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BEVEZETÉS 
 

A tudományos probléma megfogalmazása és a témaválasztás 

indoklása  

 

Az egyén munkára (szolgálatra) való alkalmasságát és társadalmi részvételét az 

egészségi állapot, a funkciók károsodása, illetve épsége mellett számos tényezı – a 

képzettség, a szociális és kulturális viselkedési formák, a szőkebb és tágabb 

környezet – befolyásolja, vagy határozza meg. 

A fogyatékosság és a munkaképesség megítélése tehát mind az egészségi 

állapottal kapcsolatos, mind az egyéb tényezık együttes vizsgálatát igényli [1]. A 

témakör alapvetı része az alkalmasság meghatározásának pontos kidolgozása és 

annak megváltozott életkörülmények közötti helyes mérése, amely a rendészeti 

szolgálatban kiemelkedıen fontos szerepet kap. A rendészeti állomány körében 

jelentkezı fokozott feladatok és kihívások alapján jelentısen megnıtt a fizikai és 

pszichikai igénybevétel. 

E feladatok elvégzése elengedhetetlenné teszi az állomány gondos és 

biztonságos kiválasztását, valamint részletesebb egészségi alkalmassági vizsgálatát. 

A megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek között, mint például 

demonstrációk biztosítása során, vagy katasztrófahelyzetben1, illetve a speciális 

rendıri egységek tagjainál a fokozott fizikai és pszichés igénybevétel hatására az arra 

hajlamos személyeknél megnövekszik az elıre nem látható egészségkárosodás és 

azok elıfordulásának kockázata [2].  

                                                 
1 Katasztrófahelyzet idején a veszélyforrás típusától függıen jelentıs csapaterıt igénylı 

lakosságvédelmi intézkedések bevezetésénél a Magyar Honvédség erıin kívül szükség lehet a 
rendvédelmi szervek (fıként a Rendırség és a Tőzoltóság) szolgálatba helyezhetı állományának 
bevetésére.  

A 2010. évi árvízi védekezésben részt vett hon- és rendvédelmi szervek közül a Rendırség magasan 
a legnagyobb létszámot tudta rövid idı alatt a gátakra vezényelni (forrás: OKF). 
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Szolgálati körülmények között a kiemelt speciális rendıri egységeknél a 

fentiekben jelzett események és körülmények kialakulása meghatározhatja nemcsak 

a túlélıképességet, hanem komoly következményekkel járhatnak a rendıri (mőveleti 

bevetési) feladatok teljesítése szempontjából is. 

A rendvédelmi állomány, a Rendırség és a Határırség integrációját2 

követıen a szervezet vonatkozásában megjelenı új irányelvek, a feladatorientált és 

stratégiai kihívások szükségessé teszik az alkalmassági vizsgálatok 

feltételrendszerének újszerő megfogalmazását.  

E körben olyan egészségkárosodásokra kell és lehet összpontosítani, amelynek 

ismerete prognosztikus értékő és elıre jelzi az olyan megbetegedések 

bekövetkezését, melyek veszélyeztetik az eredményes kihívás vállalását a szolgálati 

feladatok teljesítését, illetve végrehajtását [3]. 

Az alkalmassági vizsgálatok vonatkozásában fontos és szükségszerő 

egységes álláspont kialakítása, melyek rendszeres összevetése fontos más EU 

tagállamok hasonló metódusaival.  

A vizsgálataim során lehetıségem volt összehasonlító elemzést végezni a hazai 

rendvédelmi alkalmassági vizsgálatok rendszere és az Osztrák Köztársaság 

rendészeti szerveinek alkalmassági vizsgálatai vonatkozásában. Jelen 

értekezésben feldolgoztam az osztrák rendészeti szervek alkalmassági vizsgálatai 

követelményrendszerének hazai viszonyokhoz való adaptálási lehetıségét is. 

A fokozott követelményeket támasztó szolgálat megköveteli a hatékony 

kiválasztást a felvételek során. A megfelelıen végrehajtott felvételi szőrés jelentıs 

segítséget nyújt ahhoz, hogy ne kerüljön felvételre egészségügyi szempontból 

alkalmatlan ember. A jó felvételi, kiválasztási rendszer segít abban is, hogy a késıbbi 

kiképzéseken, felkészítéseken kevesebb legyen a sérülés, illetve a késıbbi 

egészségkárosodás. 

                                                 
2 Az ORFK 2008. évi létszámkimutatása szerint a Határırségtıl átvett állomány kevesebb, mint a fele 

került az újonnan létrehozott két új szolgálati ág a határrendészet és az idegenrendészet 
állományába (4827 fı), a többség (5717 fı) más szolgálati ágba került beosztásra (forrás: ORFK).  
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A felvételre jelentkezı fiatalemberek fizikai és pszichikai állapota általában 

nem megnyugtató. Az egészségügyi felvéti követelmények megfogalmazása 

értékelésem szerint ebben a tekintetben nem elég következetes és gyakran nem elég 

konkrét, illetve az ezirányú jogi szabályozás gyakori változása is nehezíti az 

egységes megítélést. 

A prevenció hatékonyságát és eredményességét a vezetıi, irányítói szinteken 

egyértelmő támogatottság is segíti. A vezetıi döntések alapján ki lehetett alakítani 

az alkalmassági vizsgálatok, valamint a prevenció és a betegellátás szempontjából 

alkalmas belsı infrastruktúrát, a lehetıségek szerint az elérhetı legnagyobb anyagi és 

tárgyi, technikai támogatás áll rendelkezésre, azonban ennek folyamatos 

monitorozása elengedhetetlen.  

Kiemelkedı jelentıségő támogató tényezı, hogy a belsı rendelıintézeti és 

ellátási struktúra szervesen összekapcsolódik a Honvédelmi Minisztérium Állami 

Egészségügyi Központ feladat rendszerével. A feladat elvégzésének hatékonyságát 

hátráltató tényezık is befolyásolják, így a kívánatoshoz képest szőkösebb, korlátozott 

mértékő anyagi, technikai és pénzügyi lehetıségek. A szőrıvizsgálatok 

végrehajtására rendelkezésre álló idı gyakran elégtelen, így a vizsgálatok nem 

lehetnek a valóban megkívánt mértékben alaposak. 

A károsodásoknak az egyén szempontjából fontos felosztását két irányban 

lehet bemutatni. A károsodásnak az egyén szempontjából fizikai és mentális 

károsodásokra osztható. Ezeknek a károsodásoknak a következtében az egyén 

közremőködı (beleértve a munkavégzést is) képessége részben, vagy egészben 

csökken.  

A komoly fizikai igénybevétellel járó speciális szolgálatoknál jellemzık az 

úgynevezett mozgásszervi károsodások, melyek idıben történı felfedezése és 

kezelése kulcsfontosságú az egyén további terhelhetısége szempontjából [4].  

Talcot Parsons – aki a 20. század ipari társadalmainak az egyénnel szemben 

támasztott követelményeirıl írt – azt mutatta ki kutatásai során, hogy egy betegséget, 

különösen a pszichikus megbetegedést semmiképpen sem lehet pusztán csak 

organikus, fiziológiai jelenségnek tekinteni, mivel a betegségben – mint a probléma 

megvalósulásában – az adott társadalom szociális és kulturális, valamint 

gazdasági viszonyai tükrözıdnek vissza [5].  



 

Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és 

veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél 

 

 

Dr. Révai Róbert                                     PhD értekezés                              ZMNE - 2010 

7 

  

 

Parsons megállapításai szerint a mai modern társadalomban az egyénnel 

szemben támasztott követelmények jelentısen megnıttek és ezzel összefüggésben a 

teljesítıképesség vált alapvetıvé. Jó szintő teljesítmény azonban csak fizikailag és 

mentálisan egészséges emberektıl várható el. Így vált az úgynevezett 

„egészségkultusz” szinte meghatározóvá a társadalom életében. 

A helyesen és célszerően meghatározott paraméterek alapján történı kiválasztás, 

a rendszeres gondozás és a prevenció rendkívül jelentıs szerephez jut a 

rendırség, a tőzoltóság, a katasztrófavédelem és a külföldi rendfenntartó missziók 

személyi állományának tekintetében.  

A témaválasztás azért is aktuális, mert ezekben a munkakörökben, 

szolgálatokban nem ritka jelenség az, hogy valaki – valamilyen módon és valamilyen 

szempontból – alkalmatlanná válik a korábbi munkájának végzésre.  

A választott témakör szempontjából igen lényeges elem a rendvédelmi szolgálat 

ellátása és egészségi szakmai felügyelete során gyakorta elıforduló stressz 

szituációk kezelése. A funkcionális és a kontextuális tényezık a prevenciós 

tevékenység tervezése és végrehajtása során fontos szerepet kap a rendészeti 

állomány vonatkozásában [6]. 

A fokozott megterheléssel járó szolgálati feladathelyzetek egyik különleges 

területe a nem szakmai kompetenciakörbe tartozó, de a lakosság személyi és 

gazdasági biztonsága védelmének körébe tartozó olyan feladatok, mint a rendırség 

személyi állományának árvízi válsághelyzetben való alkalmazása.  

A rendıri állomány veszélyhelyzeti feladatokra való alkalmazása során 

számos egészségügyi és pszichológiai nehézséggel találkozhatunk. Az 

árvízhelyzettel kapcsolatosan kialakuló váratlan szituációkban, olyan tartós és extrém 

megterhelés éri a személyi állományt, amire a beválás vizsgálatok hagyományosan 

nem irányulnak, ezért új adatokkal szolgálhatnak az ilyen típusú vizsgálatok a 

személyi állomány vonatkozásában. A nem tervezhetı váratlan események 

bekövetkezése során jelentkezı extrém feladatok teljesítésére való felkészülés 

számos feladatot ad az egészségügyi biztosítást végzı szervezeteknek. E terület 

vizsgálata nemzetközi viszonylatban is újszerő feladatnak minısül. 
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Összefoglalva az értekezésemben az egészségügyi, fizikai és pszichológiai 

alkalmassági vizsgálatok rendszerétnek értékelését végzem el, ahol különös 

gonddal elemzem e rendszer mőködésének egyedi élet- és szolgálati viszonyokra 

vetített sajátosságait. 

Az értekezés témája – a fentiekkel összhangban – az egészségi 

alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepének vizsgálata a megváltozott 

életkörülmények és veszélyhelyzetek között a rendészeti szerveknél. 

 

Az értekezésem célkitőzései 

Az értekezés kidolgozásakor két fı részterületen az alábbi fı kutatási 

célokat tőztem ki: 

1. A doktori értekezésem elsı fejezetében bemutatom a rendészeti állomány 

körében végzett úgynevezett éves idıszakos alkalmassági vizsgálatok rendszerét, 

azok tapasztalatait, hiányosságait. A témakörben ismertetem és elemzem a kutatásom 

során megismert külföldi és hazai, így az Osztrák Köztársaság Rendırségénél és a 

Honvéd Egészségügyi Szolgálatánál szerzett tapasztalataimat. Munkámban 

összehasonlító elemzést végzek az alkalmassági vizsgálatok vonatkozásában.  

A doktori értekezésem e részének célja egyrészrıl a már állományban levı 

rendészeti dolgozók vonatkozásában – hivatásos, köztisztviselıi és közalkalmazotti 

állomány – a hatályos jogszabályok és protokollok elemzésével kapott eredmények 

felhasználása a megelızı szőrı tevékenység hatékonyságának növelésében. 

Másrészrıl pedig az e témában áttanulmányozott szakirodalom és kutatások 

bemutatásával felhívjam a figyelmet az alkalmassági vizsgálatok és a prevenció 

fontosságára, valamint a különbözı veszélyeztetett élethelyzetek során a szervezetet 

érintı elváltozások mielıbbi felismerésére és szükséges mértékő kezelésére. 

A dolgozatom elsı fejezetében a hazai rendvédelmi szervek munkaköri 

alkalmassági vizsgálati követelményrendszerének és a leggyakoribb egészségi 

alkalmatlansági okok eljárási és módszertani szempontú elemzését végzem el.  
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Kutatási célom meghatározni a rendvédelmi szerveknél alkalmazott 

alkalmassági vizsgálati rendszer erısségeit és hiányosságait, amelyre alapozva 

ajánlásokat lehet kidolgozni a hazai jog-, intézmény- és feladatrendszer 

optimalizálására és fejlesztésére. 

2. A doktori értekezésem második fejezetében egyedi reprezentatív kérdıíves 

felmérés (empirikus kutatás) keretében kívánom vizsgálni és elemezni az extrém 

megterhelés egészségügyi, pszichológiai sajátosságai az egészségmegırzés és 

fejlesztés rendszerében. A felmérést kiterjesztem az érintett rendıri állomány 

árvízvédelmi veszélyhelyzetben történı alkalmazhatóságát érintı speciális 

terhelések vizsgálatára is.  

Az értékelt vizsgálati eredmények alapján konkrét javaslatokat fogalmazok 

meg az egészségmegırzés és fejlesztés szempontrendszerének fejlesztésére és a 

gyakorlati lehetıségekre. 

3. Az értekezésem harmadik fejezete a rendvédelmi szervek pszichológiai 

alkalmassági vizsgálati eljárásának egységes követelményrendszerét vizsgálja.  

 

Kutatási módszerek meghatározása 

Kutatási célkitőzésem ajánlásokat dolgozni ki a rendvédelmi szervezetek 

integrációját követı személyes válsághelyzetek, illetve a fokozott megterhelés 

kapcsán kialakuló pszichiátriai megbetegedések megelızésére. 

