

kifogásolhatót tapasztaltam. Sőt! 

 

Több parancsnok a helyszínen – ki is a főnök? 

 

A vezetők, parancsnokok közötti kommunikáció egy kényes pillanata, amikor 

intézkedés közben egyszerre több parancsnok van jelen. Egy ilyen esetről az 5.2.2. 

sz. alfejezetben részletesen írtam. Itt tehát csak utalni szeretnék rá, s újra felhívni a 

figyelmet mindarra, ami abban a helyzetben számomra érdekesen kirajzolódott: 

hiába vezeti a legjobb szándék a magasabb beosztású parancsnokot, azaz nem 

ellenőrzési céllal érkezik ki a helyszínre, nem beleszólni akar az intézkedésbe, a 

jelenléte mégis bizonyos mértékig befolyásolja, esetleg megzavarhatja a 

beosztottakat. Még akkor is, sőt, akkor talán még inkább, ha az iránta érzett emberi 

és szakmai tisztelet okán különösen meg szeretnének felelni elvárásainak. Ahogyan 

ez a leírt helyzetben is volt. 

 



 35

2.6. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL 
 

Az előző fejezet bevezetésében amellett érveltem, hogy a rendőrség belső és külső 

kommunikációját igazán csak elméletileg lehet szétválasztani. Így hát a rendőrségi 

kommunikáció egyik felét bemutató 5. fejezetben óhatatlanul is szó esett a másikról 

is. Ugyanis az intézkedésekben az állampolgárok is jelen vannak, a rendőr hozzájuk 

beszél, sőt, sokszor „közönség” előtt zajlanak az események. Mégis külön fejezetet 

szentelek az állampolgárok felé irányuló, azaz külső kommunikációnak, mert néhány 

speciális kérdés jelentőségére csak így, külön is rávilágítva derülhet fény. 

 Sajnos legtöbbször azt tapasztaltam, hogy intézkedő rendőreink egyáltalán nem 

törődnek az általuk kifelé sugárzott képpel. Ezen azt értem, hogy teljességgel saját 

kommunikációs szokásaik, automatizmusaik szerint járnak el, s nagyon kevésszer 

érezhető, hogy a tudatos önkontrollt működésbe hozzák. Ennek oka persze 

legfőképpen abban áll, hogy javarészüknek fogalma sincs arról, hogy amit tesz, 

ahogyan viselkedik, ahogyan kommunikál, az kívülről valójában hogy néz ki, milyen 

hatást tesz az azt szemlélőre vagy elszenvedőre. Pedig épp az volna a cél, hogy ezt 

elérjük! Tapasztalatból mondom, hiszen kipróbáltam, hogy rendkívül nehéz egy-egy 

intézkedés után elemző igénnyel beszélni az alkalmazott (kommunikációs) 

eljárásokról egy olyan személlyel, aki tulajdonképpen nem tudja, mit tesz és főleg 

miért. Vagyis akinek szinte nincs vagy csak nagyon minimális az önreflexiója. Így 

persze azzal is nagyon nehéz, sőt, lehetetlen szembesíteni, ha valamit rosszul csinált, 

s ez még akkor is így van, ha tisztán látszik, hogy annak rossz következményeit ő 

maga is viseli.  

 A kommunikáció, mint közismert, egyszerre három csatornán zajlik. Van 

egyfelől a megjelenés, a kinézet, a ruházat, azaz a harmadlagos kommunikatív 

jellemzők. Ekkor rendőrünk még meg sem szólalt, csak belekerült az állampolgár(ok) 

észlelési terébe. Aztán fokozatosan kapcsolódnak be a nem verbális, majd a verbális 

megnyilvánulások, s lesz egyre komplexebb a kép. Ha valaki épp nem részese a 

rendőri intézkedésnek, csak afféle külső szemlélője, amilyen magam is voltam, akkor 

is sok mindenről árulkodnak számára a fent említett jelek. A rendőrök öltözete, 

felszerelése, eszközeik (a statikus kommunikatív jellemzők), majd 

térközszabályozásuk, mozgásuk, testtartásuk, mozdulataik, gesztusaik, 

arckifejezésük, tekintetük, hangképzésük jellegzetességei (a nem verbális jellemzők) 

mind-mind legalább annyira beszédesek, mint az, amit mondanak (a verbális közlés). 
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Az alábbiakban néhány példán keresztül azt mutatom be, hogy e három csatornán 

folyó közlések hogyan alakítják a rendőrségről alkotott képet. 

 

A harmadlagos vagy statikus kommunikatív jellemzők 

 

Itt van közülük mindjárt a legfeltűnőbb: az egyenruha. Persze könnyű olyan 

országokra, mint jó példára hivatkozni, ahol a rendőrök egyenruhája funkcionális és 

jó minőségű, sőt esztétikus is egyszerre. Gondoljunk csak például a német, az 

osztrák, a francia vagy az angol egyenruhákra. Persze nemcsak a ruha anyaga, színe, 

szabása és a hozzá tartozó kiegészítők (sapka, öv stb.) fontosak, időnként 

meghatározóak. Hanem az őket viselő ember statikus kommunikatív jellemzői, azaz 

meglévő fizikai adottságai: neme, életkora, magassága, testalkata, hangszíne, illetve 

a saját maga által befolyásolható jellemzői: ápoltsága, frizurája, ékszerei stb. is. A 

kettő elválaszthatatlan: egy jó minőségű és praktikus ruházatot sokkal könnyebb 

esztétikusan és tartással, méltósággal viselni, mint egy rossz minőségűt, csúnyát, 

esetlent, használhatatlant. Az idézett országok rendőri egyenruháit egyedi méretre 

szabják, a magyar ezzel szemben konfekció. Ezzel tulajdonképpen mindent 

elmondtunk… 

 A ruházaton kívül a rendőrök felszerelési tárgyai, munkaeszközei, a rendőrségi 

épületek és járművek – mint szintén statikus kommunikatív jellemzők – is 

kifejezőek. Az, hogy a rendőr milyen tárgyi környezetben, milyen minőségű 

technikával dolgozik, erőteljesen befolyásolja munkájának színvonalát és 

kommunikációját is. Egy ósdi, elkopott, rozoga stb. eszköznek már a látványa is 

visszatetszést, ellenérzéseket vagy nevetséget válthat ki a külső szemlélőben. A 

bűnügyi helyszínelőkkel, nyomozókkal, technikusokkal készített interjúk szomorú 

kicsengése, hogy a mai magyar bűnügyi technika színvonala úgy 15-20 éves 

lemaradásban van a nyugat-európaihoz képest – és nyilván a bűnözők technikai 

felkészültségéhez képest is. Ez, hogy finoman fogalmazzak, nevetségessé teszi az e 

munkát végzőket.  

