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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

 

A férfiak és a nık aránya a Rendırségen nem egyszerő demográfiai kérdés. Ez az arány ugyanis 

nagy mértékben attól is függ, miként alakul a közbiztonsági stratégia, hogyan változik a Rendırségi 

mőködés fı iránya. Amennyiben a társadalom nyugalmát kizárólag, vagy majdnem kizárólag a 

rendvédelem eredményének könyvelik el, és ha ehhez a megközelítéshez igazodva a Rendırség 

megmarad a maga hagyományos represszív területén, amennyiben szakmai kultúrájának 

centrumában a legitim fizikai erıszak alkalmazása marad, úgy azzal lehet számolni, hogy az ilyen 

típusú testület szinte kizárólag férfiaknak tulajdonított attitődre támaszkodik. A Magyar Köztársaság 

Rendırsége évek óta más úton igyekszik járni.  

Az alkotmányos jogállami gondolkodás szerint a közbiztonság nem a rendvédelem ajándéka, amit a 

társadalomnak átnyújt, hanem a társadalom közös, együttes terméke. A közösségi rendıri filozófia 

talaján a rendıri tevékenység már messze nem tekinthetı a represszív fellépések foglalataként, 

hanem sokkal inkább olyan konfliktusokat megelızı és megoldó professzionális ténykedésnek, 

amelyben a nemekhez kapcsolódó elıítéletek kevéssé kapnak hangsúlyt. 

A közigazgatás modernizációjának részeként elengedhetetlen feladat a szervezet munkájának, 

felépítésének, gazdálkodásának feladat centrikus átalakítása, a hagyományos személyügyi 

tevékenység felváltása az emberi erıforrásokkal való széleskörő gazdálkodásra. A Rendırség 

szakmai feladatainak ellátását támogató humánerıforrás gazdálkodás megteremtése és mőködtetése 

azonban csak akkor valósítható meg hatékonyan, ha annak valamennyi elemét és tevékenységét 

komplexen fejlesztjük. Napjaink legnagyobb kihívása, hogy ezt a mőködıképesség fenntartása, a 

jogszabályokban elıírt szakmai feladatok ellátása mellett kell megvalósítani.  

 

A Rendırségen a valóságos humán erıforrás-gazdálkodás megteremtésének fontos feltétele, hogy 

ismerjük a Rendırség személyi állománya helyzetét. Az általános vizsgálódás mellett azonban 

fontosnak tartom a Rendırségen dolgozó hivatásos állományú nık helyzetének, elımenetelének a 

külön történı vizsgálatát is.  

 

Évtizedekkel ezelıtt megjelentek a nık a hazai és a külföldi rendészeti szervek állományában, és 

immár az nem kérdés, hogy alkalmasak-e a rendıri szolgálatra. Az emberierıforrás gazdálkodás 

általános követelményrendszerére tekintettel azt kell szem elıtt tartani és folyamatosan vizsgálni, 

hogy hogyan lehet a szervezet feladatainak megvalósításához legjobban ki-, és felhasználni a 

rendırnık képességeit, kompetenciáit.  

 



 3 

A nık és a férfiak egyenjogúságának, esélyegyenlıségének a kérdése, a tényleges egyenlıség 

elérése, az elmúlt évtizedek és egyben napjaink örökzöld témája. Gyakran lehet olyan véleménnyel 

is találkozni, hogy a nemek közötti egyenjogúság igénye túlhaladott kérdés, hiszen ma már 

evidencia az, hogy a nık és a férfiak egyenjogúak. Írott jogszabályainkat tanulmányozva ez a 

vélemény megerısödhet, hiszen nem találhatunk olyan rendelkezést, amely nyíltan hátrányos 

megkülönböztetést tenne a nemek között. Az emberek egyenlı értékének és méltóságának az elvét 

elismerik az emberi jogok alapvetı nemzetközi okmányaiban és a nemzetek többségének 

alkotmányaiban, s az alacsonyabb rendő jogszabályokban. Ki lehet mondani, hogy a nemek 

formális jogi egyenlısége szinte teljes mértékben megvalósult.  

 

 A hazai jogi szabályozás megfelelı keretet nyújt az esélyegyenlıség Rendırségen belüli 

érvényesüléséhez is. A gyakorlatban azonban lehetnek gondok a normák tényleges 

megvalósulásában. Az egyenlı bánásmód tényleges megléte álláspontom szerint fontos szempontja 

a szervezet egészséges és hatékony mőködésének. Az állomány, valamint a szakmai feladatok minél 

magasabb szintő teljesítése iránt érzett vezetıi felelısség és kötelezettség megkívánja a témával 

való folyamatos foglalkozást, vizsgálatok, elemezések folytatását. 