1. A kutatási témához kapcsolódó releváns hazai és nemzetközi szakirodalom 

feldolgozása, elemzése, értékelése: 

− a dolgozatomban felhasznált szakirodalom egy része – mivel a 

rendvédelmi szervek tekintetében a szakirodalom kevésbé publikált és 

nyilvános - a szakterületen keletkezett rendırségi belsı munkaanyagok, 

tanulmányok, szakmai cikkek és elıadások közül került ki; 

− a kutatómunka folyamán különösen fontosnak tartottam a nemzetközi 

szakirodalomból és külföldi tanulmányútjaim során átvett ismeretek 

hazai eljárási és módszertani rendbe való adaptálását. 

2. Elsıdleges kutatásaimat a Rendırség személyi állományának idıszakos 

alkalmassági vizsgálatainak összehasonlító és értékelı elemzése képezi.  
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Az alkalmassági vizsgálatok (eljárások) elemzésénél felhasználtam továbbá a 

stratégiai tervezés, szervezés és döntés-elıkészítés egyik legfejlettebb 

elemzési (kockázat-feltárási) módszerét a SWOT analízist. A módszer 

segítségével adhatunk választ arra, hogy az alkalmassági vizsgálat végzése 

során a megoldás szempontjából mi lehet helyes és célszerő. [7] [8] 

3. A fokozott (extrém) munkahelyi megterheléssel (igénybevétellel) járó rendıri 

tevékenység és az árvízi veszélyhelyzet témakörében végzett vizsgálataimnál 

egyedi kérdıíveket [9] dolgoztam ki az empirikus kutatási módszer [10] 

szabályai alapján, melyeket elemeztem és értékeltem. 

A tudományos kutató tevékenységem teljes idıszakában rendkívül fontos volt az 

elért eredmények folyamatos publikálása, közzététele. A hivatkozások, lábjegyzetek 

alkalmazásánál a megszokott formátumot követtem.  

Az értekezésem alapjául szolgáló ismeretanyag győjtését 2010. július 5-én 

zártam le. 

A témakör tudományos tartalmú kutatásával korábbiakban foglalkozott Dr. 

Svéd László PhD. ny. o. altábornagy (HM Központi Honvédkórház rehabilitációs 

fıigazgató-helyettes), Dr. Hullám István PhD. (ZMNE Védelem Egészségügyi 

Intézet egyetemi adjunktus), Dr. Kohut László o. alezredes (MH Kardiológiai 

Rehabilitációs Intézet osztályvezetı fıorvos), valamint Dr. Kanyó Ferenc tő. ırnagy 

(Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság).  

Magam a Belügyminisztérium állományában végeztem tudományos 

vizsgálataimat.  

A honvédelmi egészségügyi rendszerrel kapcsolatos kutatás nem tárgya 

jelent dolgozatnak, ezért az értekezésben kizárólag tájékoztató jellegő szakirodalom 

áttekintést végeztem el. 
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1. FEJEZET - MUNKAKÖRI EGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK  RENDSZERE A 
RENDVÉDELMI SZERVEKNÉL   

 

1.1. A munkahelyi alkalmassági vizsgálat jelenlegi folyamatának 

és követelményrendszerének értékelése 

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok témakörében az olyan fogalmak, mint az 

egészség, a károsodás, a fogyatékosság, a munkaképesség változás mást jelentenek a 

laikusoknak és mást a háziorvosoknak, orvos szakértıknek, a rehabilitációs 

orvosoknak, az igazságügyi orvos szakértıknek és a foglalkozás-egészségügyi 

orvosoknak, ezért célszerő bizonyos fogalmakat egyértelmővé tenni. Az 

értekezésemben használt fogalmakat a dolgozat mellékletében győjtöttem egybe. 

Mindenek elıtt a munkaköri alkalmassági vizsgálat tartalmának 

azonosítását végzem el. A munkaköri alkalmassági vizsgálat azt jelenti, hogy a 

meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott 

megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e 

megfelelni. Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltétele 

az egyén (a dolgozó ember) munkaképessége és a munka által támasztott 

követelmények összhangban legyenek. Az összhang meglétének megállapítását, 

illetve fenntartását biztosítják a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok. 

A felvételi követelmény rendszer kidolgozása során meghatározó követelmény, 

hogy az egyén számára a szolgálati karrierje során a felvételkor megállapított 

egészségi alkalmassága kiindulási pont legyen az éves szőrıvizsgálaton 

tapasztalt eredmények összehasonlítása érdekében, ez alapján lehet egyénre 

szabva a prevenciós lehetıségeket is megteremteni.  
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A rendvédelmi szervek munkaköri alkalmassági vizsgálatait és a 

felülvizsgálatokat – figyelemmel az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók 

által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott sze-

mélyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérıl szóló 175/2007. (VI. 30.) 

Korm. rendelet 7.§-ára – a HM Állami Egészségügyi Központ megalakulásával 2007. 

július 16-ától (intézményi és a humánerıforrás hátterének megszüntetését követıen) az 

MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH HEK) végzi. 

A feladat ellátását a „fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselıi 

állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, 

illetve keresıképesség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat 

igénybevételérıl” szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet alapján 

végezzük; azóta közzétették az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTM együttes rendeletet, mely 

az alkalmassági vizsgálatoknak és a Füv-eljárás rendjének szabályait módosította [11].  

A rendvédelem terén ellátandó munkaköri alkalmassági vizsgálatokat és 

felülvizsgálatokat 2007. július 16-ig a Belügyminisztérium Központi Kórház és 

Intézményei Munka-alkalmassági Vizsgáló Osztály (BM KKI MAVO) végezte. A 

Honvédelmi Miniszter jóváhagyásával, egyetértve a HM Honvéd vezérkar Fınökével az MH 

HEK állománytáblája módosult az alkalmasságvizsgálati feladatok bıvítésére való 

tekintettel, egyben lehetıség nyílt a MAVO teljes személyi állományának az átvételére az 

MH HEK Preventív Igazgatóság Alkalmasság-vizsgáló Intézet (továbbiakban: MH 

HEK PI AVI) állományába. 

Az állománytábla szerinti létszám növelésével és az új állománytáblás elemek kiala-

kításával a Rendvédelmi Szervek alkalmasságvizsgálati és felülvizsgálati feladatainak 

igény szerinti ellátásához szükséges humánerıforrás létrehozása a honvédelmi tárca 

részérıl biztosított volt. A Rendvédelmi alkalmasság- és felülvizsgálatot végzı 

szervezeti egységek külön épületekben kaptak helyet, melyek felújítása és mőszaki 

átadása 2007. szeptember 3-án fejezıdött be. 

Az adminisztrációs, ügykezelési és ügyviteli tevékenység szabályozására az MH HEK 

ügyviteli részlege külön szabályozást alakított ki. Az ügydarabok forgalmának biztosítása 

érdekében a rendvédelmi és honvédelmi futárszolgálatok tevékenységét összehangoltuk. 
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A vizsgálatkérések és vizsgálatokhoz szükséges adatok egységesítése érdekében 2008 

májusában számítógépes nyilvántartási rendszert és adatkezelést vezettünk be, ami 

elengedhetetlen feltétel a személyi állomány egészségi állapotának nyomon követéséhez, 

valamint a statisztikai elemzések elvégzéséhez. A szervezetek közötti jó együttmőködésnek 

és megfelelı szintő koordinációnak köszönhetıen a berendelések idıbeni tervezhetısége 

zökkenımentes, a felmerült igények szerinti vizsgálatok biztosítása folyamatos. 

A felülvizsgálatokat végzı bizottságok az érintett rendvédelmi szervezetek 

parancsnokaival, vezetıinek közremőködésével és egyetértésével az 1996. évi XLIII. törvény 

hatálya alá tartozó fegyveres szervek vezetı orvosainak bevonásával jöttek létre. 

A MH HEK PI AVI évente kb. 10 ezer fı katonai alkalmasságot vizsgál és minısít, 

mely tevékenység bıvítéseként a 2007. évtıl 6500 fı/év rendvédelmi alkalmasságról ad ki 

minısítést. A katonai alkalmassági vizsgálatot a 13/2009. HM rendelet által módosított 

7/2006. (HK 31.) HM rendelet alapján végezzük, a katonai tanintézetbe, a hivatásos és 

szerzıdéses állományba, illetve külföldi missziókba jelentkezık részére.  Az MH HEK PI 

AVI  szervezeti struktúrája új szervezeti elemekkel bıvült és ez látható az 1. ábrán. 

1. ábra: Alkalmassági vizsgáló intézet (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 
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Az alkalmasság-vizsgálatok lezárását követıen kerül sor az alkalmasság 

elbírálására az e célra kialakított bizottságok részvételével. A katonai, a rendvédelmi 

szervek vonatkozásában mőködı bizottságokat nevesítettem, (2. ábra) a teljesség 

igényével a felülvizsgálatok bizottságait is feltüntettem. 

2. ábra: alkalmatlanságot elbíráló és felülvizsgáló bizottságok (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna 

[11]) 

 

Kiemelném, hogy a 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet – a hivatásos 

állományba történı kinevezés elıtt, iskolába felvételre pályázó, illetve felvett személynek, 

a próbaidıre kinevezetteknek és véglegesítés elıtt, a más fegyveres szervtıl áthelyezésre 

kerülıknek, a beosztás (munkakör) változása esetén (már nem) mindazoknak, akik számára 

az új beosztás a korábbinál fokozottabb vagy más jellegő egészségi, és pszichikai valamint 

fizikai követelménnyel jár – mint hatályos normatíva (2009. július 1-jén) bizottságokat 

érintı elıírásait betartva: elsıfokú munka- és pályaalkalmassági alkalmasságvizsgáló 

bizottság mőködik, melynek elnöke az MH alkalmasságvizsgáló fıszakorvosa. 

Jogorvoslati tevékenységet a rendvédelmi II. fokú alkalmasságvizsgáló bizottság 

végzi, a személyek kijelölése MH HEK parancsnokának hatásköre. (A bizottság elnöke az 

Alkalmaság-vizsgáló Intézet Rendvédelmi foglalkozás-egészségügyi orvosi osztályának 

osztályvezetı fıorvosa.) A bizottság tagjai között az érintett fegyveres szerv által 

delegált fıorvosok is szerepelnek. 
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Az alkalmassági vizsgálatok megkezdésének a feltételeit hatályos szabályozás 

írja elı, melynek célja, hogy a vizsgálatok a még hatékonyabb kiválasztás és a 

legkorszerőbb eljárások bevonásával történhessenek.  

A hazai szervezet és eljárási rendszer fejlesztés érdekében összehasonlító 

elemzést végeztem a hazai és az Osztrák Köztársaság Rendészeti és Honvédségi 

Alkalmassági Vizsgálati Rendszere között. Az értekezés mellékletében 

esettanulmány keretében részletesen elemzem az alkalmassági vizsgálatok 

követelményrendszerének sajátosságait az osztrák rendészeti szerveknél. Az 

esettanulmány következtetéseit rendre beépítettem a hazai rendszer értékelésébe. 

A hazai rendvédelmi szervek vizsgálati rendjét a 3. sz. ábra szemlélteti. 

3. ábra: Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11) 

 

A rendvédelmi szervek vizsgálati rendje lényegében megegyezik a 2007-ig a 

BM Központi Kórház és Intézményei Munkaalkalmasságot Vizsgáló Osztály (a 

továbbiakban: BM KKI MAVO) protokolljával, azonban az ez irányú vizsgálataim 

és információ győjtéseim alapján már ötvözi a honvédség korábbi évek 

gyakorlatának megfelelı rendszerét, amely még egységesebbé és hatékonyabbá 

formálja az ez irányú feladat megoldását. Megjegyezni kívánom, hogy a rendszer 

folytonosságát biztosítja, hogy helyet kapott a korábban évtizedekig a BM KKI 

MAVO alkalmasságot vizsgáló egységében e célra kijelölt szak fıorvos, valamint 

asszisztencia.  
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A korábbi évek tapasztalataim alapján a BM KKI MAVO-ban végzett 

vizsgálatok és minısítések a jelenlegi új struktúrában még hatékonyabban fogják 

szolgálni a rendvédelmi szervek kiemelt fontosságú kiválasztási rendszerét. (4.,5. 

ábra) 

4. ábra: Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 

 
5. ábra: Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 
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A bizottsági záráshoz a protokoll szerint is leírt dokumentációk és a szakorvosi 

vizsgálatok összefoglaló véleményezése szükséges. A kutatásaim során az itt 

felsorolt protokollokat szinte hasonlóan felfedeztem az Osztrák Köztársaság 

Rendészeti Szervek Egészségügyi Alkalmassági protokolljaiban.  

Ezek alapján megállapítom, hogy e téren is, mint az orvostudományban 

általában mindig naprakészen szükséges és kell követni azokat a nemzetközi 

elıírásokat, amelyek az egyes ország vonatkozásában hasonlóan írják elı a 

követelményeket. (Laboratóriumi vizsgálatok, vizelet, vér, rutin laboratóriumi 

vizsgálatok, az audiológiai vizsgálatok, fül-orr-gégész, szemész, belgyógyászati 

szakvélemény, EKG vizsgálati eredmény, valamint sebészeti, neurológiai és 

pszichiátriai vélemény). A tapasztalataim alapján az alkalmassági vizsgálatok során 

drogszőrés végzése csak egyedi esetekben történik.  