 De hasonló a helyzet a rendőrségi épületekkel is. Az országban nem sok olyan 

épület van, amelyet eredetileg is kifejezetten erre a célra terveztek. Köztudottan ilyen 

a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ. Itt három szervezeti egység: a BRFK 

egyes részei, az ORFK, illetve a Pest Megyei RFK kapott helyet. A kollégák 

elmondása szerint ez is hemzseg a hozzá nem értésből adódó hibáktól, 
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hiányosságoktól. Ezek sokfélék: épületbiztonságiak, stratégiaiak, építészeti, 

technikai, épületgépészeti jellegűek, funkcionálisak, esztétikaiak. Kétségtelen, hogy 

ezeket a hibákat a külvilág nem ismeri, számukra az „üvegpalota” a maga látványos 

küllemével pozitív képet sugall. Körülbelül olyat, amilyet a rendőrség szeretne 

láttatni magáról. Ám nem ilyen az igazi kép. Azt, hogy a Teve utcai székház csak 

kirakat jellegű, a civilek is tudják. A rendőrségi épületek zöme ugyanis, ahol az 

állampolgárok megfordulnak, leromlott állagú, korszerűtlen, csak elvétve akad 

köztük olyan, amelyet a közelmúltban újítottak fel vagy tettek alkalmasabbá a 

munkára. A terepmunka során láttam jó néhány fogdát, előállító helyiséget, 

panaszirodát, dolgozószobát, titkárságot, egyéb közösségi helyiségeket 

(előcsarnokot, portát, kapuügyeletet, közlekedőket, folyosókat, büfét, pihenőket, 

öltözőket, teakonyhákat, mosdókat, mellékhelyiségeket, udvarokat). Az általam 

megismert kapitányságoknak csak kis részében láttam jól felszerelt, minden igényt 

kielégítő színvonalú helyiségeket. S ezek nagy részét az állampolgár is látja, 

használja, amikor a rendőrség épületeiben van dolga. Akinek magának nincs ezekről 

saját élménye, könnyen elképzelheti, mit érez akár a sértett, akár a gyanúsított, ha 

látja, hogy ilyen épületekben és tárgyak között dolgoznak azok, akiktől egyébként 

magas színvonalú szolgáltatást várna. 

 De egyéb technikai eszközökről is beszélhetnénk, leginkább például a 

kommunikációt segítőekről. Közhely, hogy az információáramlás a kommunikáció 

alapja. A rendőrség pedig az a szervezet, amelynek az információval való bánás a 

lényege. Értelemszerűen: ha ezt jól végzi, akkor munkája eredményesebb, ha nem, 

akkor kevéssé az. Ehhez képest a számítógéppel és Internet-kapcsolattal való 

ellátottság a rendőrségnél siralmas. Van olyan vidéki kapitányság, ahol csak a 

rendszergazdának van Internet-hozzáférése, s mire rajta keresztül eljut egy-egy levél 

a címzetthez, egy-két nap is eltelik. Az ezekhez társuló egyéb eszközökkel 

(nyomtató, fénymásoló, papír, iroda- és íróeszközök) ugyanez a helyzet. A 

rendőrkollégákkal együtt nem egyszer én is kellemetlenül éreztem magam, amikor az 

ügyfél szeme láttára fogyott ki a festékpatron a nyomtatóból, s mivel új nem állt 

rendelkezésre, a „jól bevált módszerrel”, rázogatással csiholták életre a régi patront. 

Persze amíg lehetett. Javításra, pótlásra sokszor nincs lehetőség, főleg ha mindez 

éjjel kettőkor történik. Mikor lesz természetes, hogy ha kifogy valami, akkor be lehet 

nyúlni az újért a szekrénybe? Sokszor egy jelentés megírásához két-három irodát is 

be kell járni: egyikben megírják, másikban van a nyomtató, a harmadikban a 
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fénymásoló. S közben mi legyen az ügyféllel? Magára hagyni az irodában nem lehet, 

magunkkal cipelni irodáról irodára szintén nem üdvös. Lehet képzelni, mennyire 

növeli mindez a szervezet presztízsét… A telefonhelyzet – az ún. belügyi vonalat 

leszámítva – szintén elképesztő. A kifelé irányuló hívások erősen korlátozottak (pl. 

alosztályi szinten van egy pénzügyi keret), vagy kódszámhoz kötöttek, s csak 

bizonyos munkakörökhöz kapcsolódóan áll rendelkezésre mobilhívási lehetőség. A 

nemzetközi vonalról nem is beszélve… Az egyetlen használható információáramlás 

írásbeli, az Intranet, amely a rendőrség belső levelezési rendszere. 

 Még az olyan egyszerű és a minimális működési szinten elvárható felszerelési 

tárgyakból is nagy hiány mutatkozik, mint például a gumikesztyű. Nem egy helyen a 

kollégák – ha intézkedés közben nem akarják beszennyezni kezüket –, maguk 

vásárolják a kesztyűket. 

 Talán két területen van kimutatható javulás az utóbbi években. Az egyik az 

országosan fejlődő járműpark, bár rögtön hozzá kell tenni, hogy a járművek 

üzemanyag-ellátása, legalábbis a megyei főkapitányságokhoz tartozó településeken, 

igen komoly hiányokkal küzd. Napi kilométer-maximum van, ami arra sem 

elegendő, hogy a járőr egyszer bejárja a körzetét… A másik a fejlesztés alatt álló új 

rádióhálózat és a hozzá tartozó készülékek. Ám az utóbbi sem tökéletes, ahogyan 

arról már az 5.1. sz. fejezetben szóltam.  

 Általánosan megállapítható, hogy Budapest, fővárosi rangja okán, sokkal előrébb 

jár technikai ellátottságban, mint a vidéki kapitányságok, őrsök. A fővárosban 

például nincs kilométer-korlátozás. Ám a fővárosi kerületek és egyes szervezeti 

egységek között is nagyon nagy eltérések láthatók. Van, ahol az épület omladozik, 

ugyanakkor nagyon jó a gépkocsipark, van, ahol mindenkinek van szolgálati 

mobiltelefonja, de egyáltalán nincs Internet-kapcsolata és így tovább. Arról az ideális 

helyzetről, hogy az ország valamennyi rendőri szervénél egységes tárgyi feltételek 

álljanak rendelkezésre, attól tartok, sokáig csak álmodozhatunk. 

 

A nem verbális jelzések 

 

A rendőrök nem verbális viselkedése nyomán a külső megítélést szintén 

kedvezőtlenül alakító „formációk” is előálltak néhány esetben. A kollégák a 

térközszabályozást és a testbeszédet nem alkalmazták elég figyelmesen és tudatosan. 