 

A nemek közötti megkülönböztetés tilalmára vonatkozó joganyagot az Európai Unió alapkövének 

tartják. Érvényesítésének célja kettıs. Gazdasági célja, hogy azok az országok, amelyekben már 

gyakorlat a nık és a férfiak közötti egyenlı bánásmód elvének alkalmazása, ne szenvedjenek 

hátrányt azokkal szemben, amelyekben az nem valósul meg. Az egyenlı bánásmód elve azonban az 

Európai Unió jogában nem korlátozódik a nık egyenlı esélyeinek védelmére, hanem valóban a 

nemek alapján történı megkülönböztetés tilalmát szolgálja.  

 

1993 óta foglalkozom a rendırnık helyzetének vizsgálatával. 1994-ben országosan vizsgáltam a 

Rendırségen dolgozó hivatásos rendırnık helyzetét. 2004-ben tíz évvel az elsı vizsgálatot 

követıen szerettem volna ismételten feltárni a rendırnık szervezetben betöltött helyzetét, szakmai 

elfogadottságukat, és nem utolsósorban azt, hogy hogyan érzik ık magukat a hivatásuk gyakorlása 

közben. A kutatási program során nyert adatok és szöveges válaszok elemzése, illetve az két 

vizsgálat között eltelt tíz év alatt bekövetkezett változások bemutatása megítélésem szerint segítheti 

a Rendırség vezetését a korszerő emberierıforrás gazdálkodás folytatásában. 
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KUTATÁSI CÉLKIT ŐZÉSEIM 

A rendszerváltás óta eltelt idıszak változásainak egyik jelentıs területe, hogy a Rendırség személyi 

állományban egyre jelentısebb szerepet töltenek be a nık. A kutatómunkám során a rendırnık 

helyzetének megismerése érdekében az alábbi célkitőzéseim voltak: 

• Összegyőjteni és bemutatni a nık Rendırségen történı alkalmazásának hazai és külföldi 

történetét. Áttekinteni és megállapítani a nık alkalmazásának formáit, változásait.  

• Vizsgálni és elemezni a Rendırség személyi állományának összetételét, különös tekintettel 

a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló nıkre. Összehasonlítani és elemezni a rendırnık 

összetételét 1994 és 2004 között. 

• Elemezni, értékelni és következtetéseket levonni a kérdıívekre adott válaszokból. 

Elemezni és összehasonlítani a két vizsgálat kérdéseire adott válaszokat. 

• Vizsgálni és elemezni a rendırnık helyzetét, a Rendırség szervezetében, a feladatának 

teljesítése érdekében betöltött szerepét. Mindezekbıl következtetéseket levonni a 

Rendırség humánerıforrás gazdálkodásának fejlesztése érdekében. 

 

KUTATÁSI  MÓDSZEREIM 

 

A kutatómunka és a kérdıíves felmérés végzése közben törekedtem a téma minél teljesebb körő 

feltárására, az összefüggések kialakítására, a kutatási célok, az alkalmazott módszerek, a 

következtetések és a konklúzió alapján megfogalmazott eredmények összhangjának megtartására. 

Valamennyi kérdéskör vizsgálatánál a módszerek komplex alkalmazására törekedtem. 

A nık, és különös tekintettel a rendészetben dolgozó nık helyzetével foglalkozó hazai és külföldi 

kutatási anyagok, tanulmányok megismerése, rendszerezése és elemzése  alapvetı módszerét 

képezte a kutatómunkámnak. A feldolgozott, illetve felhasznált anyagok között szerepeltek a 

témakörben korábban általam írt dolgozatok, tanulmányok, statisztikai elemzések. 

A kérdıíves vizsgálatot az alábbi kutatás-módszertani szempontok figyelembevételével végeztem: 

- A rendırnık helyzetének és véleményének megismerésére az 1994-es kutatáshoz hasonlóan 

a kérdıíves adatgyőjtést választottam. Ez lehetıvé tette, hogy igen széles körbıl, és a 

rendırség valamennyi területérıl információkhoz jussak. A 2004. évi kérdıív 

szerkesztésekor alapvetıen fontosnak tartottam, hogy feldolgozásakor összehasonlítható 

legyen az 1994-ben alkalmazott önkitöltıs kérdıívre adott válaszokkal, mert így 

lehetıségem adódott arra, hogy a vizsgált csoport helyzetének változását egy 10 éves 

intervallumban mutassam be. Tíz év elegendıen hosszú idı a változások nyomon 
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követéséhez és a trendek felrajzolásához. A kérdıív szerkesztésekor, a kérdések 

megfogalmazásánál figyelembe vettem azt is, hogy a kérdések férfiak számára is 

megválaszolhatóak legyenek.  