A rendészeti állomány (kifejezetten a bőnügyi szolgálatok kábítószer bőnözés 

megelızésében tevékenykedı rendırök) esetében ajánlott lenne kidolgozni egy 

egyedi protokoll-rendszert a drogszőrések elvégzésére3. Véleményem szerint 

lehetıvé kell tenni, hogy a fenti állománynál az MH HEK–ben jogszabályi elıírás 

szerint mőködı drogszőrést, drog prevenciós vizsgálatokat idıszakosan, valamint az 

érintettség esetén soron kívül az állomány illetékes parancsnok elvégeztethesse.  

 

1.2. Rendvédelmi egészségügyi alkalmassági minısítések 

áttekintése és értékelése 

A kutatásom során, felhasználva forrásként a hon- és rendvédelmi szervek 

szakmai fórumán elhangzottakból megállapítható a két éves idıintervallumban.  

                                                 
3 Azon személyek esetében, akik a napi munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülhetnek 

(kontaminálódnak) kábítószerrel, kábítószer maradvánnyal, vagy kábítószer gyanús anyaggal (pl. 
nyomozók, bőnügyi technikusok, laborasszisztensek) indokolt – a fokozott munkahelyi expozíció 
lehetısége miatt (bırrel való érintkezés, felporzás útján történı belégzés) – a rendszeres 
idıközönkénti kábítószer-gyorsteszt elvégzése, az esetleges nem fogyasztásból eredı pozitív 
eredmény miatti büntetıjogi szankciók elkerülése érdekében.  
Pozitív gyorsteszt eredmény esetén, mőszeres megerısítı vizsgálat elvégzése szükséges. Ennek 
ismételt pozitivitásakor a dolgozót ideiglenesen ki kell emelni az adott munkakörbıl, amíg a 
szervezetébıl a kábítószer anyagmaradvány teljesen kiürül. (forrás: ORFK) 
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Két oktatási intézmény (Rendırtiszti Fıiskola és Rendészeti Szakiskola) 

esetében a jelentkezı pályázók jelentıs számban lettek elutasítva alacsony 

mentális teljesítmény éretlen pályamotiváció, éretlen személyiség, érzelmi labilitás 

és gyenge fegyelmi teljesítmény miatt. Fentiek alapot adnak arra, hogy ezen 

alkalmatlansági kategóriákat figyelembe véve következtéseket vonjunk le a 

hatékonyabb kiválasztás és alkalmasság érdekében. 

Az utóbbi két év (2007.07.16.-2009. 05.31. idı intervallumban) összlétszámát 

tekintve bemutatom az RTF és az RSzKI vonatkozásában a százalékos alkalmatlansági 

arányt. A 6. ábrán szereplı számadatok, amelyek nem vizsgálati számot, hanem létszámot 

(fı) jelölnek, nehezen összehasonlíthatóak, mert teljes évi statisztikát csak a 2008. év mutat. 

Ennek figyelembevételével havonta 500-550 fı vizsgálatának végzése történt a rendvédelmi 

szervek vonatkozásában. (ld. 6, 7, 8. ábra) 

6. ábra: Az alkalmasság –vizsgálat megoszlása évenként (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 
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7. ábra: Rendvédelmi alkalmasság vizsgálatok aránya (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 

 
8. ábra:  Rendvédelmi egészségügyi alkalmassági minısítés alakulása (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna 

[11]) 
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9. ábra:  Egészségügyi alkalmassági minısítés alakulása (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 

 

A vezetı alkalmatlansági okok az RTF-re és az RSzKI-ba jelentkezık esetében 

némileg módosulnak: a leggyakoribb egészségügyi kizáró ok: szemészeti (látásélesség-

csökkenés), fogászati, alkati (alacsony testmagasság). A mozgásszervi panaszok, illetve a 

belgyógyászati megbetegedések aránya minimális, amely valószínőleg az érintettek 

életkorával magyarázható. 

 

A különbözı kategóriáknál mért mentális teljesítmény alacsony volta (IQ < 90) 

jellemzi leginkább a pszichés alkalmatlanságot. A képességbeli hiányosságok sorában 

nagy hangsúlyt kap a gyenge figyelmi teljesítmény.  

Továbbá, a pszichológiai alkalmatlanság vezetı okai között szerepelnek a 

szorongásra, vagy túlzott agresszivitásra utaló személyiségjegyek, pszichés terhelhetıség 

alacsony szintje, alkalmazkodási készség alacsony szintje és a szociabilitás zavara. 
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10. ábra: Pszichikai alkalmatlanság okainak alakulása (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 

 

 

1.3. Alkalmatlansági vizsgálati módszerek ismertetése és 

étékelése 

Sok problémát jelent a speciális beosztásba jelentkezık alkalmassági minısítése.  A 

21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet szerint a Készenléti Rendırség 

állományába tartozó Támogató Kommandó (TK), illetve a Terrorelhárító Szolgálat.  

A speciális állomány részére mind a terheléses EKG, mind a gerincröntgen és a 

spirometria vizsgálatának elvégzése jogszabályban elıírt követelmény. A sok éves 

tapasztalatom, valamint a szőrések kardiológiai szempontból történı vizsgálati, sor 

összeállításánál fontos követelménynek tartom, hogy a jogszabályban itt leírt „csak” 

terheléses EKG elvégzéséhez azon megjegyzéssel éljek, hogy a terheléses EKG 

vizsgálatot mindenkor meg kell elıznie szív-ultrahang vizsgálatnak (2 Decho 

vizsgálatnak).  
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Ezen felvetésem azért is fontos, mert az extrém megterhelések vonatkozásában, mely 

vonatkozik élsportolókra is, megállapítást nyert hazai és nemzetközi publikációkban is 

[12]. 

Körültekintı figyelmet érdemel a speciális beosztásra jelentkezı állománynak a 

pszichológiai alkalmassági vizsgálata, ahol a következı készségek meglétét vizsgáljuk 

(11. ábra): a stressz tőrı képesség magas színvonala, extrém stresszhelyzetben is, magas 

szintő indulati – érzelmi kontroll, gyors helyzetfelismerés és döntési képesség, a trauma 

feldolgozás megfelelı színvonala, az érzelmi terhelhetıség magas szintje, szociabilitás, jó 

kommunikációs készség, csapatban való munkára képesség, tartós figyelem, gyors 

reakcióidı. Használt módszerek: pszichológiai teszt, (ÁSzvEK4, PIK, OTIS II, Rorschach5) 

mőszeres vizsgálatok és exploráció6. 

11. ábra: Speciális beosztásba jelentkezık pszichikai alkalmatlanságának okai (forrás: Dr. Szilágyi 

Zsuzsanna [11]) 

 

 

Az alkalmassági vizsgálati metodikák három szintő, egymásra épülı rendszert 

képeznek mind a személyiségfaktorok, mind a képességek vonatkozásában [13]: 

                                                 
4  Általános Személyiség-hatékonyság és Vezetıi Erények Kérdıív. 
5  Rorschach-teszt, pszichiátriában alkalmazott projektív teszt. 
6  Exploráció, kikérdezés, megfigyelés, vizsgálat. 
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1. Az alkalmasságot alapvetıen meghatározó követelmények: 

Azon személyiség- és képességfaktorok összessége, melyek megléte és 

meghatározott szintje az alkalmasság és a beválás elsıdleges feltétele, 

ugyanakkor hiányuk, alacsony szintjük vagy zavaruk kizáró hatályú. 

2. Az alkalmasságot másodlagosan meghatározó követelmények: 

A munkavégzés hatékonyságát támogató személyiség- és képességfaktorok, 

melyek a munkavégzés során ugyan fejleszthetık (a személyiség dinamikája 

folytán), de igénylik a képességek, készségek legalább átlagos szintjét. 

Elbírálásának alapja a fejleszthetıség és a kompenzálás lehetısége. 

3. Az alapvetı alkalmasságot kiegészítı követelmények: 

Azon személyiségjellemzık, képességek ill. készségek tartoznak ebbe a 

csoportba, melyek nem meghatározóak az alkalmasság és a beválás 

követelményrendszerében, ugyanakkor meglétük jelentıs befolyást gyakorol a 

munkavégzés szintjére és hatékonyságára, ezáltal növeli a beválás 

valószínőségét.  

Különbözı speciális munkakörökben ezen személyiségjellemzık, illetve 

képességek az alkalmasságot alapvetıen meghatározó követelmények közé is 

tartozhatnak. 

 

A pszichikai alkalmasság követelményrendszere a következı: 

Az alkalmasságot alapvetıen meghatározó követelmények: 

- személyiség dominanciája (asszertivitás), 

- pszichés terhelhetıség magas szintje, 

- devianciát, kriminalitást, korrupciót elutasító magatartásmód és 

normarendszer, 

- stabil pályamotiváció, 

- logikai-kombinatív készség megfelelı szintje, 

- helyzetfelismerı készség átlagosnál magasabb szintje, 

- döntési készség adaptív szintje. 
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Az alkalmasságot másodlagosan meghatározó követelmények:  

- szociabilitás megfelelı szintje, 

- konfliktuskezelésnél a problémamegoldó stratégiák dominanciája, 

- kommunikációs készség megfelelı szintje, 

- figyelmi képességek megfelelı szintje, különös tekintettel a figyelem 

terhelhetıségére, 

- mozgásbiztonság, szenzomotorium stabilitása. 

Az alapvetı alkalmasságot kiegészítı követelmények: 

- Aktivációs szint, vigilancia tartóssága 

- Kockázatvállalás adaptív volta 

- Kreativitás 

- Szervezı készség. 

A pszichikai alkalmasságot kizáró tényezık az alábbiak 

Személyiségjegyek, személyiségfaktorok, 

- patológiás személyiségképek, személyiségzavarok, 

- devianciára, kriminalitásra, korrupcióra utaló személyiségjegyek, 

- szorongásra vagy túlzott agresszivitásra utaló személyiségjegyek, 

- önkontroll hiánya, zavara, 

- pszichés terhelhetıség alacsony szintje, 

- alkalmazkodási készség alacsony szintje, 

- alacsony fokú szociabilitás, a szociabilitás zavara, 

- pályamotiváció hiánya. 

Képességek, készségek 

- képességbeli hiányok, zavarok, 

- mentális képességek csökkent volta, zavara, 

- figyelmi képességek csökkent volta, zavara, 

- szenzomotos képességek csökkent volta, zavara, 

- kommunikációs készségek hiánya, zavara. 

A speciális beosztásba jelentkezık egészségi alkalmatlanságának okait az alábbi 

ábrák szemléltetik. 
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12. ábra:  Speciális beosztásba jelentkezık egészségi alkalmatlanságának okai (forrás: Dr. 

Szilágyi Zsuzsanna [11]). 

 
 

13. ábra: (forrás: Dr. Szilágyi Zsuzsanna [11]) 
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Vizsgálatom alapján az állomány már szolgálatban lévı tagjain elvégzett kötelezı 

idıszakos, ún. munkaegészségügyi vizsgálatai alapján – munkaegészségügyi kontrollok ettıl 

eltérı eredményt jeleztek. A tényleges szolgálatot teljesítık szolgálati éveinek elıre 

menetelével a mozgásszervi betegségek elıfordulása vezetı helyen van, itt kívánom 

megjegyezni, hogy a kiválasztásnál - tehát már a felvételre jelentkezık alkalmassági 

vizsgálatánál - nagyon fontos a pontos anamnézis felvétele, valamint az egyén által a 

kitöltendı kérdıív figyelembe vétele, mely szolgálati ágban, milyen területen kívánja 

pályáját megkezdeni. Ilyen esetben elejét szoktuk venni, hogy a pályázó a nem megfelelı 

kiválasztással esetleg már pályája kezdetén, soron kívüli alkalmatlanság tényével kell hogy 

szembesüljön. Ezáltal a már idejében az alkalmasság során a megfelelı állomány csoportba 

sorolás esetén rendészeti struktúra és jövıkép tervezés is figyelembe vételre kerülhet. 

A 44 százalékot kitevı alkalmatlan minısítés okai: 43% gerincoszlop, 31% 

gerincoszlop és pszichikai, 26% gerincoszlop és belgyógyászati elváltozások. A lakosság 

15-20 százalékánál diagnosztizálható mozgásszervi betegség, több mint százezren 

szenvednek gyulladásos ízületi megbetegedésben, és 10-20 százalékra tehetı 

azoknak a száma, akiknél kopásos ízületi betegségek tünetei jelentkeznek. Fiatalabb 

korban – így rendırök esetében is – a sérülések következtében kialakuló 

mozgásszervi betegségek a gyakoribbak, míg idısebb korban a krónikus 

megbetegedések fordulnak elı gyakrabban. 

Sok problémát jelent a speciális beosztásba jelentkezık alkalmassági minısítése, melyet 

a 11. ábrán kívánok bemutatni (a 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet szerint 

a készenléti rendırség állományába tartozó támogató kommandó (TK) illetve a terrorelhárító 

szolgálat (TESZ) beosztásai fokozott pszichikai és fizikai igénybevétellel járó S” kategóriás, 

speciális beosztások. Ennek megfelelıen a beosztásokra történı alkalmasság vizsgálatok 

során is magasabb szintő követelményeknek kell megfelelniük a jelentkezıknek.  

Az egészségi alkalmassági vizsgálatok elbírálásánál követelmény az ép gerinc. A 

„fizikálisan” egészségesnek bizonyult állomány azonban a gerinc-röntgenfelvételeken 

talált elváltozások miatt nagy arányban alkalmatlan minısítést kapott.  
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Kutatásaim során bizonyítást nyert, hogy még a korrekt kiválasztás, valamint a 

felvételkor még nem észlelt elváltozások - a mozgásszervi betegségek 

(gerincbetegségek, az esetleges ebbıl következı idegsebészeti mőtétek vonatkozására) - 

az éves szőrések alkalmával a speciális állománynál követelményrendszerben kellene 

elıírni az ortopédiai, és a legkisebb panasz esetén idegsebészeti szakirányú vizsgálatok 

elvégzését.  