A munka „hevében” (és szó sem volt halaszthatatlan nyomozási cselekményről vagy 
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vészhelyzetről, mert az persze más lenne) eszébe se jutott a helyszínen lévő 6 rendőr 

közül egynek sem, hogy intézkedés közben úgy álljanak a járdán, hogy a gyalogos 

forgalmat a lehető legkevésbé akadályozzák. (A járőkelők nagy része inkább átment 

a túloldalra.) Ugyanitt és ugyanekkor az egyirányú utcában az úttesten megálló 

rendőrautó – egyébként félre állni is lett volna hely – percekig feltartotta a forgalmat, 

miközben senki nem jelezte a mögöttük sorakozó autósoknak, hogy türelmüket kérje, 

mert várni kell. De ugyanilyen negatív hatást kelthet a járókelőkben, ha azt látják, 

hogy 5-6 rendőr ide-oda mászkálva, szaladgálva, élénken gesztikulálva egymással 

beszél, miközben akadályozzák a forgalmat. Vagy amikor 4 rendőr kis körben áll az 

aluljáróban, s egymással beszélget tíz percen át. (Lásd a 3. sz. melléklet 2. sz. képét.) 

De azt is említhetem, amikor szintén 4 kolléga teljesen fölöslegesen álldogál egy 

igazoltatott gépjármű vezetőfülkéje mellett a teljes tanácstalanság benyomását keltve. 

(Ennek a jelenetnek a részletesebb elemzését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Itt most a 

10. sz. képről van szó.) Sajnos mindegyik megtörtént eset, ahogyan a saját készítésű 

felvételek is mutatják. Pedig egyszerűen elkerülhetőek lennének, ha tudatosítanánk 

rendőreinkben az efféle helyzetek hatását, és egyszerűen begyakoroltatnánk velük a 

helyes magatartásokat. Pontosan erre valók azok az oktatási módszerek, amelyeket 

majd a 8. sz. fejezetben ismertetek. 

 

A verbális közlések 

  

Az egyik legriasztóbb intézkedésből, amelynek tanúja voltam, már idéztem jó 

néhány nyelvi fordulatot, amelyek azt hiszem, sokkal többekben keltenek negatív 

érzést, mint ahány embernek tetszenek. (Lásd az 5.2.3. sz. alfejezetet.) 

 A rendőr nagyon sok és ennek megfelelően nagyon sokféle emberrel találkozik. 

Mint tudjuk, ahány ember, annyiféle stílus és nyelvhasználat. A két véglet – a teljes 

értetlenség, az egymás mellett elbeszélés és a nagyon gördülékeny, egyértelmű, 

együttműködő kommunikáció – között rengeteg az átmenet. Van, hogy a rendőr és az 

állampolgár teljesen más „szótárt” ismernek és használnak. Ilyenkor is a rendőrnek 

kell(ene) alkalmazkodnia a másik félhez, s valahogyan mégis elérni, amit akar. 

Éppen ehhez volna szükségük a rendőröknek egy nagyon gazdag, színes, sokféle 

stíluselemből álló, folyton frissülő nyelvi eszköztárra, amely természetesen kiegészül 

a nem verbális eszközkészlettel is. (Egy pillanatra vissza kell térnem a harmadlagos 

jellemzőkre. Elképzelhetjük azt az ideális helyzetet, hogy egyik napról a másikra 
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felszerelik a magyar rendőröket a legmodernebb és legjobb minőségű ruházattal, 

eszközökkel, járművekkel stb. Tehát a nagyon fontos külsődleges jelzésekkel 

egyszeriben nem lenne több bajunk. De vajon mennyi idő kellene ahhoz, hogy az 

állomány belső értékeit, attitűdjeit kifejező nem verbális és verbális jelzések is 

pontossá, adekváttá és hatékonnyá váljanak? A kérdés természetesen költői. Bárcsak 

ebben a helyzetben lennénk! De sajnos még csak ezt sem mondhatjuk el.) Még az 

igen jó kommunikációs képességekkel bíró rendőrrel is előfordul, hogy nem tud szót 

érteni a beszédpartnerével, de az már nem az ő hiányosságain múlik. Nem beszélve a 

csak szerény szókinccsel, szűkös nyelvi tapasztalattal és fantáziával, fejletlen 

stilisztikai érzékkel rendelkező kollégákról. Sokszor fel sem ismerik a partner 

megnyilvánulásait, nem jól mérik be viselkedését. Hogyan lehetne akkor elvárni 

tőlük, hogy minden helyzetben az oda illő kommunikációs eljárásokat, technikákat 

találják meg és alkalmazzák is? A válasz talán egy olyan varázsszó lehetne, amelyre 

tulajdonképpen az egész kutatás, annak megállapításai, következtetései hatással 

kívánnak lenni. Ez pedig az oktatás. A 8. fejezetben ennek lehetőségeiről szólok 

majd, ám előbb még az intézkedés közben megfigyelt rendőrök néhány jellemzőit 

foglalom össze. 
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2.7. AZ INTÉZKEDŐ RENDŐRÖK NÉHÁNY JELLEMZŐJE 
 

Életkor és szolgálatban eltöltött idő 

 

A kollégák, akikkel a kutatás során intézkedés vagy munka közben találkoztam, 21 

és 56 év közöttiek voltak. Többségükben azonban fiatalok, vagy inkább úgy 

mondom: pályakezdők. A magyar rendőrségnél rendkívül fiatal a végrehajtó 

állomány. Általánosan elmondható, hogy ma az 5-6 éves utcai rendőr már „öregnek”, 

tapasztaltnak számít. (Volt olyan járőr páros, ahol a kétéves rendőr „tanította be” az 

egyévest!) A fiatal életkor szükségszerűen azzal jár együtt, hogy szakmai és 

élettapasztalataik nem túlságosan gazdagok. Továbbá mindazok a tulajdonságok – 

személyiségük érettsége, önismeretük mélysége, érzelmi intelligenciájuk repertoárja 

–, amelyek a rendőri munka magas színvonalú végzéséhez nagy mértékben 

hozzájárulnak, még szintén sok kívánnivalót hagynak maguk után. 

 

Elhivatottság vagy inkább: szociális intelligencia 

 

A legkülönbözőbb mértékű szakmai elhivatottsággal rendelkező kollégákat volt 

szerencsém megismerni a terepmunka során. Hiába, hogy viszonylag felületesek és 

alkalmiak ezek az ismeretségek, annyi néhány óra alatt is kiderül, hogy az illető 

szinte a megszállottságig szereti, vagy csak kénytelen-kelletlen végzi munkáját. 