- A kérdıív kitöltése önkéntes és anonim volt.  

- A vizsgálat elıkészítésének fontos eleme volt a mintavételi eljárás megtervezése. A minta 

összeállítása a véletlen kiválasztás szabályai szerint történt, amely során mindenki egyenlı 

eséllyel kerülhetett be a mintába. Olyan kritériumokat választottam hogy a mintába kerültek 

- szolgálati hely, kor és végzettség szerint - reprezentálják a teljes rendırnıi állományt. 

- A kérdıívben 40 kérdésben összesen 57 változó szerepelt. A túlnyomó többségük zárt, 

feleletválasztásos kérdés volt. A válaszadóknak azonban módjuk nyílt arra, hogy 

kommentárokkal lássák el a maguk által kitöltött példányt. Ezek a kommentárok sok, igen 

érdekes és fontos információt nyújtottak a kutatás számára, és megtalálhatóak a 2. számú 

mellékletben.  

- A minta nagyobb részét (80,5 százalékát) nık tették ki, ugyanakkor az árnyaltabb, és a minél 

teljesebb kép kialakítása érdekében létrehoztam egy férfiakból álló kontrollcsoportot is.    

 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK 

 

A nık rendészetben való alkalmazásának történetét és a magyar rendırnık 1994-2004. közötti 

helyzetét  megismerve el lehet mondani, hogy megfelelı humán erıforrás gazdálkodási rendszerben 

– ahol a toborzástól a kiválasztáson át a belsı elımeneteli rendszer, az oktatási rendszer a szervezett 

feladatának végrehajtását kiszolgáló egységes rendszerként mőködik, a nık megfelelıen 

teljesítenek.  

 

A napi gyakorlati munkában a rendıri vezetık felelıssége nemcsak a szakmai feladatok 

végrehajtásában jelentkezik, hanem az állománnyal való törıdésben és figyelemben is. A Rendırség 

szervezetében értelemszerően meglévı hierarchikus viszonyok, illetve a nagy munkaterhek, a 

forráshiányok nem vezethetnek az állománnyal való törıdés hiányához.  

 

A vizsgálat is kimutatta a rendırtisztek és a rendır-tiszthelyettesek helyzete közötti különbséget. A 

szervezet tevékenységére negatívan hat, ha egyik állománycsoportja elégedetlen a helyzetével, nem 

lát elımeneteli lehetıséget a szakmai munkájában, illetve csak a tisztté válást tekinti annak.   
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ÚJ TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYEK 

 

A Rendırségen hivatásos szolgálati jogviszonyban lévı nık összetételének statisztikai elemzésével 

bemutattam a szolgálatoknál való jelenlétüket. A vizsgált idıszakban a hivatalos rendırségi 

személyzeti statisztikákban nem találhatunk nemek szerinti bontást és elemzést. A 10 évet átfogó 

kutatás feltárja és bemutatja a rendıri szakmai elımenetel szempontjából fontos jegyeket, így a 

rendırnık megoszlását állománycsoport, rendfokozat, szakmai terület, szervtípus és vezetıi 

beosztás vonatkozásában.  

 

A személyzeti statisztikai elemzések-, és a két empirikus kutatás elvégzésével feltártam és 

bemutattam a rendırnık rendészetben betöltött helyét, a foglalkoztatásuk trendjét.  Feltártam és 

bemutattam, hogy a férfiakénál magasabb iskolai végzettségük ellenére a vezetésben alul 

reprezentáltak. 

 

A rendırnık magyarországi és a külföldi helyzetével foglalkozó anyagok feldolgozásával feltártam 

és bemutattam, hogy országtól függetlenül mindenhol nagyon meg kellett, és kell küzdeniük a 

nıknek, hogy elfogadják és befogadják ıket a klasszikusan férfias szakmának számító szervezetek. 

A nık rendırként való foglalkoztatásában esetenként szerepet játszik az egyenjogúság és az 

esélyegyenlıség elvének rendırségeken belüli érvényesülése, azonban zömében a munkaerı piaci 

helyzet határozza meg.  