Ezáltal megelızhetı lenne a nem kívánt esetleg az e speciális igénybevétel és 

terhelés során keletkezı már visszafordíthatatlan események gyakoriságát. 

A rendvédelmi szervek humánerıforrás-fejlesztéséhez és annak stratégiai céljainak 

eléréséhez nagyban hozzájárul a kiválasztás, a pályaalkalmassági vizsgálat. 

A kiválasztás egy optimalizációs feladat, amelyben a munkatartalom sajátosságai és 

a munkakört, beosztást betöltı személy képességei, készségei és személyiségének 

illeszkedése a meghatározó. 

Az alkalmassági vizsgálat során az adott beosztás betöltésére jelölt személy 

elsısorban azon kompetenciái (képességei, készségei, ismeretei) azonosítjuk be, amelyek a 

beosztás betöltéséhez szükségesek, illetve érintett aktuális egészségi állapotát és státuszát 

határozzuk meg. Az eredmények alapján születik meg a pályaalkalmasságára vonatkozó 

döntés. A témához kapcsolódóan Bilkei Pál az alábbi táblázatban foglalja össze a 

vizsgált személyiségnek- és képesség faktoroknak (kompetenciáknak) megfelelı 

követelményszinteket [14]. 

Vizsgált személyiség- és 
képesség faktorok, 
kompetenciák 

Követelményszintek 

Személyiség dominanciája A személyiség adaptív dominanciája, határozott, asszertív 
magatartásmód. Adaptív konfliktuskezelés. Rendezett élethelyzet, 
életvezetés. Adaptív önérvényesítési magatartásmód 

Érzelmi-indulati 
kiegyensúlyozottság 

Kiegyensúlyozott érzemi-indulati élet. 

Pszichés terhelhetıség Átlagosnál jobb pszichés terhelhetıség. 

Alkalmazkodási készség Átlagosnál jobb alkalmazkodási készség, szabálykövetés 

Önkontroll Átlagosnál magasabb szintő önkontroll, indulati szabályozás 

Pályamotiváció Kialakult pályamotiváció, önfejlesztési igény 

Együttmőködési készség Átlagosnál magasabb szintő szociabilitás, együttmőködési készség 

Konfliktuskezelés Probléma megoldó konfliktus kezelés, kontrollált agresszivitás 

Kockázatvállalás Adaptív kockázatvállalás 

Felelısség vállalás Átlagosnál magasabb szintő felelısségtudat 
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Szabálytudat Átlagosnál magasabb szintő szabálytudat 

Döntési képesség Életkornak, iskolai végzettségnek megfelelı mentális képességek 

Helyzetfelismerı készség Életkornak, iskolai végzettségnek megfelelı helyzetfelismerı 
képesség 

Figyelmi képességek Figyelmi képességek megfelelı terhelhetısége, jó figyelem 
koncentráció 

Szenzomotoros koordináció Ép szenzomotoros koordináció 

Szervezı készség Legalább átlagos szintő szervezı készség 

Kommunikációs készség Megfelelı kifejezésmód, verbalizáció 

 

A kiválasztás érzékeny pontja a kritériumok megválasztása. A feladatvégzés 

szempontjából azokat nevezhetjük jó kritériumoknak, melyek nagy valószínőséggel 

elırejelzik a jelölt beválását. 

A hatékony szervezet egyik legfontosabb jellemzıje, hogy megtalálja-e a szervezet 

azokat az alkalmas személyeket, akiknek a kompetenciái az adott beosztási 

követelményeknek megfelelnek. 

 

1.4 Következtetések 

1. A rendvédelmi szervek vizsgálati rendje lényegében megegyezik a 2007-ig a 

BM Központi Kórház és Intézményei Munkaalkalmasságot Vizsgáló Osztály (a 

továbbiakban: BM KKI MAVO) protokolljával, azonban az ez irányú vizsgálataim 

és információ győjtéseim alapján már ötvözi a honvédség korábbi évek 

gyakorlatának megfelelı rendszerét, amely még egységesebbé és hatékonyabbá 

formálja az ez irányú feladat megoldását. Megjegyezni kívánom, hogy a rendszer 

folytonosságát biztosítja, hogy helyet kapott a korábban évtizedekig a BM KKI 

MAVO alkalmasságot vizsgáló egységében e célra kijelölt szak fıorvos, valamint 

asszisztencia.  

2. Lehetıvé kell tenni, hogy a kábítószer bőnözés megelızésében 

tevékenykedı állománynál MH HEK–ben jogszabályi elıírás szerint mőködı 

drogszőrést, drog prevenciós vizsgálatokat idıszakosan, valamint az érintettség 

esetén soron kívül az állomány illetékes parancsnok elvégeztethesse. 
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3. A vizsgálat két éves idıintervallumában az összlétszámot figyelembe véve két 

intézmény tekintetében (Rendırtiszti Fıiskola és Rendészeti Szakiskola) 

vonatkozásában a jelentkezı pályázók számottevı mértékben lettek elutasítva 

alacsony mentális teljesítmény, éretlen pályamotiváció éretlen személyiség, 

érzelmi labilitás és gyenge fegyelmi teljesítmény miatt. Fentiek alapot adnak arra, 

hogy ezen alkalmatlansági kategóriákat figyelembe véve következtéseket vonjunk le 

a hatékonyabb kiválasztás és beválás érdekében.  

4. A tényleges szolgálatot teljesítık szolgálati éveinek elıre menetelével a 

mozgásszervi betegségek elıfordulása vezetı helyen van, ezen a helyen kívánom 

megjegyezni, hogy a kiválasztásnál, tehát már a felvételre jelentkezık alkalmassági 

vizsgálatánál nagyon fontos a pontos anamnézis felvétel, valamint az egyén által a 

kérdıívben feltüntetésre kerülı, mely szolgálati ágban, milyen területen kívánja pályáját 

megkezdeni. Így már csak jelzett ilyen irányú elváltozás diagnosztizálása ismeretében elejét 

tudjuk venni, hogy a pályázó a nem megfelelı kiválasztással esetleg már pályája kezdetén 

soron kívüli alkalmatlanság tényével kell hogy szembesüljön. Ezáltal a már idejében az 

alkalmasság során a megfelelı állomány csoportba sorolás esetén rendészeti struktúra és 

jövıkép tervezés is figyelembe vételre kerülhet.  

5. A rendvédelmi szervek humánerıforrás-fejlesztéséhez és annak stratégiai céljainak 

eléréséhez nagyban hozzájárul a kiválasztás, a pályaalkalmassági vizsgálat. A kiválasztás 

érzékeny pontja a kritériumok megválasztása. A feladatvégzés szempontjából azokat 

nevezhetjük jó kritériumoknak, melyek nagy valószínőséggel elırejelzik a jelölt 

beválását. A hatékony szervezet egyik legfontosabb jellemzıje, hogy megtalálja-e a 

szervezet azokat az alkalmas személyeket, akiknek a kompetenciái az adott beosztási 

követelményeknek megfelelnek. Amennyiben ezt a feladatot a humán stratégia 

célkitőzéseit szem elıtt tartva összehangoltan hajtjuk végre, akkor egy eredményes és jól 

mőködı kiválasztási rendszerrıl beszélünk. 
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2. FEJEZET – EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PSZICHOLÓGIAI 

KÉRDİÍVES VIZSGÁLAT A FOKOZOTT 

MUNKAHELYI MEGTERHELÉSSEL JÁRÓ REND İRI 

TEVÉKENYSÉG ÉS A RENDİRI ÁLLOMÁNY 

VESZÉLYHELYZETBEN TÖRTÉN İ 

ALKALMAZÁSÁNAK FELMÉRÉSÉRE 

 

2.1. A felmérés elméleti háttérének bemutatása 

„Az Európai Unió teljes dolgozó létszámának csaknem harmadrészére (41,2 

millió ember) hatást gyakorolnak a munkahellyel összefüggı pszichés és pszicho-

szociális kockázatok, amelyeket gyakran munkahelyi (munkával kapcsolatos) 

stressznek neveznek [15]”. A pszichológiai jellegő kockázatokat Plette két részre 

bontotta: pszichés kockázatokra, illetve pszicho-szociális kockázatokra. A kétféle 

kockázatot csak didaktikai szempontból választotta ketté, valójában ezek a tényezık 

nehezen különíthetık el, így a kockázatelemzı kérdıíveken is találhatók átfedések.  

 

„Pszichés (emocionális) megterhelést jelentenek mindazon stresszt okozó tényezık, 

amelyek a munkavégzést akadályozzák, azaz a munkavégzés feltételrendszere: nagy 

erkölcsi, anyagi felelısség, veszély, munkahelyi zaj, zsúfoltság, személyi 

konfliktusok, a munkafolyamat befolyásolásának hiánya, idıkényszer, zaj stb. 

 

A pszicho-szociális kockázatok: a munkavállalót a munkahelyén érı olyan 

hatások összessége, amely a szociális helyzetébıl eredıen, munkahelyi szociális 

stressz (pl. a hierarchizáltságból adódó munkahelyi megfélemlítés, erıszak, 

diszkrimináció vagy szociális izoláció) következtében, bizonyos 

személyiségtényezık hatására megbetegedéshez vezethet [16]”. 
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AA  mmuunnkkaahheellyyii   ssttrr eesssszz  ffoorr rr áássaaii   eeggyy  mmáássiikk  mmeeggkköözzeell ííttééss  sszzeerriinntt  aazz  aalláábbbbiiaakk  lleehheettnneekk::  

--  aa  mmuunnkkáábbóóll   eerreeddıı  ffaakkttoorrookk::  ppll ..  aa  mmuunnkkaaffeell ttéétteelleekk,,  aa  ttúúll tteerrhheellééss,,  

--  aa  sszzeerrvveezzeettii   sszzeerreepp::  aa  sszzeerreeppkkoonnff ll iikkttuussookk,,  aa  ffeelleellıısssséégg,,  

--  aa  mmuunnkkaahheellyyii   kkaappccssoollaattookk::  aa  ffeelleetttteesseekkkkeell ,,  bbeeoosszzttoottttaakkkkaall ,,  kkooll llééggáákkkkaall ,,  

üüggyyffeelleekkkkeell   vvaallóó  kkaappccssoollaattookk,,  

--  aa  kkaarrrriieerr::  ppll ..  aa  ssttaabbii ll ii ttááss  hhiiáánnyyaa  vvaaggyy  aa  kkaarrrriieerrffeejj llııddééssii   lleehheettııssééggeekk  hhiiáánnyyaa,,  

--  aa  sszzeerrvveezzeettii   ssttrruukkttúúrraa  ééss  llééggkköörr,,  

--  aa  sszzeerrvveezzeetteenn  kkíívvüüll ii   ssttrreesssszz::  aa  ccssaallááddii ,,  mmaaggáánnéélleettii   vvaaggyy  aakkáárr  aa  ttáárrssaaddaallmmii   ––  

ggaazzddaassáággii   pprroobblléémmáákk,,  

- vvaallaammiinntt  mmaaggaa  aa  sszzeerrvveezzeett,,  mmiinntt  ssttrreesssszzffoorrrrááss  [17]..AA  mmuunnkkaahheellyyii   tteerr hheellééss,,  

iiggéénnyybbeevvéétteell ,,  ssttrr eesssszz  lleehheettssééggeess  nneeggaattíívv  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii   kköözzöötttt  sszzeerreeppeellnneekk::  

--  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii   ttüünneetteekk,,  bbeetteeggssééggeekk,,    

--  aa  ppsszziicchhééss  pprroobblléémmáákk,,  

--  aa  hhiibbáázzáássookk,,  bbaalleesseetteekk,,  

- aa  hhiiáánnyyzzáássookk,,  ttááppppéénnzzeekk,,  aa  hheellyyeetttteessííttéésseekk,,  aa  ttúúll tteerrhheellééss,,aa  kkiiééggééss,,aa  

mmeeggnnöövveekkvvıı  ff lluukkttuuáácciióó,,  vvaaggyyiiss  sszzáámmooss  iiddııbbeell ii   ééss  kkööll ttssééggbbeell ii   vveesszztteesséégg..  

2.2. A felmérés célja, módszere és tartalma 

1. A felmérés célja  

A vizsgálat célja: feltárni, elemezni, értékelni s ezáltal pontos képet kapni a 

Rendırség kijelölt személyi állománya körében a munkahelyi terhelés, igénybevétel 

mértékérıl, beazonosítani a rizikófaktorokat egészségügyi és pszichológiai 

szempontból, s a felmérés megállapításai alapján javaslatokat tenni a stresszhatások 

minimalizálására, és megelızés, valamint az egészségmegırzés és –fejlesztés 

lehetıségeire. 
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2. A felmérés módszere 

A feladat végrehajtása kérdıíves módszerrel történt. A Budapesti Rendır-

fıkapitányság kijelölt személyi állománya körében a BRFK Rendırség Egészségügyi 

Központ munkatársai vették fel és dolgozták fel a kérdıíveket.  

 

3.  A vizsgált minta 

A vizsgált minta létszáma összesen 110 fı. A minta két csoportra osztható. Az 

elsı csoport az árvízvédelemben részt vett rendıri állomány körébıl került 

kijelölésre, összesen 50 fı. A második csoport a fokozott megterheléssel, 

igénybevétellel járó munkakört betöltı rendıri állomány körébıl került 

kijelölésre, összesen 60 fı. İk olyan szervezeti egység állományában dolgoznak, 

amelynek feladatai közé tartozik a közrend, közbiztonság fenntartása, a mélységi 

ellenırzés, a váratlan helyzetek kezelése, a csapatszolgálat, rendezvények biztosítása, 

valamint az objektumvédelem. 