Vagy a két véglet közt helyezkedik el valahol. Ilyenre is, olyanra is volt példa a 

megismert mintegy 50 rendőr között. Amiről itt szó van, azt az elhivatottság, 

hivatástudat szavakkal szokás jelezni. De talán pontosabb volna, ha – megvizsgálva 

e fogalmakat – egy általánosabb képességről, mégpedig az úgynevezett szociális 

intelligenciáról beszélnénk. Az előzőhöz képest ez annyiban más, sőt, talán több is, 

hogy az e képesség birtokában lévő személy bármilyen munkát ugyanilyen 

elkötelezetten végezne. Elkötelezettsége ugyanis nem az adott munkának, hanem 

embertársainak szól. Az emberi kapcsolatait képes olyan intelligensen és hatékonyan 

működtetni, s ebből következően persze a konfliktusokat is kezelni, ami bármilyen 

helyzetben kívánatos volna. Főleg az olyan, a szüntelenül emberi kapcsolatok 

kialakítását, fenntartását, sőt az azokban keletkezett konfliktusokat és problémákat 

kezelő tevékenység során volna erre szükség, amilyen a rendőri munka. 
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Iskolai és szakmai végzettség 

 

A megismert rendőrök mindegyike rendelkezett a munkaköre betöltéséhez szükséges 

szakmai végzettséggel. Iskolai végzettségüket tekintve volt olyan is, aki magasabbal 

rendelkezett, mint munkaköréhez kellene (például járőrök felsőfokú végzettséggel, 

amely azonban nem szakmai jellegű). A beosztottak közül legtöbben rendőr-

szakközépiskolát, illetve a szükséges szakmai átképzőket és továbbképzéseket 

végezték, a vezetők pedig Rendőrtiszti Főiskolát, jogi egyetemet vagy mindkettőt. 

 

Kommunikációs készségek 

 

Az előző két pontban leírt két jellemzőtől bizonyos mértékben, de nem minden 

esetben függnek a kommunikációs készségek. Természetesen van olyan kolléga, aki 

rendelkezik a megfelelő készségekkel, ám szinte alig van motivációja, hogy ezt a 

munkát szívvel-lélekkel végezze, s ez pedig egyértelműen meglátszik, megérződik 

kommunikációs megnyilvánulásaiban. És viszont: van, aki nagyon jól motivált, 

elhivatott, de készségei vagy attitűdjei sok kívánnivalót hagynak maguk után. S 

ugyanez a helyzet az iskolai és szakmai végzettséggel. A „csak” érettségivel, ám 25 

év rendőri tapasztalattal, s az ezzel együtt járó hatalmas szakmai tudással, mély 

emberismerettel, kimagasló érzelmi intelligenciával dolgozó szolgálatvezetőre 

bármikor „rábíznám az életemet”. Máskor a legmagasabb felsőfokú szakmai 

végzettséggel rendelkező kollégával nem szívesen állnék szolgálatba. 

 Vagyis az, hogy egy rendőr mennyire képes adekvátan kommunikálni a munkája 

során, nagyon összetett dolog, rengeteg tényezőn múlik. Az biztos, hogy a rendőr 

kommunikációja minden egyes elemében és persze összhatásában jelentős mértékben 

befolyásolja a szituáció alakulását. Ha jól lép fel, együttműködővé tudja tenni a 

legellenállóbb ügyfelet is, ám ha rosszul kezdeményez vagy reagál, egy pillanat alatt 

ellenségessé teheti az egyébként együttműködőt is. Ha nagyon „tehetséges”, akkor 

ügyesen belelavírozza magát és a jelenlévőket is egy komoly konfliktushelyzetbe. 

Ezt sikerült elkerülnie annak a járőr párnak, akiket egy péntek este 11 óra tájban 

bejelentett csendháborításhoz küldött az ügyelet.  
Két szomszédos lakásról van szó, a harmadik emeleten, zárt folyosós, új építésű 

téglaházban. A bejelentő egy fiatal pár, másfél éves kisgyerekkel. Elmondásuk szerint egész 

délután és este hangosan szól a zene a szomszédból, a hangszórók ütemes hangjától nem 

tudnak aludni… A csendháborító egy 40-50 közötti, magas, erős testalkatú, otthoni, kissé 
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hiányos öltözetben lévő férfi. Egy másik férfi és két hölgy társaságában – láthatólag – 

társasjátékoznak, iszogatnak, s elmondásuk szerint nem is hangosan hallgatják a zenét. A 

kiérkezéskor természetesen a zene valóban halkan szól… A csendháborítást a rendőrök tehát 

nem tudják megállapítani. Megpróbálják elérni a szomszédnál, hogy hallgassa halkabban a 

zenét, és próbálja megérteni, hogy a szomszédban kisbaba van, aki emiatt nem tud aludni, és 

a szülei már szintén kimerültek. A férfi lekezelő hangnemben beszél a szomszéd párról, 

testbeszédje, gesztusai, arckifejezése, hanghordozása és szavai is egyértelműen jelzik az 

egész helyzethez és persze a rendőrökhöz való negatív hozzáállását is. Próbálja átterelni a 

szót más témára, nem kifejezetten együttműködő. A rendőrök végig higgadtak maradnak, 

nem emelik meg a hangjukat, tartják a kezdeti kulturált, korrekt hangvételt és 

fogalmazásmódot (félig inkább hivatalos, s kevésbé társalgási, ami ily módon 

kikezdhetetlen). Pontosan lehet látni és érzékelni, hogy bármilyen más hangnem még 

nagyobb ellenszenvet és ellenállást váltana ki a férfiból, vagyis semmiképpen nem lenne 

célravezető, sőt, könnyen még rosszabbra is fordítaná a helyzetet. Néhány perc múlva 

emberünk – látván, hogy a rendőröket nem lehet kimozdítani nyugalmukból és 

magabiztosságukból – „visszavesz” egy-két fokozatot, s ígéretet tesz, hogy nem fogják 

hangosan hallgatni a zenét. A kollégák elköszönnek, majd újra becsöngetnek a fiatal párhoz. 

Elmondják, mit tettek s tehetnek: hogy a csendháborítást megállapítani nem lehet, viszont 

próbáltak beszélni a szomszéddal, aki ígéretet tett, hogy csend lesz. Elmondták, mik a 

további lehetőségek, ha netán a csendháborítás újra kezdődne, s néhány szóval próbálták 

megnyugtatni a bejelentőket. Elköszöntek, s távoztak. Amennyire tudom, aznap éjjel erről a 

címről nem volt újabb bejelentés.  

 

Természetesen nem állíthatom, hogy ezzel a probléma véglegesen megoldódott. De 

az biztos: egy viszonylag egyszerű intézkedésből – s nem elsősorban a szomszéd 

viselkedése miatt, hanem egyértelműen a kollégák kommunikációjának 

köszönhetően – nem pattant ki egy komolyabb, konfliktustól terhes másik. A recept 

„egyszerű”: kellő tapasztalat, pontos helyzetfelismerés, jó emberismeret, megfelelő 

kommunikációs készségek. Az itt leírt intézkedésben mindez jelen volt. 

