MUNKAADÓI INTERJÚ A

NYOMOZÓKUTYA VEZETŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„azoknak a fiataloknak ajánlanám ezt a pályát, akiket
érdekel a bűnüldözés, valamint szívesen dolgoznak
csapatban és kutyával”
Az interjút adta:

S. Róbert

Beosztása:

Nyomozókutya vezető

Intézmény profilja: Rendvédelem
Szektor: Közigazgatási szerv
Ágazat: Rendfenntartó szerv
Dolgozók száma: Kb. 44 000 fő
Munkakörben dolgozók száma: 500 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 70% férfi, 30% nő
Életkori átlag az adott munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik nyomozókutya vezetőként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
A Kántor című film valamint a kutyaiskolában szerzett élmények motiváltak arra, hogy
nyomozókutya vezető legyek. 22 éve dolgozom ezen a területen és szolgálati kutyákkal
foglalkozom.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak önöknél?
Szervezetileg a rendőrséghez tartozunk, több száz nyomozókutya vezető dolgozik nálunk.
3. Milyen módszereket használnak a dolgozók kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A kutyaiskolát befejező önkéntes jelentkezők közül választunk munkaerőt. Figyelembe vesszük
az ott elért eredményeket és az oktatók értékelését továbbá a fizikai állóképességet és a stabil
pszichés állapotot. Ebben a munkában elengedhetetlen a türelem, a határozottság és nagyon jól
kell tudni bánni az állattal, tudni kell irányítani, jutalmazni és fegyelmezni is.
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4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos nem áll módunkban megváltozott munkaképességű személyt alkalmazni, mert a
nyomozókutya vezetőnek tökéletes fizikai állapotban kell lennie, külön vizsgálják a jelöltek
egészségügyi alkalmasságát.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
A munkavállalók cserélődése kevésbé jellemző, mint a testület többi részén. Ennek oka, az
önkéntességből adódó személyes elkötelezettség és hivatástudat. Ráadásul, aki egyszer
elhatározza, hogy nyomozókutyával dolgozik együtt, az nagyon könnyen megszokja az ezzel járó
munkakörülményeket és nem szívesen mond le az állat társaságáról.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Teljesítményértékelést rendszeresen végzünk és a visszacsatolás elengedhetetlen része az
eredmények ismertetése. A beválás a jó képzéstől és a szorgalmas gyakorlástól függ.
Ezen a területen alapkövetelmény, hogy az illető képes legyen együtt dolgozni a társaival és a
kutyájával egyaránt.

7. Van-e tipikus karrierút a nyomozókutya vezetői pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A rendőrtiszt helyettes szakképzés elvégzése után a kutyavezető rendőr szakképzés
megszerzése szükséges ahhoz, hogy valaki nyomozókutya vezető lehessen. Én eredetileg
műszaki végzettséggel rendelkezem és anno hobbi szinten civil és sportkutya kiképzéssel
foglalkoztam. Először nyomozókutya vezető, később szakoktató lettem a kutyaiskolában.
Hasonlóképpen a rendőrség más területeihez, nálunk is vannak előrelépési lehetőségek.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Sajnos bűnözés mindig lesz, ezért szükség van azokra a jó szakemberekre, akik összeszokva a
kutyákkal képesek megfelelően ellátni a munkájukat. A drogkereső kutyák egyre nagyobb
szerephez jutnak a csomagok átvizsgálásában illetve bűntények és nyomozások során.
Legfőképpen azoknak a fiataloknak ajánlanám ezt a pályát, akiket érdekel a bűnüldözés, valamint
szívesen dolgoznak csapatban és kutyával. Aki megfelelő szakmai alázattal és önkéntesen
vállalja a szakterület kihívásait, az komoly sikereket érhet el a munkájában, és a kutya érdeme a
vezető érdeme is.
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