A vizsgált minta demográfiai adatait az alábbiakban ismertetjük. 

 

Az árvízvédelemben részt vett csoport 

Az árvízvédelemben részt vett 50 fı közül 42 férfi és 4 nı, 4 esetben nincs adat.  

14. ábra: Az árvízvédelemben részt vett csoport nemek szerinti megoszlása (saját forrás) 

Az árvízvédelemben részt vett csoport nemek 
szerinti megoszlása

nı
8%

nincs adat
8%

férfi
84%

 

A csoport átlagéletkora 30,5 év (szórás: 6,9 év). Középfokú végzettséggel 

rendelkezik 28 fı, felsıfokú végzettséggel 20 fı, 2 fı esetében nincs adat.  
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15. ábra: Az árvízvédelemben részt vett csoport végzettség szerinti megoszlása (saját forrás) 

Az árvízvédelemben részt vett csoport végzettség 
szerinti megoszlása

felsıfokú
40%

nincs adat
4%

középfokú
56%

 

Vezetıi beosztást tölt be 8 fı, beosztott 39 fı, 3 fırıl nincs adat.  

16. ábra: Az árvízvédelemben részt vett csoport beosztás szerinti megoszlása (saját forrás) 

Az árvízvédelemben részt vett csoport beosztás 
szerinti megoszlása

vezetı
16%

nincs adat
6%

beosztott
78%

 

Szakterületi megoszlás szerint a rendészeti szakterületen dolgozik 24 fı, a 

bőnügyi szakterületen 18 fı, egyéb szakterületen 2 fı, 6 fı esetében nincs adat.  

17. ábra: Az árvízvédelemben részt vett csoport szakterületek szerinti megoszlása (saját forrás) 

Az árvízvédelemben részt vett csoport szakterületek  
szerinti megoszlása

nincs adat
12%egyéb

4%

bőnügyi
36%

rendészeti
48%
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A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportja 

 

A fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört betöltı 60 fı közül 53 

férfi és 4 nı, 3 fı esetében nincs adat.  

18. ábra: A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának nemek szerinti megoszlása 

(saját forrás) 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betölt ık 
csoportjának nemek szerinti megoszlása

férfi
88%

nincs adat
5%

nı
7%

 

A csoport átlagéletkora 27,2 év (szórás: 4,0 év). Középfokú végzettséggel 

rendelkezik 48 fı, felsıfokú végzettséggel 8 fı, 4 fı esetében nincs adat.  

 

19. ábra: A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának végzettség szerinti 

megoszlása (saját forrás) 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betölt ık 
csoportjának végzettség szerinti megoszlása

középfokú
80%

felsıfokú
13%

nincs adat
7%

 

Vezetıi beosztást tölt be 7 fı, beosztott 47 fı, 6 fırıl nincs adat.  
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20. ábra: A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának beosztás szerinti 

megoszlása (saját forrás) 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betölt ık 
csoportjának beosztás szerinti megoszlása

nincs adat
10%

vezetı
12%

beosztott
78%

 

Szakterületi megoszlás szerint a rendészeti szakterületen dolgozik 48 fı, egyéb 

szakterületen 4 fı, 8 fırıl nincs adat.  

21. ábra: A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának szakterületek szerinti 

megoszlása (saját forrás) 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betölt ık 
csoportjának szakterület szerinti megoszlása

egyéb
7%

nincs adat
13%

rendészeti
80%

 

 

 

2.3. A felmérés során felhasznált kérdıívek 

A felmérés végrehajtására külön kérdıíveket állítottunk össze, amelyet a 

dolgozat 6.3 mellékletében mutatunk be. 

 

1. Az egészségügyi szempontú kérdıívek 

A kérdıívek 5 eldöntendı kérdést tartalmaztak az árvízi védekezésben résztvevı 

rendırök, valamint a fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört betöltı 

rendıri állomány vonatkozásában a kérdésfeltevés az általam súlyozni kívánt 

szempontokat ölelte fel. 
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2. A pszichológiai megterhelést vizsgáló kérdıívek  

A kérdıív kialakításához azt a szempontrendszert és kérdıívet vettük alapul, 

amelyet a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény kialakításában részt vevı 

egyik szakértı, Dr. Plette Richárd, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-

egészségügyi Intézet osztályvezetıje bocsátott a rendelkezésünkre. A fenti kérdıívet 

adaptáltuk az általunk felmért két csoportra: az árvízvédelemben részt vett rendıri 

állományra, valamint a fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört 

betöltı rendıri állományra vonatkozóan.  

A kérdıív 44 illetve 45 kérdésbıl áll, és a munkahelyi megterhelést elıidézı 

tényezık széles spektrumát lefedi. (Az árvízvédelemben részt vett kollégák 

kérdıívébıl egy tételt, a karrierrel való elégedettséget kivettük, mivel ez az árvízi 

feladat szempontjából nem releváns.)  

A kérdıív állításait négyfokú skálán értékelhetik a válaszadók. A skálaértékek 

jelentése:  

Egyáltalán 
nem igaz 

Inkább 
nem igaz 

Inkább 
igaz 

Határozotta
n igaz 

1 2 3 4 
  

2.4. A felmérés eredményei 

1. Az egészségügyi szempontú kérdıívek eredményei 

Az elsı csoport válaszai: 

A kérdıívet 50 fı töltötte ki. A kérdıívek elsı kérdése arra vonatkozott, hogy az 

állomány tagjai voltak-e olyan helyzetben munkájuk során, amelyben egészségi 

állapotukat veszélyeztetve érezték. A válaszadók 40%-a válaszolt igennel.  

A második kérdés a mőszakváltások szervezettségére irányult. Erre 70%-ban 

elmarasztaló válasz született, azaz a pihenıidı és a szolgálati idı közötti váltás 

rendje az esetek több mint felében nem volt jól szervezett. 

A harmadik kérdés arra irányult, hogy 1 éven belül voltak-e betegállományban 

az állomány tagjai. A megkérdezettek fele igennel válaszolt.  
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A negyedik kérdés így szólt: megfelelı volt-e az egészségügyi ellátása a 

munkálatok során? Erre a kérdésre szintén az állomány fele válaszolt igennel.  

Az utolsó kérdés azt tudakolta, hogy megfelelıek voltak-e a higiénés 

körülmények és a munkavédelmi eszközök biztosítottak voltak-e. Az állomány 30%-

a válaszolt igennel. 

A második csoport válaszai: 

A kérdıívet 60 fı töltötte ki: 

1. kérdés: 71% veszélyeztetettnek érzi magát 

2. kérdés: 33% a váltások nem megoldottak 

3. kérdés: 40% volt betegállományban 

4. kérdés 87% megfelelınek ítéli az egészségügyi ellátást 

5. kérdés: 53% a munkavédelmi eszközök nem biztosítottak 

 

2. A pszichológiai szempontú kérdıívek eredményei 

 

Az alábbi grafikonok bemutatják a mintát alkotó két csoport kérdıíveinek 

eredményeit. Az árvízvédelemben részt vett csoport eredményeit a kék, a fokozott 

megterheléssel járó munkakörben dolgozók eredményeit a bordó oszlopok jelölik. A 

konkrét számszerősített eredményeket, statisztikai adatokat jelen értekezés 6.3 

melléklete tartalmazza. 

22. ábra: A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 1. (saját forrás) 

A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 1.
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23. ábra: A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 2. (saját forrás) 

 

A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 2.  
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24. ábra: A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megterhelés 1. (saját forrás) 

A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megter helés 1.
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25. ábra: A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megterhelés 2. (saját forrás) 

A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megter helés 2.
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Az árvízvédelemben részt vett állományra ható pszichológiai 

megterhelések és védıfaktorok 

 

Az árvízvédelemben részt vett állományra az alábbi pszichológiai 

megterheléseket tapasztalja kiemelt mértékben: 

- Kevés tájékoztatást kaptak elızetesen a feladatról. Kevésbé pontosan tudták, 

hogy milyen feladatokért felelısek, feladatkörük inkább kevésbé volt 

beszabályozott. 

- Távoli helyszínen végeztek munkát, és a munkavégzés helyszíne is gyakran 

változott. 

- Veszélyes munkát végeztek, zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, 

meleg). Kevésbé voltak elégedettek a fizikai munkakörülményekkel 

(munkakörnyezet, zaj stb.) és a munkaeszközökkel, felszerelésekkel. 

- Nagy felelısséget kellett viselniük emberekért, anyagi értékekért. 

- Kevésbé volt tervezhetı a munkájuk. Inkább egyenetlen volt a 

munkaterhelésük, és kevéssé tudták befolyásolni a munka folyamatát, vagy 

hogy mikor tartsanak szünetet.  

- Munkájukban kevésbé volt szükség kreatív megoldásokra, a feladat kevésbé 

igényelt kezdeményezıkészséget.  

 

Az állomány számára szintén pszichológiai megterhelésként jelentkeztek az 

alábbi tényezık: 

- Inkább monoton munkát végeztek, pl. rövid idejő, egyszerő feladatot 

változtatás nélkül sokszor ismételtek. A feladat révén kevésbé volt 

lehetıségük új dolgokat tanulni. 

- Inkább idıkényszer alatt dolgoztak. 

- A feladat során foglalkoztak emberekkel.  

- Kevésbé volt jellemzı, hogy megbeszélték a vezetıvel, hogyan kell a 

munkát jól végrehajtani, és kevésbé tartották elegendınek munkájukkal 

kapcsolatban a vezetıtıl kapott értékelést.  
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Kevésbé jelentettek megterhelést a következı tényezık: 

- Kevésbé kellett nehezen áttekinthetı helyzetekben vagy hiányos információk 

alapján döntéseket hozniuk. Kevésbé volt jellemzı, hogy különösen 

bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján kellett végezniük a 

munkát vagy döntést hozniuk. 

- Munkájuk kevésbé igényelte különbözı munkaeszközök, technológiai 

folyamatok pontos ismeretét és alkalmazását. 

- Kevésbé végeztek rutin szellemi munkát. 

- A feladatokból adódóan inkább kevésbé kerültek konfliktusba emberekkel, 

pl. az állampolgárokkal, a lakossággal stb.  

- Inkább kevésbé tartottak attól, hogy fel kell adniuk a munkáját egészségügyi 

vagy pszichés okokból.  

 

Az árvízvédelemben részt vett állomány számára pszichológiai védıfaktorként 

jelentek meg az alábbi tényezık: 

- Motiváltnak érezték magukat a feladat végzésére. Érezték az elvégzett 

munkájuk hasznosságát, képességeiket megfelelıen tudták hasznosítani. 

Munkájukkal egészében, mindent figyelembe véve elégedettek voltak. 

- Kaptak segítséget és támogatást a kollégáktól, jól együttmőködtek, kevésbé 

voltak jellemzık a konfliktusok.  

- Közvetlen vezetıjük inkább jól kezelte a konfliktusokat, jól kommunikált a 

beosztottakkal.  

 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltı állományra ható 

pszichológiai megterhelések és védıfaktorok 

A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportja az alábbi 

pszichológiai megterheléseket tapasztalja kiemelt mértékben: 

- Munkafeladataikból adódóan gyakran foglalkoznak emberekkel, és gyakran 

kerülnek velük (pl. állampolgárokkal) konfliktusba. 

- Nagy felelısséget kell viselniük anyagi értékekért és emberekért. 

- Zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, meleg) végzik munkájukat. 
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- Munkájuk különbözı munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos 

ismeretét és alkalmazását igényli. 

- Inkább kevésbé egyenletes a munkaterhelésük. 

- Inkább veszélyes munkát végeznek. 

- Inkább jellemzı, hogy új és nehezen áttekinthetı helyzetekben, valamint 

különösen bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján, vagy 

egymásnak ellentmondó információk alapján kell végezniük a munkát és 

döntéseket hozniuk.  

- Munkájukra jellemzı a távoli munkahelyen történı munkavégzés. 

Az állomány számára szintén pszichológiai megterhelésként jelentkeznek az 

alábbi tényezık: 

- Inkább kevésbé tervezhetı a munkájuk. Inkább kevéssé tudják befolyásolni a 

munka folyamatát, vagy hogy mikor tartsanak szünetet. 

- Inkább jellemzı, hogy hiányos információk alapján kell döntéseket hozniuk. 

- Közepesen jellemzı, hogy idıkényszer alatt dolgoznak. 

- Munkájukra átlagos mértékben jellemzı a változó helyen történı 

munkavégzés. 

- Átlagos mértékben érzik az elvégzett munkájuk hasznosságát. 

- Átlagos mértékben elégedett a fizikai munkakörülményekkel 

(munkakörnyezet, zaj stb.). 

- Átlagos mértékben elégedett a karrierlehetıségeivel. 

Kevésbé jelentenek megterhelést a következı tényezık: 

- Elızetesen közel átlagos mértékben kapnak megfelelı tájékoztatást például 

fontos döntések, változások esetén vagy a jövı terveit illetıen. 

- Közel átlagos mértékben elégedettek a munkaeszközökkel, felszerelésekkel. 

- Inkább kevésbé/ átlagos mértékben végeznek monoton munkát (pl. rövid 

idejő, egyszerő feladatot változtatás nélkül sokszor ismételnek)  

- Inkább kevésbé/ átlagos mértékben végeznek rutin szellemi munkát. 