 



 44

2.8. MIT TEHET AZ OKTATÁS?  
 

Először tekintsük át – immár összefoglalóan, hiszen ilyen-olyan formában 

valamennyi szerepelt a tanulmányban – azokat a készségeket, amelyekre 

mindenképpen szüksége van a járőri állománynak napi munkája hatékonyabb 

végzéséhez. (Tulajdonképpen ez a készség-lista hipotetikusan már akkor összeállt, 

amikor a kutatáshoz a megfigyelési szempontokat elkészítettem.) A szükséges 

készségeket három nagy csoportba sorolom. 

1. Intellektuális készségek: percepciós készség, helyzetfelismerő és helyzetértékelő 

képesség, interpretációs készség, elemző készség, asszociációs készség, 

memória, figyelem, koncentráció, szelekció. 

2. Emocionális készségek: szociális intelligencia, érzelmi intelligencia, empátia, 

segítőkészség, konfliktuskezelési képesség. 

3. Verbális és nem verbális kommunikációs készségek: az információval való bánás; 

írásbeli fogalmazási készség; szóbeli kifejezőkészség; manipulációs készség; 

kérdezéstechnika; kommunikációs kompetencia elsősorban a hivatalos és a 

társalgási stílusban; viselkedési önkontroll: tudatosság a nem verbális 

kommunikációs jelzések vételében és adásában is. 

Ezek alapján megfogalmazhatjuk azt a módszertani ajánlást, amely e készségek 

igazán eredményes fejleszthetőségéhez járul hozzá. Amiről itt szó van, az 

tulajdonképpen a rendvédelmi kommunikációs képzésben eddig csak igen szűk 

körben használt tréning-módszer. A bevezetőben, amikor a kutatási téma 

kiválasztását indokoltam, beszéltem erről. Most az ott írtak megismétlése helyett, s 

hogy ajánlásom minél szemléletesebb legyen, álljon itt példaként két olyan 

kezdeményezés, amelyek már ebbe, az új igény szerint megfogalmazódó rendszerbe 

illeszkednek. Még egyszer: az új igény itt azt jelenti, hogy a fent felsorolt 

készségekhez adekvát felkészítési programok kidolgozására van szükség. Előre kell 

bocsátanom, hogy mindkét kezdeményezéssel kapcsolatos kritikai észrevételeimet is 

megfogalmazom. Sajnos van mit, jóllehet mindkettőnek aktív közreműködője 

voltam, illetve részben a mai napig is vagyok. 

 2006 tavaszán a Pécsi Városi Kapitányságon elindult egy nagyszabású, s 

tudomásom szerint egyedülálló projekt: a kapitányság mintegy 160 tagú közlekedési 

és közrendvédelmi járőrállományának tréning-szerű továbbképzése. Mivel 

különösebb anyagi támogatást nem sikerült a programhoz szerezni, viszont a 
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képzésre nagy szükség volt, a kapitányság belső erőkkel, saját vezetői állományát 

oktatóként alkalmazva kívánta megvalósítani a tervet. Ehhez 2006. március 21-én 

egynapos oktatói felkészítő tréninget szerveztek, amelyen 3 kommunikációs 

foglalkozást én tarthattam. Találkoztam azzal a mintegy 18 fős középvezetői 

állománnyal, akik aztán saját beosztott járőreiknek tartották a kiscsoportos 

továbbképző foglalkozásokat. A rövid oktatói felkészítésen a csoportmunka 

módszertani alapjairól, a jó trénerség követelményeiről, a résztvevők motiválásáról, a 

közös munkába való bevonásuk praktikáiról tanultunk, s ezeket gyakoroltuk. 

Ismétlem: mindezt 3 órában! Egy hét múlva elkezdődött a járőrök tréningezése. Az 

első csoport első két foglalkozásán jelen voltam mint megfigyelő, a trénerek 

munkáját segítő, arról visszajelzést adó személy. „Beavatkozásom” azonban igen 

szerény keretek között volt lehetséges, de erről még szólok. Előbb nézzük, mit kell 

tudni röviden magáról a tréningről. A 160 főt 8 csoportba osztották, s mindegyik 

csoportnak 5-5 alkalommal 1-1 napos, az előre megadott témaköröket feldolgozó 

foglalkozást szerveztek. Ez természetesen hatalmas munkát igényelt. Gondoljunk 

csak bele: március 28. és október 24. között – leszámítva a csaknem két hónapos 

nyári szabadságolásokat – összesen 40 oktatási napról van szó! Alkalmazkodni a 

résztvevők (hallgatók és oktatók) szolgálatbeosztásához, helyet, eszközöket 

biztosítani valóban komoly előkészületekkel járt. Különös tekintettel arra, hogy 

mindehhez nem volt külön pénzügyi keret. A kurzus tehát elkezdődött, s a nyári 

szünet után is haladt, mígnem aztán a szeptember végi budapesti zavargások 

közbeszóltak. A Baranya megyei bevetési egység nagyrészt azokból állt, akiket a 

továbbképzés vagy hallgatóként vagy oktatóként érintett. De nemcsak ezért 

függesztették fel a tréninget, hanem azért is, mert az országos rendőr-főkapitány 

kiadott egy központi intézkedést, amelyben visszavonásig valamennyi rendőri 

továbbképzést szüneteltetni kellett. Úgy volt, hogy a tréning 2007 tavaszán fog 

folytatódni, ott, ahol abbamaradt, valahol a 6. csoport táján, de jelenlegi 

információim szerint ez azóta sem történt meg... 

 De térjünk vissza a tréning tartalmához, hiszen ez volna a lényeg. Minden olyan 

részletet lefed a pécsiek által összeállított tematika, ami a járőrök napi munkájában 

fontos. Sőt, így utólag, immár megismerve a járőri munkát, kifejezetten jónak tartom 

a tananyagot! Leszámítva a külső körülmények diktálta őszi kényszerpihenőt, mi az 

mégis, amit kritikai megjegyzésként hozzáfűzhetünk ehhez a látszatra nagyszerű 

programhoz? Ha egyszer a tartalma nagyon jó, mi vele a baj? Nos, a forma, az 



 46

oktatás módszertani előkészítetlensége, illetve mindaz, ami éppen emiatt egyáltalán 

nem vagy nem úgy került és kerül bele az oktatandó anyagba, ahogyan akkor 

történne, ha igazán jól elő lett volna készítve a kurzus. Az egyes témákhoz ugyanis 

szervesen kapcsolódnak azok a készségek, amelyeket az imént soroltam. Mivel 

azonban a kurzus ideje alatt (jelentős részben anyagi okokból is) kifejezetten 

kommunikációs készségek fejlesztéséhez értő, azzal foglalkozó tréner már nem 

szerepelt a foglalkozást tartók között, gyanítom, hogy a tematika ezen része 

elsikkadt. Pedig fantasztikus esély lehetett volna arra, hogy ezen a fórumon is sok 

olyan készségük fejlődjön a járőröknek, amelyekre nagy szükség lenne 

munkájukban. Természetesen mindezt a témák jogi, szakmai megbeszélése, 

gyakorlása mellett, azzal egyenrangúan. 

