Munkaadói interjú

A MESTERLÖVÉSZ (RENDŐRSÉGI)
foglalkozásról

„Amíg vannak országok, ahol a mesterlövő külön szakma, addig azt
gondolom, előbb az egyéb rendőri feladatait kell, hogy ellássa.”

Az interjút adta: Vincze P.Márton, kiképzési vezető
Cég profilja: kiképzés
Szektor: közszféra / központi államigazgatási szerv
Dolgozók száma: 48 fő
Munkakörben dolgozók száma: 4 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 42 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Kormánytisztviselőként képviselem

a céget. Korábban a Belügyminisztériumban

dolgoztam, kiképző vagyok, de alapvetően más ágazaton.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Rendőrség berkein belül vagyunk, speciális helyzetben. A teljes belügyi állománynak
vagyunk 4 fő irányáért felelősek. 1) vezetéstechnikai képzés, 2) lövészet – és
intézkedéstaktika 3) pszichológia 4) sport.

3. Milyen módszereket használnak a mesterlövész kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Azok a rendőrök, akik szolgálatot teljesítenek, és a kiképzéseken részt vesznek, az ő
éles bevetésük során derül ki, hogy kik a legjobb lövők és így kerülnek be a
mesterlövészi gárdába. Évek óta (15 éve) megrendezi a világ legsikeresebb mesterlövő
kupáját a Magyar Rendészeti Sportszövetség és a Rendőrség. A világ legjobb
mesterlövői vesznek részt ezen.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincs rá lehetőségünk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Pár éve a tagoltság letisztázottabb lett, azóta nem tudok nagy fluktuációról ebben a
szegmensben.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Mesterlövők szerencsére nem olyan gyakran vannak igénybe véve, mint máshol.
Biztosítékként vannak gyakorlatilag túsztárgyaláson, egyéb helyszíneken. Tűzeseteknél
van olyan jellegű palack vagy tárgy, amit ki kell lőni, így minden kirendeltségen van
mesterlövész. A munkájuk után egyből történik az értékelés, visszajelzés.
7. Van-e tipikus karrierút a mesterlövész pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Építheti a pályáját a mesterlövészi státusz mellett. Mesterlövész gyakorlatilag egy
kiegészítő állás, státusz amit vállalt, de az életpályamodelljét kiteljesítheti emellett is.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Amíg vannak országok, ahol a mesterlövő külön szakma, addig azt gondolom, előbb az
egyéb rendőri feladatait kell, hogy ellássa.