- Inkább kevésbé tartanak attól, hogy fel kell adniuk munkájukat egészségügyi 

vagy pszichés okokból. 
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A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportja számára 

pszichológiai védıfaktorként jelennek meg az alábbi tényezık: 

- A kollégák jól együttmőködnek, kapnak egymástól segítséget és támogatást, 

kevésbé jellemzıek közöttük a konfliktusok. 

- Munkájuk kezdeményezıkészséget igényel és kreatív megoldásokra van 

benne szükség. 

- Eléggé pontosan tudják, hogy milyen feladatokért felelısek. Munkakörük, 

feladatkörük megfelelıen beszabályozott. 

- A közvetlen vezetı inkább jól kommunikál a beosztottakkal, inkább jól 

kezeli a konfliktusokat.  

- Az állománynak van lehetısége megbeszélni a vezetıvel, hogyan kell a 

munkát jól végrehajtani. Inkább jellemzı, hogy megkapják a jó 

munkavégzéshez szükséges információkat. Elegendınek tartják munkájukkal 

kapcsolatban a vezetıtıl kapott értékelést. 

- Munkájukkal egészében, mindent figyelembe véve inkább elégedettek. 

Inkább jellemzı, hogy motiváltnak érzik magát a munkájuk végzésére. 

Képességeiket inkább megfelelıen tudják hasznosítani. Munkájuk révén 

inkább van lehetıségük új dolgokat tanulni. 

 

2.5. Következtetések 

 

1. Következtetések az egészségügyi szakterület vonatkozásában 

Az állomány tagjai átérzik munkájuk veszélyes voltát, ehhez képest a vizsgált 

rendıri egység esetében a realitás a „látótávolságon kívüli” ellátás, azaz nincs 

állandó kivonuló orvosi szolgálat a veszélyes bevetésekhez, illetve pl. az árvízhez 

vezényelt állomány mellé.  
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Vannak ugyan kiemelt esetek, és az árvízhez is sikerült néhány napra orvost, 

asszisztenst, valamint pszichológust kirendelni, de ehhez állandó személyi és tárgyi 

feltételek kellenének. Jó példa erre a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság kivonuló orvosi 

szolgálata, amelynek kifejezetten az a dolga, hogy a kiriasztott és beavatkozó 

állományt vigyázza, ha pedig a tőzoltók biztonságban vannak, és segítségre nem 

szorulnak, akkor el tudják látni a civileket, pl. az Országos Mentıszolgálat 

kiérkezéséig. A vizsgált rendıri egység vonatkozásában is hasznos lehetne egy 

hasonló feladattal rendelkezı szolgálat megszervezése.  

 

Az állomány váltásának kérdése részben munkahigiénés, részben szolgálati 

érdek által vezérelt probléma. Vannak, akik fizikailag és mentálisan nehezen, vagy 

egyáltalán nem tudják megszokni a 12-24 órás munkavégzést. Feltehetıen a 

kimerítıbb fizikai munka miatt nagyobb arányban nehezményezték a váltások 

rendjét az árvíznél járt rendırök. A kiszámíthatatlan élethelyzetek azonban sokszor 

lehetetlenné teszik a tervezett idıben való váltásokat, a munka jellegébıl adódóan ez 

mind a normál, mind pedig a minısített idıszakokban kiküszöbölhetetlen.  

 

A betegállomány kérdése meglehetısen összetett. Részletes rákérdezésre nem 

volt mód, de reálisan számba véve a betegállományban töltött idıt, ebbe bele tartozik 

a saját betegség miatti távollét, az esetleges gyermekápolás, a rekreációk egyes 

fajtáinak idıtartama, olykor a családi kört érintı gondok (pl. beteg szülı ápolása) is. 

Mindent összevetve meglehetısen nagy arányt képvisel mindkét csoportban az 

igennel válaszolók tábora. Ez annál is inkább igaz, mivel olyan munkavállalókról van 

szó, akik szigorú kiválasztási procedúra után kerülnek be a rendırség kötelékébe, 

azután pedig évente rendszeres szőrıvizsgálatokon vesznek részt. A 

betegállományban lévık véletlenszerő ellenırzésének bevezetése egyrészt a 

szervezet felé is tájékoztatást adna az esetleges indokolatlan esetekrıl (utólagos 

kontroll), másrészt az állomány tagjait is visszatartaná attól, hogy olyan esetekben is 

betegállományba menjenek, amikor inkább szabadságot kellene kérniük.  
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A negyedik kérdés kapcsolódik az elsıhöz, ám nem teljesen fedi azt: 

általánosságban kérdez rá az egészségügyi ellátással való elégedettségre. A BRFK 

Rendırség Egészségügyi Központ 2009 novemberében 56 dolgozójából 15-öt 

elveszített (leépítés a humánigazgatásban), ami tovább tetézte a BM Kórház 2007 évi 

megszőnésével kialakult őrt. A BRFK szőkös lehetıségei fıként emberi erıforrás 

tekintetében nehezítik az állomány ellátását. A szoros értelemben vett egészségügyi 

ellátáson túl hatványozottan igaz ez a pszichológiai és pszichiátriai ellátásra.  

 

A higiénés körülményekkel és a munkavédelmi eszközökkel való elégedetlenség 

elsısorban anyagi kérdés. 2009 decembere óta ugyan csak részállású 

közegészségügyi szakember segíti a BRFK REK munkáját, ám a kolléga mőködése 

szemléletváltozást eredményezett közegészségügyi-járványügyi kérdésekben 

(széleskörő felvilágosítás, védıoltásokkal való ellátottság, helyszíni bejárások, 

oktatás). A munkavédelmi eszközök beszerzése szakmai és financiális alapokon 

történik, ebbe az egészségügynek csak részben van beleszólása. Így segítséget is csak 

azokban az esetekben tudunk nyújtani, amikor kikérik a véleményünket, illetve 

ellenırzések alkalmával szembesülünk a problémákkal.  

 

2. Pszichológiai szempontú következtetések 

 

Az eredmények alapján láthatjuk, hogy mind az árvízvédelemben részt vett, 

mind a fokozott megterheléssel járó munkakört betöltı csoportra sokféle és 

nagy mértékő pszichológiai megterhelés hat, s ezek közül is számos tényezı okoz 

kiemelt mértékő megterhelést. Mindkét csoportnál megjelennek olyan pozitív 

eredmények, amelyek pszichológiai szempontból a munkahelyi stressz, igénybevétel 

elleni hatékony védıfaktoroknak  tekinthetık – sajnos a fokozott és a közepes 

mértékő terhelésekhez képest ezek aránya meglehetısen alacsony. Ezen 

eredményeknek megfelelıen megállapíthatjuk, hogy mindkét rendıri csoport 

munkája rendkívül nagy pszichológiai megterheléssel járt illetve jár.  



 

Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és 

veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél 

 

 

Dr. Révai Róbert                                     PhD értekezés                              ZMNE - 2010 

45 

  

 

Az eredmények összhangban állnak számos nemzetközi kutatással, amelyek 

szintén kimutatták, hogy a különbözı foglalkozási ágak közül a rendır szakma 

stresszterhelése az egyik legmagasabb.  

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a két vizsgált csoportra – a feladatuk 

jellegének megfelelıen – más és más tényezık hatnak megterhelıen. Mivel más-

más stresszorok hatnak a dolgozókra, a megterhelés, igénybevétel és a stressz 

csökkentésére irányuló intézkedéseknek, programoknak is differenciáltnak és 

célorientáltnak kell lenniük.  

 

Az árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok során inkább a természeti 

katasztrófák és a krízishelyzetekre jellemzı megterhelı tényezık jelennek meg, pl. a 

veszélyes munkakörülmények, az információáramlás megnehezített volta, vagy a 

tervezhetıség, szabályozottság csökkent mértéke. A rendkívüli mértékő 

pszichológiai megterhelés ellenére figyelemre méltó az állomány magas szintő 

motiváltsága: közvetlen visszacsatolást kaptak munkájuk hasznosságáról, 

fontosságáról.  

A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltı állomány esetében a 

megterhelés nem egyszeri, hanem mindennapos. Munkafeladataikból adódóan 

gyakran foglalkoznak emberekkel, és gyakran kerülnek velük (pl. állampolgárokkal) 

konfliktusba, ami a kiégés szempontjából az egyik legjelentısebb kockázati 

tényezı. Ezen kívül a munka rendkívül speciális felkészültséget igényel. Az 

állománynak gyakran kell veszélyes és bonyolult helyzetekben döntéseket hozniuk, 

miközben munkájuk nagy felelısséggel jár. E csoport esetében védıfaktorként 

jelenik meg a munkakör beszabályozottsága, a vezetıi elvárások és visszajelzések, 

valamint a kreativitás, kezdeményezıkészség szükségessége. E tényezık is 

hozzájárulhatnak, hogy az állomány képességeit megfelelı mértékben hasznosíthatja, 

és motiváltnak érzi magát a munkára.  
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Mindkét vizsgált csoport esetében megjelenik védıfaktorként a kollégákkal való 

jó együttmőködés és a vezetıi kommunikáció jelentısége. A társas támogatás (pl. 

stabil munkatársi kapcsolatok, családi háttér) jelentıs stresszcsökkentı hatással bír, 

ezért rendkívül fontos a munkahelyi kapcsolatokban jelentkezı konfliktusok 

megfelelı kezelése és lehetıség szerinti megelızése, valamint az együttmőködés 

lehetıségeinek és tényleges megvalósulásának kiszélesítése. 

 

Pozitívum, hogy a rendkívüli megterhelés és igénybevétel ellenére az állomány 

nem, vagy inkább nem tart attól, hogy munkáját egészségügyi vagy pszichés okból 

fel kell adnia. Ez közvetve arra utal, hogy az állomány egészségi és pszichés 

helyzetét, munkavégzı képességét megfelelıen stabilnak ítéli meg. Rövid és 

hosszú távon is szükséges azonban kezelni a munkaterhelésbıl adódóan 

megjelenı kockázatokat, az egészségi és pszichés problémák és a munkahelyi 

stressz számos más negatív hatásának megelızése és kiküszöbölése érdekében.  

 

A felmérés során alkalmazott kérdıív jól hasznosítható mérıeszköz. A 

munkahelyi stresszterhelést okozó pszichológiaí tényezık teljes körét magába 

foglalja. Kevés átfedést tartalmaz, lényegre törı és érthetı – ennek köszönhetıen a 

tapasztalati adatok alapján a válaszadókat valószínősíthetıen motiválja a hiteles 

kitöltésre. A kérdıívfelvételbıl nyert eredmények a statisztikai elemzésre és a 

pszichológiai szempontú értékelésre megfelelı mértékben alkalmasak, és lehetıséget 

nyújtanak az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó specifikus pszichológiai 

megterhelések és védıfaktorok beazonosítására.  
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3. FEJEZET - PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGI 
VIZSGÁLATOK ELJÁRÁS ÉS 
KÖVETELMÉNYRENDSZERE A RENDVÉDELMI 
SZERVEKNÉL  

 

A munkafeladatok és munkakörülmények változása, ahogy a társadalom és a 

tudományok fejlıdése is, szükségszerően paradigmaváltásokkal jár. Egy adott 

idıpontban egymást nem kizárva, több paradigma is lehet érvényben ugyanazon a 

tudományterületen. Ha változást szeretnénk, természetesen nekünk, magunknak kell 

elıször változnunk. Saját magunkban kell létrehoznunk a változást, és hinnünk kell 

benne, hogy képesek leszünk megfelelni a paradigmaváltások során jelentkezı újabb, 

másféle követelményeknek. Ez szükségszerő: egyfajta kényszerőség, egyben 

lehetıség is, hiszen hasonlóan a Rendırség más szakterületeihez, a 

pszichológusoknak is nap, mint nap új kihívásoknak kell megfelelniük.  

A rendészeti tevékenységben a pszichológia immár integráns része a 

szervezet mőködésének. A rendvédelmi munkára jellemzı fokozott pszichés 

terhelés is indokolja, hogy az állomány munkavégzı képességének megırzése 

érdekében a rendvédelmi pszichológiai tevékenységben egyre nagyobb hangsúlyt 

kell kapnia a megelızésnek, az állomány felkészítésének, a folyamatos 

gondozásnak. A szervezetben mőködı pszichológiai irányzatoknak (pl. klinikai 

pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadó pszichológia, 

csapatpszichológia, közlekedéspszichológia, bőnügyi pszichológia) úgy kell 

integrálódniuk, hogy egyetlen közös nevezıjük legyen: a gyakorlati igényeknek való 

megfelelés, ami az egyéni és szervezeti hatékonyság növelésének pszichológiai 

módszerekkel való támogatását jelenti.  

A rendvédelmi szervezeteknél az egyénekkel, csoportokkal vagy a szervezettel 

végzett pszichológiai munka nem redukálható egyszeri vagy többszöri, 

meghatározott számú alkalomra. Mivel a pszichológusok a szervezet integráns részei, 

munkájuk eredményei és a visszacsatolások rövid és hosszú távon is egyaránt 

jelentkeznek, legyenek akár pozitívak, akár negatívak.  
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Lehetıségük van arra, hogy az embereket a szervezetben eltöltött éveik során – 

és esetlegesen ezután is – a különbözı életszakaszokon át kísérjük, s együtt 

dolgozunk velük a szervezet céljai elérése érdekében. Ez a tény a hatékonyan 

dolgozó pszichológus kompetenciaérzését jelentısen tudja emelni.  

Kutatásaim során megállapítottam, hogy a pszichológiai szervezetnek - a 

mindenkori szabályozási követelményeknek megfelelıen - megújulónak, 

önfejlesztınek szervezetnek kell lennie. A szervezettel szemben támasztott fontos 

mőködési követelmény a projektszemlélető munkavégzés gyakorlatának kialakítása.  