  A másik példa színhelye a Rendőrtiszti Főiskola, a nappali tagozat 2006–2007-

es, azaz első évfolyama. Amiről röviden beszámolok, az az ezzel az évfolyammal 

beindított BA-képzés, s azon belül a megújított kommunikáció tantárgy „kísérleti 

üzeme”. Azért nevezem így, mert ez volt az első olyan félév, amikor az egyébként 

már évek óta meglévő tantárgyunkat egy egészen új formában kellett oktatnunk. 28 

órában, a foglalkozásokat „tömbösítve”, 2 + 4 x 6 + 2 órás bontásban. Mindennek 

persze az eddigi 15 x 2 órás felosztáshoz képest van értéke. Az új szisztéma már 

inkább lehetővé teszi, hogy tréning-szerű foglalkozásokat tartsunk, ám természetesen 

még ez is messze van az ideálistól. A legnehezebb, hogy egy időben, egymással 

párhuzamosan nekem például 5 csoportot kellett vezetnem. Ez hihetetlenül 

megnehezíti a tréning jellegű foglalkozást, több okból is. Ez praktikusan azt jelenti 

ugyanis, hogy egyszerre, heteken át 5 x 15-20 fővel kell dolgozni, nyomon követni a 

történteket, fejben tartani a neveket, hogy hol járunk, hogy mi hangzott el, mi maradt 

ki, hiszen minden egyes csoport dinamikája más és más. Már a 15-20 fős létszám is 

sok egy igazi tréninghez, mert 10-12 fő lenne ideális. És természetesen az lenne jó, 

ha egyszerre egy csoporttal foglalkozhatna a tréner, s nem négy hónapra széthúzva a 

találkozásokat, hanem lehetőleg minél gyakrabban, leginkább úgy, hogy a 

hallgatóknak közben más típusú óráik nem is lennének. Mondjuk egyetlen hét alatt 

lezajlana a kommunikációs kurzus. Mindennek megvalósítása persze egyáltalán nem 

áll módomban. A főiskola jelenlegi, nyugodtan mondhatom, hogy megkövült 

oktatási struktúrája, órarend-szerkesztési szisztémája, infrastrukturális háttere 

egészen egyszerűen alkalmatlan ehhez. 
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 Azt hiszem, mindkét példa bizonyítja, hogy mit és hogyan volna érdemes és 

hasznos átalakítani a jelenlegi oktatásban. Ám ami a legelképesztőbb: rövid távon 

szinte semmi esély nincsen arra, hogy bármi is változzon. Sőt, mi a főiskolán inkább 

visszafejlődésnek nézünk elébe! Az elkövetkező félévben ugyanis, amikor az ún. 

kifutó, azaz még nem a Bologna-rendszerben tanuló harmadik évfolyamosok fogják 

tanulni a kommunikációt, a számukra előírt 30 órás szemináriumokból 6 órát 

évfolyam-előadás formájában vagyunk kénytelenek megtartani. Akkora ugyanis a 

tanszéken oktatók óraterhelése, hogy lehetetlen másképpen ellátni az órákat! Azt 

hiszem, nem túlzás, ha ezek után ezt a helyzetet szakmai nonszenszként jellemzem. 

Miközben végre nemcsak az elmélet, de a gyakorlati igények és tapasztalatok is azt 

diktálják, hogy a kommunikációoktatás kizárólag úgy lehet hatékony, ha tréning 

jellegű képzésre térünk át, ráadásul a tematikák, a módszerek is bevetésre készen 

állnak, a legalapvetőbb feltételek sincsenek meg a bevezetéshez. Csupán költőiként 

lehet feltenni a kérdést: A fenti követelményeknek eleget tevő, modern és hatékony 

felkészítési programokat hogyan lehet a jelenlegi oktatási struktúrába beilleszteni? 
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2.9. ÖSSZEGZÉS ÉS AMI KIMARADT 
 

A kutatást lezáró tanulmány már maga is összegzés. Mi lehetne hát az összegzés 

összegzése? Nem sok olyasmi, amit ne mondtam volna már el. Mégis, egy nagyon 

fontos dolgot még egyszer hangsúlyozni szeretnék. Amiről beszámoltam, az én 

élményem és tapasztalatom, s ahogyan kommentáltam, természetesen az is az én 

meglátásaimon, véleményemen, meggyőződéseimen alapul. Arra kérem tehát az 

olvasót, hogy immár szövegem olvasása után ebből a tényből kiindulva 

gondolkodjon el azon, amit arra érdemesnek tart. Ha rendelkezik erről a területről 

saját tapasztalatokkal, azokat bátran vesse össze az általam leírtakkal. Ám ha nem 

rendelkezik ilyenekkel, akkor se fogadja minden kritika nélkül mindazt, amit írtam. 

Ha van rá alkalma, járjon utána, mennyire tükrözi a mai magyar rendőrvalóságot az, 

amit én láttam. 

 Természetes, hogy szinte minden kutatásban maradnak olyan területek, 

amelyeken nem sikerül maradéktalanul elvégezni a munkát. Ennek számos oka lehet. 

Egyrészt külső, technikai jellegűek, amelyekről mint időbeli nehezítő 

körülményekről szóltam. Másrészt inkább a munka belső lényegéből, természetéből 

adódóak, amelyek menet közben szükségszerűen alakítják át a kutatás menetét. 

Esetemben ez a fontosabb, mert úgy vélem, komolyabb hivatkozási alapot ad, amikor 

az összegzésben arról is szólni kell, mit miért nem tudtam megtenni. 

 A pályázat benyújtásakor a vizsgálni tervezett rendőri tevékenységek között 

szerepeltek olyanok, amelyekről csak utóbb derült ki számomra, hogy azokat nem a 

közrendvédelmi járőrök végzik. Márpedig a kutatásnak ebben a szakaszában csak az 

ő munkájukat sikerült tanulmányozni. Ilyen például közlekedési járőrszolgálat, a 

baleseti és bűnügyi helyszínelés, a panaszfelvétel, a kihallgatás és szembesítés. 

Ezeket tehát szükségszerűen hagytam ki a vizsgálatból. 

 A terepmunka során a következőkre jöttem rá. Már maga a járőri tevékenység is 

olyannyira komplex, s tulajdonképpen „műfajilag” korántsem annyira tisztázott, mint 

ahogyan eleinte gondoltam, hogy igen nehéz lett volna a maga teljességében átlátni. 

Erre azonban az ember csak akkor ébred rá, amikor valóságosan megismerkedik a 

járőrök életével, azzal, hogy mi minden tartozik mindennapi tevékenységükhöz. 