 

Az empirikus vizsgálattal feltártam és megállapítottam a rendıri vezetık szakmai felelısségét a 

személyi állomány szervezethez, szolgálathoz való  viszonyulásában. Megállapítottam, hogy a 

munkatárak igénylik a tevékenységükkel kapcsolatos vezetıi értékelést, visszacsatolást. Igénylik és 

elvárják, hogy megkérdezzék a véleményüket. A vizsgálat feltárta, hogy a nem megfelelı 

parancsnoki munka is okozza, hogy a fıvárosban  nincs elegendı rendır, illetve hogy itt a 

legmagasabb a belsı fluktuáció.  

 

Bizonyítottam, hogy a Rendırségen is érvényesül az a humánerıforrás gazdálkodási alapvetés, 

hogy meg kell találni a „megfelelı embert a megfelelı helyre”. A kompetencia alapú 

humánerıforrás-gazdálkodási rendszer biztosíthatja az esélyegyenlıség teljes körő érvényesülését a 

jövıben.  
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 AJÁNLÁSOK 
 

A kutatómunka végzése közben megtapasztaltam, hogy a rendırség komoly értékválsággal 

küszködik. A jogrendszer anomáliái-, és a mőködtetés financiális csapdájában vergıdı rendırség 

nem képes olyan értékrendszert kialakítani, amely átláthatóan, minden érdekelt számára 

megismerhetıen „meghatározná” a szervezet társadalmilag preferált jövıképét, az ennek elérését 

segítı stratégiai gondolkodás, stratégiai tervezés uralkodóvá válását. E problémák egyenes 

következménye, hogy  problémák vannak a rendırség humánpolitikájával. A hagyományos 

adminisztratív személyzeti munkának még nem sikerült teljes mértékben hátat fordítani. Rosszul 

vagy egyáltalán nem mőködik a munkaerı-tervezés és a munkaerıvel való tudatos, tervszerő 

gazdálkodás. A szervezet nem tudja azt a lehetıségét kihasználni, hogy a hivatásos állományú 

munkavállalói egy munkakör alapú – igaz erıteljes korrekcióra szoruló - szabályozás hatálya alá 

esnek. Egy jól mőködtetett munkakör alapú integrált emberi erıforrás-gazdálkodási rendszer 

biztosítani tudja a munkakörhöz igazodó toborzás, kiválasztás, munkaerı-tervezés és gazdálkodás, a 

teljesítménymenedzsment, a karriermenedzsment, a tehetségmenedzsment, az emberi erıforrás 

fejlesztés (képzés, továbbképzés, stb.), a munkakörelemzésen alapuló munkakör értéke szerint 

kialakított rugalmas bér, besorolási és ösztönzési rendszer összehangolt funkcionálását.  

 

A magyar rendırnık 1994-2004. közötti helyzetének feltárása, bemutatása adalékul szolgálhat a 

jövıben a humánstratégia és az oktatási stratégia kidolgozásához. A kompetencia alapú 

humánerıforrás gazdálkodás folytatása esetén a nık bizonyítani tudják a rátermettségüket, 

megfelelésüket az adott rendészeti munkakörre. Megfelelıen standardizált követelmény-, és 

értékelési rendszer esetén, mindkét nem azonos eséllyel pályázhat és szolgálhat. 

 

Nem tekinthetı rendezettnek az irányítási feladatokat ellátó – ma már nem vezetıi beosztásnak 

számító – munkakörökbe, a közép és a felsı vezetıi pozíciókba történı vezetı-kiválasztás kérdése, 

a vezetık rendszeres és szisztematikus továbbképzése, fejlesztése. E tényezınek is köszönhetıen a 

szervezeten belül igen magas a bizalmatlansági index, gyenge lábakon áll a visszacsatolás 

mindennapi gyakorlattá tétele, a folyamatos motiválás és a vezetıi példaadás. Az együttmőködési 

készség alacsony színvonalú, a szüntelenül jelentkezı változások elfogadására és menedzselésére 

sem a vezetık, sem az állomány nincs megfelelıen felkészülve, felkészítve.  

 

Megoldásra váró feladat a szervezeten belüli kommunikáció és információ áramlás rendszerének 

kialakítása és megfelelı színvonalú, illetve hatékonyságú mőködtetése, továbbá a kifelé irányuló 

kommunikáció, tájékoztatás nyitottá, átláthatóvá tétele. 
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A vizsgálatok bizonyították, hogy valóságos igény van a teljesítménnyel kapcsolatos 

visszacsatolásra. A formális teljesítményértékeléseknek nincs hatása. El kellene érni, hogy a 

munkatársakkal való törıdés, odafigyelés napi vezetıi feladat legyen. A vezetıképzésben –és ebbe 

beleértem az általános tisztképzés keretében történı felkészítést is – nagyobb hangsúlyt helyeznék 

az állománnyal való gondoskodás szükségességének tanítására.  

 

  