A rendıri intézkedıképesség és cselekvési biztonság erısítése érdekében 2009-

évben szakmai fejlesztési javaslat született, a rendıri pszichológiai szakszolgálat 

szakmai koncepciójának alkalmazására [18]. 

 

3.1. A rendırségi pszichológiai vizsgálat szervezeti rendszerének 

áttekintése 

Az elvégzett vizsgálataim alapján a pszichológiai szakszolgálati munka 

általános célja: a rendészeti tevékenység pszichológiai oldalról történı kompetencia 

alapú biztosítása a szakmai igényeknek megfelelıen, normál és rendkívüli viszonyok 

között, egységes intézkedésrendszer alapján. 

Az alkalmassági vizsgálatok során a következı fıbb szempontokat kell 

figyelembe venni. 

- A szervezeti és egyéni hatékonyság növelése kompetencia alapú 

pszichológiai eszközökkel és módszerekkel a szolgálati feladatok eredményes 

és gazdaságos teljesítése érdekében. 

- A központilag támogatott pszichológiai tevékenységek (kiválasztás, 

idıszakos vizsgálatok, alapellátás, speciális ellátás, beválás-vizsgálatok, 

tréningek stb.) aktív, egységes, rendszerszemlélető irányítása és végzése, 

valamint a teljesítményértékelési és más humán folyamatok támogatása a 

szakterületi igényeknek megfelelıen. 
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- A kompetencia alapú személyzet-kiválasztás, valamint a beválás egységes 

kritériumainak kialakítása, érvényre juttatása, mőködtetése a rendészeti 

területen.  

- Költséghatékonyság biztosítása a központilag támogatott kiválasztási és 

munkaerı-gazdálkodási folyamat révén. 

- Minıségbiztosítás a pszichológiai eljárásoknál: az alapellátó és a szakirányító 

szinten is. 

- Szakmai kapcsolatok további fejlesztése a hazai és a nemzetközi 

társszervekkel, illetve pszichológiai tevékenységet folytató intézményekkel, 

képzıhelyekkel. 

A prevenció vonatkozásában az alábbi feladatokat lehet azonosítani: 

- Az állomány testi-lelki egészségének és munkaképességének megırzése, 

intézkedı-képességének fejlesztése szakmai módszerek és eszközrendszerek 

integratív alkalmazásával.  

- A végrehajtás kiemelt segítése szakmai eszközökkel, a szakterületi 

igényeknek való megfelelés.   

- A speciális rendvédelmi tevékenységekre való pszichológiai szempontú 

felkészítés, ezen tevékenységek pszichológiai biztosítása és támogatása (pl. 

operatív munka, csapaterıs tevékenység, minısített helyzetek, 

katasztrófahelyzetek). 

- A vezetıi állomány felkészítése, humán orientációjának fejlesztése. 

- Prevenciós és krízisintervenciós7 tevékenység folyamatos végrehajtása 

egyéni, csoportos és szervezeti szinten.  

- A szervezet fejlesztése érdekében a vezetıi döntés-elıkészítı tevékenység 

igény szerinti, pszichológiai eszközökkel történı támogatása.  

- Kutatásokra alapuló problémafeltárás és pszichológiai programokkal történı 

problémakezelés.  

                                                 
7  http://www.katasztrofavedelem.hu/hirek.php?id=3723 
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- A pszichológusok és pszichológiai asszisztensek folyamatos felkészítése, 

továbbképzése, a szakterület tárgyi és módszertani feltételeinek javítása [20]. 

A pszichológiai szakszolgálat speciális feladatai az alkalmassági vizsgálatok, 

valamint a prevenció szempontjából  

A vizsgálataim során a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok rendszerének 

értékelésében lényeges szempont volt a preventív szemléletmód erısítése. Az 

utólagos gondozás helyett a megelızés és a felkészítés elıtérbe helyezése döntı 

fontosságúnak bizonyul. Lényegesnek tartom, hogy az „irodai” pszichológia 

vizsgálatok helyett a gyakorlati „terepen végzett ”munka kerüljön elıtérbe a 

megváltozott életkörülményeknek és veszélyhelyzeteknek kitett állomány körében. 

A fentiek teljesüléséhez javasolt a pszichológiai szakterület felelısségi 

körének növelésére. Szintén indokolt az egységes kritériumrendszerek kialakítása, 

és a szervezet eredményessége érdekében szigorítások bevezetése (alkalmasság 

vizsgálatok kritériumrendszere, módszerei, tréningek).  

Az általam vizsgált idıszakban, 2008. január 1-jétıl bekövetkezett szervezeti 

változásokból adódó pszichológiai szakmai feladatok szervezése és végrehajtása, az 

állomány pszichés státusának és munkaképességének megırzése, intézkedı-

képességének fejlesztése, a változások során a krízisek kezelése és lehetıség szerinti 

megelızése tett intézkedés megkezdıdött.  

Tanulmányoztam a pszichológiai kiválasztási vizsgálati rendszert. A 

konzultációk alapján szükségessé vált a rendszer korszerősítése, egységesítése, ezzel 

a „rendırré válás” feltételeinek szigorítása és támogatása a pszichológiai 

szakszolgálat eszköz- és módszerrendszerével, és ezáltal a felkészítés a speciális 

feladatokra hatékonyabbá válik. 

A szervezeti mőködés és a vezetıi döntés-elıkészítı tevékenység igény szerinti, 

pszichológiai eszközökkel történı támogatása, valamint a végrehajtás kiemelt 

segítése, és a különbözı szakterületi igényeknek való megfelelés.  

A pszichológiai munkát végzık szakmai tevékenységének egységesítését, ennek 

érdekében az egységes mőködési feltételek megteremtését, a szakterület 

munkatársainak további felkészítését, továbbképzését. 
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A kutatásokra alapuló problémafeltárást és pszichológiai programokkal történı 

problémakezelést.  

 

Irányelvek meghatározása a pszichológiai szakszolgálat munkavégzésével 

kapcsolatos problémák kezelésére. 

A nem megfelelı vagy nem egységes személyi, tárgyi feltételek, a nem 

egységes, esetenként szabályozatlan vagy éppen túlszabályozott szakmai mőködés, 

valamint az ezt kiküszöbölı módszertani útmutatók hiánya.  

A belsı és külsı együttmőködési kapcsolatok, és az információáramlás során 

felmerült problémák megoldása is szükségessé vált. 

A pszichológiai szakterület erıssége az ott dolgozók szaktudása, képzettsége, 

gyakorlati tapasztalatai, valamint a szervezet ismerete. A kollégák elkötelezettsége, 

elhivatottsága, szakmai összetartása, a kezdı kollégák támogatása, ezen kívül a 

kollégák által kialakított kapcsolati tıke.  

A megyei rendır fıkapitányságokon fellelhetı volt az optimális személyi és a 

tárgyi feltétel, valamint valamennyi rendıri szerv esetében tapasztalható volt, hogy a 

pszichológiai munka elfogadottsága és támogatottsága mind a vezetık, mind az 

állomány körében jelentısen javul. 

 

A pszichológiai szakterületet érintı sürgetı változtatások, valamint a 

munkavégzés hatékonyságának javítása. 

A leglényegesebb a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek 

(iroda, mőszer, számítógép) javítása, a szakmai feltételek fejlesztése (pl. jogtiszta, 

legális tesztek beszerzése), az egységes protokoll megteremtése, a pszichológiai 

munkaformákkal kapcsolatos elvárások, valamint a vizsgálatok során alkalmazott 

kritériumrendszer.  

Vizsgálataim rávilágítottak, hogy e szakterület az adminisztráció csökkentése 

mellett a pszichológiai teamek minıségi összekovácsolása, a szervezettség erısítése, 

a rendszeres szakmai továbbképzések, és az integrált szervezet jobb megismerése 

fontos cél. 
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A szakterületet átvizsgálva szükségszerő a rendszer korszerősítése a jogszabály-

módosítások elvégzése mellett.  

Áttekintettem és folyamatosan monitorozom az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–

PTNM együttes rendeletet, amely a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 

egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselıi 

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség 

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szól. A rendelet 

ismeretében javaslatokat teszek az egyes szakterületeken folyó tevékenység és a 

gyakorlat mielıbbi összehangolása érdekében.  

Javaslatot teszek az adminisztrációs terhek csökkentésére. A negyedéves helyett 

a féléves jelentési rendszer alkalmazására. Fontosnak tartom, hogy a nyilvántartó 

adatbázisok rendszerbe állítása tekintetében szülessen egységes javaslat az alapellátó 

pszichológusoktól. 

A szakterületen belüli információáramlás fejlesztése érdekében a papír alapú 

kommunikáció helyett az elektronikus levelezırendszer használatát javaslom 

bevezetni, és a gyakorlati tapasztalatok, valamint a naprakész bel- és külföldi 

szakirodalom ismertetésére interaktív szakmai megbeszélésekre negyedéves szakmai 

fórumok rendszerbe állítását.  

A pszichológiai szakmai hatékonyság fejlesztése céljából áttanulmányoztam és 

irányadónak tekintettem a rendırség pszichológiai szakszolgálata, valamint az 

Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület 

között létesített tudományos tevékenységének irányelveit. 

A tanulmányom során a szakirányú fejlesztések és tudományos koncepciók 

pontos ismeretét a gyakorlatban való alkalmazásukra tett javaslataimat a széles 

körben rendvédelem több szerveinél tapasztalt gyakorlati és tudományos eredmények 

összevetésével erısítem. „A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai 

protokollja” a kutatásaim során irányadóak voltak. 
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3.2. A rendırség és határırség integrációja óta eltelt két év 

tapasztalatai a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok vonatozásában 

 

1. A kiválasztás szerepe a rendészeti állomány vonatkozásában 

A kutatásaim során a rendırség és a határırség vonatkozásában szakmai 

tapasztalatokra alapozva 2008-tól több pszichológia alkalmasság vizsgálati forma 

került szigorításra és új módszertani alapok megteremtésére került sor. Kiemelném a 

rendészeti szakközépiskolába jelentkezık elıszőrését, a hivatásos állomány 

idıszakos vizsgálatát, a vezetıi idıszakos pszichológiai alkalmasság vizsgálatokat, 

valamint a közlekedéspszichológiai alkalmasság vizsgálatokat.  

Az általam tanulmányozott idıszakban a vizsgálatok közül valamennyi tartalmaz 

személyiségteszt(ek)et, mőszeres figyelemvizsgálatot (ahol nem áll rendelkezésre 

megfelelı labor, ott ezt papír-ceruza teszt pótolja), részletes explorációt, illetve ezen 

felül, a vizsgálat jellegétıl függıen, intelligenciatesztet. Több vizsgálat része már 

kompetencia alapú mérıeszköz: kompetencia alapú interjú vagy értékelı központ 

gyakorlatok.  

A tanulmányozott idıszakban az alapellátó pszichológusok által 2009-ben 

országosan 19.330 fı vizsgálatát végezték el. Áttekintettem a hazai protokollokat, 

összevetettem külföldi tanulmányokban leírt javaslatokkal, és olyan megállapításra 

jutottam, hogy 750 fı / 1 pszichológus, 1 asszisztens létszám mellett lehet tartani a 

precíz szakmaiságot a vizsgálatok terén. 

 

2. A felkészítés szerepe a rendészeti állománynál 

Az elmúlt idıszakban növekedett a tréningek, felkészítések száma. A már 

ismertetett statisztikai mutatók alapján 2009-ben a pszichológiai szakterület 

szakemberei 3146 fı részére összesen 941 óra idıtartamban tartottak pszichológiai 

jellegő felkészítést, tréninget. Ez jelentıs emelkedést jelent az elızı évhez 

viszonyítva.  
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A tréningek fıbb témakörei a stressz-kezelés, a kommunikációs készségek 

fejlesztése, a csapatépítés, a konfliktuskezelés valamint az alapfeladatokra és a 

csapaterıs tevékenységre való felkészítés voltak. A BRFK-n autogén tréningek 

tartására is volt lehetıség, amely a megelızésben is fontos szerepet játszanak. 

3. Munkahelyi mentálhigiéné, tanácsadás, terápia szerepe a prevencióban  

A dolgozatom alapvetı témájához igazodva áttanulmányoztam azon speciális 

rendıri szerveket, amelyek tevékenységük során veszélyeztetett élethelyzetek 

hatására fokozott kockázati tényezıt képviselnek [20]. 2009-ben (pszichés 

szempontból) a már sérült fıként operatív területen dolgozó munkatársak közül 

(hivatásos, közalkalmazott, köztisztviselı) országos szinten 1114 fı került 

gondozásra. Az esetek megoszlásuk alapján: 645 fı állapota enyhébb fokú, 396 fıé 

közepesen súlyos, 73 fıé pedig súlyos volt. Egyéb rendırségi igényjogosultak 

(nyugdíjasok, családtagok) 89 esetben vették igénybe a szakszolgálat segítségét.  

A fenti ismeretek birtokában javaslatot teszek, hogy a rendırségi dolgozók 

alapvetıen egyéni és csoportos foglalkozások keretén belül juthassanak szakmai 

támogatáshoz. Az egyéni gondozási formába a rövid terápiák és a különbözı céllal 

folytatott tanácsadások tartoznak. A rövid dinamikus terápiával a viselkedés 

maladaptív mintái jól korrigálhatók, és érezhetı javulást hoznak mind a privát, mind 

a munkahelyi életbe.   