Mivel ez a kör lényegesen szélesebb, mint ahogyan feltételeztem, a kutatás kereteit 

tulajdonképpen szinte ki is merítethette volna az, hogy „járőrözök”. Azt 

mondhatnám, hogy amit ezen kívül láttam, az ráadás volt. Persze a szónak abban az 
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értelmében nem, hogy a többi tevékenység, amibe mégis bepillantást nyerhettem, 

szorosan vagy lazábban, de összefügg a járőri munkával. Például a helyszínelésre 

érkező kollégákat a járőr látja el információkkal, s a helyszínelés ideje alatt sokszor a 

járőr is jelen van, segít, már ott megtörténik a sértett, a tanúk meghallgatása. Az 

előállítás szintén a járőr dolga, ami azonban sokszor nem ér véget azzal, hogy az 

elkövetőt átadják az ügyeletes nyomozó kollégának, majd a fogdának, hiszen ha az 

előállítottak többen vannak, a rendőrségi folyosókon szintén a járőrök felügyelnek 

rájuk. De a járőrök végeznek fogdák, rendőrségi objektumok közötti átkísérést vagy 

eltűntként körözött vagy fogyatékos esetében bekísérést.  

 Hogy a terepmunka elején mégis láttam ilyeneket, az véletlen volt: amikor épp 

nem volt küldés, azt néztem, ami a kapitányságon épp látható volt. Ezekről tehát 

kutatási záró tanulmányomban – mint nem idetartozó jelenségekről – nem számoltam 

be elemző részletességgel. Ilyen élményeimet egy következő kutatásban azonban 

szeretném tovább gyarapítani. A továbbiakban ugyanis kifejezetten az ebből a 

kutatásból a fenti okok miatt kimaradó tevékenységekkel kívánok foglalkozni, azaz a 

helyszínelői, nyomozói, vizsgálati munkát tanulmányozni. S a sornak még mindig 

nincs vége. A terepmunka tervezésekor egyik vezető beosztású szakmai segítőm 

kifejezte abbéli vágyát, hogy ha már mint „civil” megfigyelő jelen vagyok sok-sok 

intézkedésnél, akkor arra nézvést is tehetnék megfigyeléseket, hogy az 

állampolgárok mennyire elégedettek az intézkedésekkel. Hamar beláttam, hogy erre 

ezúttal semmi esély nem lesz, ám a jövőben komolyan foglalkoztat ez a feladat is. 

 A kíváncsi kutató előtt tehát számos további feltérképezetlen rendőri „terep” 

maradt. Ezeken elindulni számomra most már nem elsősorban bátorság, hanem 

csupán idő és lehetőség kérdése.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

INTERJÚVÁZLAT 
 

Rendőr-interjú 

 

Bevezetés: 

Mióta dolgozik rendőrként? 

Mióta van ebben a beosztásban? 

 

Konkrét esetről: 

Volt-e (sok) hasonló esete? 

Mennyire érezte nehéznek az ügyet? 

Ha nehéz volt, mi tette azzá? 

Ha nem, miért nem? 

 

Általános kérdések: 

Megfelelőnek tartja-e felettese/az ügyeletes utasításait küldéskor? 

Mióta dolgoznak együtt járőrtársával? 

Mennyire értik meg egymást? 

Előfordult-e, hogy eltérően ítéltek meg egy-egy esetet? 

Ha igen, mit tettek olyankor? 

Ha a hierarchia döntött: ez elég volt ahhoz, hogy a megfelelő megoldást találják 

meg? 

Vannak-e sajátos jelzéseik?  

Meg szokták-e beszélni egymással az eseteket, a tanulságokat? 

Nem: miért nem?  

Igen: meséljen el egy ilyet! 

 

Lezárás: 

Mi kellene ahhoz, hogy könnyebb legyen a munkája? 

Ön szerint mi kellene ahhoz, hogy eredményesebb legyen a munkája? 



 52

2. SZ. MELLÉKLET 

MEGFIGYELÉSI LAP A TEREPMUNKÁHOZ 
 

 
RENDŐR 

helyzetfelismerő 
és 

helyzetértékelő, 
-elemző 
képesség 

interpretációs 
készség 

percepciós készség empátia mértéke 
segítőkészség 
udvariasság 

 

kérdezéstechnika 
az információval való 

bánás 
 

együttműködési készség 
konfliktuskezelés 

manipulációs készség 
 

kifejezőkészség 
transzformációs képesség 
(hivatalosból társalgásiba) 

érzelmi állapot 

Megérkezés 
(harmadlagos 
+ 
nem verbális) 

       

Üdvözlés-
megszólítás 
 
 

       

Adatfelvétel 
 
 
 

       

Intézkedés 
 
 
 

       

Lezárás-
elköszönés 
 
 

       

 
 
 
 

helyzetfelismerő 
és 

helyzetértékelő, 
-elemző 
képesség 

interpretációs 
készség 

 

percepciós készség empátia mértéke 
segítőkészség 
udvariasság 

 

kérdezéstechnika 
az információval való 

bánás 
 

konfliktuskezelés 
manipulációs készség 

 

kifejezőkészség 
transzformációs képesség 
(hivatalosból társalgásiba) 

+ 
írásbeli kifejezőkészség 

érzelmi állapot 

Folytatás 

(Előállítás,  

kihallgatás) 
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3. SZ. MELLÉKLET 

FÉNYKÉPEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGÜK 
 

 
 

1. sz. kép 
 
Itt látható az a körzeti megbízott kolléga, aki kerületében 20 éve teljesít szolgálatot. 
A jelenet egy középületben játszódik, ahonnan a bejárati ajtó míves régi kulcsát 
lopták el. A rendőr figyelmesen hallgatja a biztonsági őrt, jegyzetel, segítőkészen 
tanácsot ad. Ezt követte az intézet külföldi igazgatójával folytatott beszélgetés, 
amelyről azonban már nem készült fotó. 
 

 
 

2. sz. kép 
 
Egy forgalmas aluljáróban rendszeresen posztol egy rendőr. A kollégák 
meghatározott időközönként váltják egymást. Ez itt nem épp a váltás pillanata, 
hanem egy percek óta tartó beszélgetés, amelynek többi tagja: két járőr kolléga, 
illetve egy rendészeti szakközépiskolás tanuló, aki szakmai gyakorlatát teljesíti. Az 
persze ebből a jelenetből nem tudható, hogy éppen valami fontos információt 
váltanak, vagy csak beszélgetnek, ám az ehhez hasonló képek nem ritkák a főváros 
utcáin, terein, aluljáróiban. Az egymással beszélgető, látszólag minden ok nélkül 
csoportosuló rendőrök látványa nem tesz jó benyomást a külső szemlélőre.  
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3. sz. kép 
 
Ugyanaz a helyszín, mint a 2. sz. képen. Itt már megfelelő a létszám: egy posztos 
rendőr és mellette egy tanuló. Van azonban más kritizálnivaló, mégpedig a testtartás: 
a csípőre tett kéz. Talán az egyik legnehezebb feladat eltalálni azt, hogy milyen 
testhelyzetet vegyen fel a sokáig egy helyben állni kénytelen rendőr. Ezt biztosan 
nem ajánlanám. 
 
