Munkaadói interjú

A HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR (JÁRŐR)
foglalkozásról

„Gyakran történik a kollegák szolgálat közbeni ellenőrzése, ez
egyfajta visszacsatolásként is üzemel.”
Az interjút adta: Nagy Attila, alezredes
Cég profilja: rendvédelem (határrendészet)
Szektor: közszféra / központi államigazgatási szerv
Dolgozók száma: több ezer
Munkakörben dolgozók száma: több száz
Nemi arány a munkakörben: 30 % nő, 70% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1990. augusztus 20-a óta vagyok itt. Egyenruha szeretete, fegyelem, kiszámítható
életmód miatt lettem rendőr.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a szervezet?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Alapvetően, a megyei rendőrkapitányságok alá vagyunk betokozódva. Határrendészeti
kirendeltségen látják el a járőrök a feladatukat 6 állomáson a határátkelőhelyeknél.
3. Milyen módszereket használnak a határrendészeti rendőrök kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Az alapvető kérdés, milyen a felkészültsége a leendő kollegának. Plusz szakmai

ismeretekre is szükség van, mert szükséges hogy itthoni és külföldi jogszabályokat
megtanulják, amik szerint dolgozniuk kell a későbbiekben.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Hivatásos pályával ez nem összeegyeztethető. A nyugállományba vonult kollegákat
szoktuk alkalmazni pár munkakörbe.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Fix, állandó állománnyal rendelkezünk.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Hivatástudat és az egyéni rátermettség. Gyakran történik a kollegák szolgálat közbeni
ellenőrzése, ez egyfajta visszacsatolásként is üzemel.

7. Van-e tipikus karrierút a határrendészeti rendőr pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Hivatásos szolgálatot teljesítő emberekre vonatkozó törvény, ami ezt magába foglalja, és
ha valaki szakterületeken szerez végzettséget, képesítést az egyéb helyekre való feljebb
jutást is segíti.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Államhatárok mindig voltak, és lesznek. Egy jó ideig még így is marad – reméljük, így
megfelelő kollegákra is szükség lesz. Kiszámíthatósága miatt ajánlom ezt a területet.
Szép pálya, hivatás, és ha eszerint él az ember, akkor teljes életet fog tudni élni.

