Munkaadói interjú

A BŰNÜGYI HELYSZÍNELŐ
foglalkozásról

„Rendkívül izgalmas, a technikai eszközök megjelenése miatt
folyamatosan változik!”
Az interjút adta: Dr. Gárdonyi Gergely, r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
Cég profilja: bűnügyi helyszínelés
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: Nem nyilatkozott
Munkakörben dolgozók száma: 700 fő
Nemi arány a munkakörben: 10 % nő, 90 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: kb. 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
18 éve van belügyi jogviszonyom a szakterületen, a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését
követően 15 éve kezdtem el tevékenykedni bűnügyi helyszínelőként. A rendőri pályára
történő orientációm 6 éves koromban kezdődött, akkor döntöttem el, hogy segíteni
szeretnék az embereken, ezért rendőr leszek. Természetesen én is nyomozó akartam
lenni, mint minden korombeli fiatal, azonban az első szakmai gyakorlaton, amikor bűnügyi
helyszínre küldtek, annyira megtetszett ez a munka, hogy attól a pillanattól kezdve tudtam,
ezzel szeretnék foglalkozni.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?

Jelenleg a szakterület országos vezetője vagyok, amely tevékenységet a Bűnügyi
Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyetteseként látom el. A bűnügyi helyszínelés
Magyarországon háromszintű: helyi, területi és központi területen elhelyezkedő bűnügyi
helyszínelő egységek dolgoznak. Ezen a szakterületen ma több mint 700 bűnügyi
technikus dolgozik, akiknek az a feladata, hogy a bűncselekmények helyszínén
felkutassák, rögzítsék, és további szakértői vizsgálatra alkalmas módon csomagolják az ott
található nyomokat, anyagmaradványokat és elváltozásokat.
3. Milyen módszereket használnak a bűnügyi helyszínelők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ahhoz, hogy valaki bűnügyi technikus legyen az általános rendőri végzettségen túl, egy
szaktanfolyamot is el kell végeznie, ezt követően helyi szervnél (rendőrkapitányságon)
teljesít szolgálatot. Egy újonnan hozzánk jelentkező bűnügyi technikus alkalmazása előtt
önéletrajzot kérünk a pályázótól, ezt követően megkérdezzük a volt és jelenlegi vezetőit
szakmai tevékenységéről, valamint személyes elbeszélgetésre hívjuk be Intézetünkhöz.
Fontos szempont, hogy a bűnügyi technikus tájékozott, intelligens, megfelelő szakmai
ismeretekkel rendelkező, jól kommunikáló, meglehetősen alapos, innovatív, lehetőleg
műszaki érdeklődésű, nagy teherbírású személy legyen, aki nem fél a holttestek
látványától.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Tekintettel arra, hogy a bűnügyi technikus munkája átlagon felüli fizikai és szellemi
terheléssel jár, ezért nem lehetséges ezen a szakterületen megváltozott munkaképességű
személyt alkalmazni. Azonban azt a kollégát, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik,
azonban pszichés- vagy testi sérülést szenvedett, egyes speciális munkakörökben (például
szakmai irányítás, ellenőrzés) a sérülés fokától függően továbbra is tudjuk alkalmazni.
5. Milyen gyakran változik a bűnügyi helyszínelők összetétele?
Mi lehet ennek az oka?

Ez a szakterület a rendőrség szervezetén belül mind a végzettséget, mind pedig a
tevékenység jellegét tekintően különlegesnek számít. Ezért is, továbbá a munka
érdekessége, változatossága miatt sok szakember számára rendkívül vonzó, ezért a
fluktuáció ezen a szakterületen a többi szakterülethez képest jóval alacsonyabb. A bűnügyi
technikai szakterület a rendőrségen belül egy jól körülhatárolható, összetartó közösséget
alkot. Amennyiben valaki ezt a szakterületet mégis elhagyja, annak oka általában az, hogy
hosszabb - a szakterületen eltöltött - idő után kíváncsi a bűnügyi szolgálati ágon belüli más
szakterületeken végezhető tevékenységekre is, ahol kipróbálná magát.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Aki a fent említett képességekkel rendelkezik és érdeklődést mutat a bűnügyi helyszínelés
iránt, azt a kollégát rendszerint sokáig szakterületünkön tudhatjuk. A bűnügyi technikus a
munkájáról napi szinten, a szolgálat végén beszámoltatás keretében, valamint az évente
több alkalommal megrendezett szakmai napok során kap visszajelzést, valamint félévente
a parancsnokuk írásban értékeli az előző időszakban végzett tevékenységét, amelyet
minden esetben, szóban, négyszemközt megbeszélnek.
7. Van-e tipikus karrierút a bűnügyi helyszínelő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A bűnügyi technikus által rögzített nyomokra, anyagmaradványokra és elváltozásokra az a
nyomozó szerv kirendelésére igazságügyi szakértők adnak szakvéleményt. Ebből
következik, hogy a bűnügyi technikai és a szakértői munka szorosan összefügg
egymással. További iskolai végzettségek megszerzését követően lehetővé válik a bűnügyi
technikus számára, hogy szakértővé majd később igazságügyi szakértővé váljon. Tipikus
életútnak tekinthető az is, hogy egy helyi szervnél dolgozó technikus, később a megyei
szervnél kap bűnügyi technikusi beosztást, majd érdemei szerint a központi helyszínelő
egységnél ajánlanak számára magasabb beosztást.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ezen a területen folyamatosan jelennek meg a természettudományos módszerek révén
kifejlesztett eszközök. A krimináltechnika fejlődése mindig újabb és újabb kihívások elé
állítja a bűnügyi technikust, ahol elsősorban informatikai alapú nyomrögzítő és további
optikai nyomkutató eszközök megjelenése várható.
A bűnügyi helyszínelő pályát ajánlom a fent leírt képességekkel rendelkező minden
érdeklődőnek, mivel az rendkívül izgalmas, a technikai eszközök megjelenése miatt
folyamatosan változik, a bűnügyi technikus számára mindig kihívást jelent. Ennek oka,
hogy a bűnügyi helyszínek skálája rendkívül széles, és minden helyszín feldolgozása
speciális szakértelmet kíván.