 

 
  
  4. sz. kép     5. sz. kép 
 
Ezen a képen egy ugyancsak hosszasan álldogálni kényszerülő rendőrt láthatunk. 
Igaz, ő egy bizonyos céllal időnként kimozdulhat, ki is kell mozdulnia álló 
helyzetéből, hiszen forgalmat irányít. Gyalogátkelőhelynél a nap egy forgalmas 
időszakában (iskolakezdés előtt, reggel 7 és 8 óra között, ráadásul éppen piacnapon) 
a gyalogosok úttesten való áthaladását segíti. Ez az adott kisvárosban mindennapos, s 
a közlekedők tetszéssel, megelégedetten fogadják. Az ő helyzete ezért nyilván egy 
kicsit könnyebb, mint a 3. sz. képen látható társáé. Kiválóan meg is oldja a feladatot: 
amikor épp semmi dolga, maga előtt összefogott kezekkel kis terpeszben áll, s figyeli 
a forgalmat. Az 5. sz. képen ugyancsak őt láthatjuk, immár mozdulat közben, amint 
épp megállásra int egy gépkocsit. 
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A 6–10. sz. képeken közúti igazoltatás jeleneteit láthatjuk. A kapitányságtól mintegy 
50 méterre, amint látszik, egy gyalogátkelőhely előtti nagyobb, leállásra alkalmas 
helyen ellenőrzik a közlekedőket reggelente 6 és 7 óra között. Arra, hogy a 
kapitányságtól távolabbra álljanak, illetve hogy 2-2 járőr különböző helyre menjen, 
elmondásuk szerint anyagi okokból nincs lehetőség (kilométer-maximálás).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. sz. kép 

 

 
7. sz. kép 

 

 
8. sz. kép 

 

 
9. sz. kép 

 

 
10. sz. kép 

 

 
11. sz. kép 

A 6. és a 7. sz. képeken az egyik rendőr leinti a 
közeledő járművet, a másik pedig elindul 
feléje, illetve várja, hogy a jármű megálljon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindkét jelenetet követhetné szabályos 
elhelyezkedés is, ám a 8. és 9. sz. képeken 
láthatjuk, hogy nem így történik. A szabályos 
elhelyezkedés az lenne, ha egyikük az 
igazoltatott személy mellett, másikuk a jármű 
túloldalán állna.  
 
 
A 9. sz. képen a férfi kolléga testhelyzete 
(csípőre tett keze) sem épp előnyös benyomást 
kelt.  
 
 
 
A 10. sz. kép a legbeszédesebb. A négy rendőr 
teljesen fölöslegesen csoportosul a jármű 
mellett, s nemcsak hogy szabálytalan az 
elhelyezkedésük, de a külső szemlélő számára 
nagyon rossz benyomást tesz. Testtartásuk, 
mozdulataik, gesztusaik tanácstalankodást 
sugallnak, látszik, hogy nem tudnak magukkal 
mit kezdeni, túl sokan vannak.  
 
Az egész jelenetsorhoz, de leginkább a 9. sz. 
képhez viszonyítva tűnik fel a 11. sz. képen 
látható szabályos igazoltatási pozíció 
helyessége. Ez a kép nem ekkor és nem itt 
készült, sőt, nem is az én terepmunkám 
helyszínein. Egy másik vidéki nagyváros 
kapitányságának munkatársa bocsátotta 
rendelkezésemre, amiért itt is köszönettel 
tartozom. 
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Három különböző intézkedést tanulmányozhatunk a 12–16. sz. képeken. 
 

 
 

12. sz. kép 
 
Itt egy forgalmas pályaudvar peronján várakozó három főt igazoltat a járőr. Társa 
egy szakközépiskolás tanuló. Kis (talán túlzottan is kicsi) körben állnak, az iratok 
ellenőrzése, az adatok följegyzése, priorálás zajlik. 
 
 
 

 
 

13. sz. kép 
 
Tipikus közúti felvétel: sebességmérés egy forgalmas főútvonal kisebb településről 
kivezető szakaszán. Ezen a kapitányságon ez is a járőrök dolga. A képen a 
rendőrautó, illetve a készülék elhelyezkedésére, valamint a kollégák testhelyzetére 
érdemes figyelni. A legszembetűnőbb, hogy az érkező autók egyáltalán nem láthatják 
a rendőrautót, hiszen azt egy magas kerítés teljesen eltakarja, s a készüléket is csak 
egészen közelről lehet észlelni. Amit itt látunk, az jellemző a közúti sebességmérést 
végző rendőrautók elhelyezkedésére. A kép bal szélén látszik, hogy egy megállított 
gépjármű még ott van a helyszínen. Az ő bírságolása ért véget éppen, ami egyben a 
szolgálat utolsó intézkedése volt. Ezért van az, hogy az egyik kolléga már az autó 
csomagtartójában pakol, másikuk pedig a készüléket szereli szét.   
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Az ügyelet – állampolgári bejelentésre reagálva – kiküldte a járőröket egy az utcán 
magatehetetlenül fekvő férfihoz. 
 
 
 

 
 
14. sz. kép 
 
 

 
 
15. sz. kép 
 
 

 
 
16. sz. kép 
 
 

A 14. sz. képen épp megtalálják őt, s 
próbálnak beszélni vele. Az idős férfi 
azonban annyira ittasnak bizonyult, hogy 
lehetetlen volt vele a párbeszéd, s mivel 
okmányait sem tudta felmutatni, a 
kapitányságra kellett vinni, majd onnan 
később a mentők szállították el.  
 
 
 
 
 
 
A 15. sz. képen az látható, amint az egyik 
kolléga, gumikesztyűt húzván, felállítja az 
ittas személyt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 16. sz. képen pedig beszállítják a 
szolgálati gépkocsiba. Itt meg kell 
jegyezni, hogy egy térfigyelő szolgálat 
ellátása során történt intézkedésről van szó, 
s ezért nem „csíkos” autóval voltak a 
kollégák. 
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tiszt, ügyeletes tiszt-helyettes (…) tanfolyamokra történő berendelésről 

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

közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről5 

a Rendőrség Szolgálati Szabályzatának módosításáról kiadott 62/2007. (XII. 23.) 

IRM rendelet  

                                                
5 A 61/2007 (OT 34) ORFK utasítás 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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