Az élethelyzeti problémák – megállapításaim szerint – jól oldhatók a 

pszichológiai tanácsadás módszerével, ami segíti az egyént a változások 

megélésében, és az új egyensúly megtalálásában.  

Tapasztalatom alapján a krízishelyzetekben az azonnali segítségnyújtás az 

általában szilárd határok átlépését is megengedi, ami mind az idıi keretekre, mind a 

helyszínre is vonatkozik. Ilyen például, amikor a szolgálati balesetbıl származó 

traumatikus élmény oldása nem várhat a fizikai felépülésig, így a pszichológus a 

kórházi ágy mellett indítja el kollégánk gondozását, a krízistámogatást.   

Csoportos segítségre lehetıséget nyújt, pl. az autogén tréning, ami egy 

relaxációra épülı, feszültségcsökkentést szolgáló módszer, illetve a családterápia 

[21]. 
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4. Csapaterıs tevékenység pszichológiai biztosítása 

A vizsgálataim, valamint a demonstrációk biztosításával kapcsolatos gyakorlati 

munkám során módom volt értékelni és elemezni a pszichológiai szakszolgálatok ez 

irányú tevékenységét. A statisztikai adatok, valamint a 2009. évi ez irányú jelentések 

alapján feldolgozásom során megállapítottam, hogy a stressz, tömeg, agresszió, 

konfliktuskezelés témakörében a Bevetési Osztályok állományából 925 fı részére 24 

órában, a század- és szakaszparancsnokok közül 81 fı részére 2 óra idıtartamban 

tartottak felkészítést. Feladataik között szerepelt ezen kívül még csapatépítı tréning, 

illetve a szolgálatellátás során történt traumatikus események csoportos formában 

történı feldolgozása.  

A csapaterıs tevékenység pszichológiai biztosításában a megyei csapaterıs 

századok alapellátó pszichológusai, illetve a szakirányítás is részt vesz.  

A hazai szakirodalom áttekintése során tanulmányozott publikációk, valamint a 

pszichológiai szakmai protokoll által leírt „Kötelékben végzett (csapaterıs) 

tevékenység pszichológiai biztosítási feladatai” összefoglaló értékelése során az 

alábbi következtetésekre jutottam:  

- A pszichológiai alkalmassági vizsgálatok végrehajtása révén a pszichológiai 

szempontból legalkalmasabb személyek kerüljenek a csapaterıs 

tevékenységre kijelölt állományába.  

- A pszichológiai szakterület a végrehajtott képzések, továbbképzések 

alkalmával hozzájárul az állomány intézkedı-képességének, cselekvési 

biztonságának növeléséhez, valamint pszichológiai, szociálpszichológiai 

ismereteinek bıvítéséhez, azok speciális körülmények közötti 

alkalmazásához. 

5. A pszichológiai tevékenység vonatkozásában végzett kutatásaim 

eredményei 

Az általam végzett reprezentatív kutatások keretében felmérésre került a 

személyi állomány testi-lelki jólétének helyzete, illetve az állomány munkahelyi 

terhelése, a munkahelyi igénybevétel és a stressz hatásai. A feltárt problémák 

ismeretében javaslatot teszek a probléma kezelésére, az állomány egészségének 

megırzése céljából. 
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A személyi állomány testi-lelki állapotának helyzete az integrációt követı 

idıszakban az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatok, a pszichológiai 

tanácsadás és a tréningek tapasztalatai tükrében [22] 

 

A rendırség határırség integrációt követı idıszakban a személyi állomány 

testi-lelki állapotának jellemzıi a következık voltak. 

 

Egy új szervezetbe való beilleszkedés minimális idıtartama 6 hónap, ennek 

megfelelıen az állomány munkavégzı képességét megtartva dolgozik az új 

szervezetben.  

Kezdetben önsegítı közösségek tagjainál, krízisintervenciós központok 

munkatársainál, egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinál figyelték meg, 

azonban a késıbbi vizsgálatok során pedagógusoknál, jogászoknál, rendıröknél is 

tapasztalták a jelenséget.  

Kimutatható az állomány körében a kiégés szindróma8, ami a dolgozók 

(pszichikai állapotának) folyamatos monitorozását teszi szükségessé. 

Valószínősíthetı, hogy az átszervezésre, nyugdíjra várók már kevésbé motiváltak, 

nem használják ki teljes kapacitásukat az új szervezethez való alkalmazkodásban. A 

kiégés szindróma a túlterheltség miatt egyre fiatalabb életkorban jelentkezik.  

A fenti tendenciák ellenére a felmentések száma csökkent, aminek hátterében az 

is állhat, hogy az integrációt követı félévben az állomány félti a munkahelyét.  

Az állomány fiatalodása olyan mértékő, hogy a korábbiakhoz képest egészen 

más jellegő ellátást igényel. A hangsúly egyre inkább áttevıdik felkészítésre és a 

megelızésre (prevencióra).  

                                                 
8  A kiégési szindróma (Burnout) tünetegyüttes, amely hosszútávú fokozott érzelmi megterhelés, 

kedvezıtlen stresszhatások következtében létrejövı fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. A fogalom 
Freudenberger (1974) nevéhez főzıdik. 
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Vizsgálataim során a pszichológiai szakterület elemzései azt mutatják, hogy a 

krízisek, prognosztizálhatósága egyre bonyolultabb, ezért a terápia, a pszichológiai 

munkatársak részére egyre nagyobb feladatot jelent. (a munkahelyi vezetık, a 

pszichológus, illetve a páciensek között) 

Megváltozik a gondozás után-követés jellege is. A megélhetési gondok 

fokozódnak, az otthonteremtés, családalapítás egyre nehezebb. A munkahelyre 

jellemzı és a munkahelyen kívüli növekvı terhelés és igénybevétel egyre 

gyakrabban nyilvánul meg pszichoszomatikus betegségekben. Ezek miatt nem lehet 

tisztán magánéleti vagy munkahelyi, illetve egészségi vagy pszichológiai 

problémákról beszélni: a problémák komplexen jelennek meg, ráadásul nem lehet 

ıket elválasztani a szervezeti és társadalmi gondoktól sem, ezért a kezelésük is 

szakterületi együttmőködésben valósítható meg.  

A szervezeti változásokkal együtt szükségszerően a munkahelyi kapcsolatok is 

átrendezıdnek, és a közösségek belsı normái (pl. értékek, elvárások) is 

megváltoznak. A változások – megfelelı irányítás mellett – lehetıséget is 

nyújthatnak a közösségek új, megfelelıbb belsı normáinak, értékeinek kialakítására, 

ugyanakkor veszélyt is jelenthetnek nem megfelelı vezetıi munka esetén. 

Megállapítottam az elvégzett adatok alapján, hogy az állomány egyre növekvı 

mértékben igényli a humán gondoskodást. Ez aktuálisan és a jövıben is 

többletfeladatokat jelent a vezetık és a humán szakterületek számára. 

Megállapításaim alapján a rendırség egészségügyi és pszichológiai alapellátó 

rendszere fontos eleme az egészségmegırzésnek, az állomány testi-lelki jóléte 

megtartásának és fejlesztésének. 

A vizsgálataim során olyan kockázati tényezık is kimutathatóak, ami túlmutat az 

egészségügyi és pszichológiai szakterület kompetenciáján.  

Ilyenek például a vezetıi intézkedést igénylı tényezık, munkafeltételek 

biztosítása, munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, jogszabályi háttér biztosítása. 

Ezek kezelése – megítélésem szerint – már rövidtávon is indokolt mind a vezetıi, 

mind pedig az egyes szakterületek szintjén.  
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3.3. A fokozott megterhelésekkel járó munkavégzés 

következményeinek elemzése 

1. A stressz a megváltozott életkörülmények között 

A hazai és külföldi szakirodalom vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

stressz és ennek különbözı formái az ember munkatevékenységét illetıen, az 

alkalmasság, illetıleg az alkalmatlanság kérdéskörében meghatározó szerepet játszik. 

A stresszes élet számos olyan organikus betegség alapjául szolgálhat, amely kellı 

idıben, kellı szakmai odafigyeléssel megelızhetı.  

A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát 

jelölı orvosi szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából 

„folyamatos feszültség” vagy „tartós idegesség”, mely rendszerint egy vagy több 

állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részérıl.  

A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást eredményezhet, 

mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét.  

Sok esemény okozhat stresszt. Néhány közülük nagyszámú embert érint – 

ilyenek a háborúk, a nukleáris balesetek és a földrengések, vagy akár a felgyorsult 

életvitellel kapcsolatos mindennapi események (például tömegközlekedés, 

munkavégzés). Más típusúak az egyén életének nagyobb fordulatai: költözés, 

állásváltoztatás, házasság, (komoly) betegség.  

Az emberi tapasztalat szokásos határain kívül esı traumatikus események, 

befolyásolhatatlan események, bejósolhatatlan események, az események, amelyek 

kihívást jelentenek képességeinknek és énképünknek. 

a) Traumatikus események – Természeti katasztrófák, ember által okozott 

katasztrófák (háború), fizikai támadások. A túlélık elıször kábultak, teljesen 

kiürültek, ezt követıen passzívak és a harmadik szakaszban szorongani 

kezdenek.  

b) Befolyásolhatóság – Ilyen egy személy halála, az elbocsátás és a súlyos betegség. 

Annak észlelése, hogy egy esemény mennyire befolyásolható-e a személy által, 

és ezt hogyan éli meg.  
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c) Bejósolhatóság – Egy stressz keltı esemény bekövetkezésének elırejelzése akkor 

is csökkenti a stressz súlyosságát, ha a személy nem képes ezt befolyásolni.  

d) Próbatételek – Például a vizsgák az iskolában.  

e) Belsı konfliktusok – A legáthatóbb és legnehezebben megoldható konfliktus a 

következı motívumok között fordul elı.  

- Függetlenség vagy függıség – szeretnénk, ha valaki gondoskodna rólunk és 

megoldaná problémáinkat. A saját lábunkon való megállás az érettség jele.  

- Intim kapcsolat vagy magány – Párkapcsolati problémák, vagy épp a 

párkapcsolat hiánya miatt kialakuló belsı feszültség  

- Együttmőködés vagy versengés – A közösségbıl való kitőnés vagy a 

közösségbe való beilleszkedés vágyának be nem teljesülése  

- Az impulzusok kifejezése vagy az etikai normák betartása – Az elfojtott 

érzelmek, gondolatok, vágyak okozta belsı feszültség.  

Hosszabb ideig fennálló tartós stressz hatására kialakulhat tartósan rossz 

közérzet, szorongás, pánik rohamok, esetleg pánikbetegség, depresszió, 

ingerlékenység, soványság, elhízás, csökkent ellenálló képesség, menstruáció, 

szexuális vágy megszőnése, hajhullás.  

A stressz keltı szituációk érzelmi válaszokat eredményeznek.  

- Szorongás – ezalatt értjük a félelem, feszültség és a rossz elıérzetet. Ha az 

ember olyan eseményen megy keresztül, melyek meghaladják az emberi 

szenvedés normális terjedelmét, akkor poszttraumás stressz betegségrıl 

beszélünk. Legfıbb tünetei: süketség a világra, alvászavarok, a trauma 

újraéledése az álmokban.  

- Harag és agresszió – a harag agresszióhoz vezet. A gyerekek gyakran 

dühösek lesznek és agresszív viselkedést mutatnak, amikor frusztrációt élnek 

át. A frusztráció-agresszió hipotézis szerint egy személy erıfeszítését egy cél 

elérésében megakadályozzák, agresszív hajtóerı keletkezik, amely a személy 

viselkedését a frusztrációt okozó tárgy vagy személy megkárosítására 

motiválja.  

- Fásultság és depresszió.  
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A stressz által kiváltott érzelmi reakción túl gyakran mutatnak kognitív 

károsodást is. A magas emocionális arousal zavarhatja az információfeldolgozást. A 

stressz hatására fellépı kognitív károsodások azt eredményezik, hogy az emberek 

mereven ragaszkodnak céltalan viselkedésmintáikhoz, mivel képtelenek alternatív 

mintákat mérlegelni. A stresszortól függetlenül testünk automatikusan felkészül a 

veszedelemre.  

A külsı inger (például veszélyes állat látványa) hatására adott válaszreakcióhoz 

a szervezetnek energiára van szüksége, így az izmok glükózfelhasználása, a májnak 

pedig a glikogénbontása növekszik, míg a glikogenezis mértéke csökken. Növekszik 

a test anyagcseréje, nı a szívfrekvencia, a vérnyomás. A nyáltermelés és az 

orrnyálkahártya váladékozása, illetve a bélperisztaltika csökken. A száj kiszárad, 

endorfinok választódnak ki.  

E fiziológiai változások többsége két, a hipotalamusz ellenırzése alatt álló idegi-

hormonális rendszer, a szimpatikus idegrendszer és az adrenokortikális rendszer 

aktivációjából fakad.  

A szimpatikus idegrendszer ingerli a mellékvesék velıállományát, amely 

adrenalin és noradrenalin hormonokat választ ki a véráramba.  

Ezek együttes hatása felelıs a felsorolt válaszreakciókért.  

A hipotalamusz második funkcióját úgy oldja meg, hogy jelzést küld az 

infundibulumon keresztül az agyalapi mirigynek (hipofízis), hogy az 

adrenokortikotrop hormont válasszon ki. 

Azt a folyamatot, melynek során a személy megpróbál szembeszállni a 

stresszel, megküzdésnek nevezzük, s ennek két fı formája van.  

A személy összpontosíthat a speciális problémára, hogy megkísérelje azt a 

jövıben elkerülni vagy megváltoztatni. Ezt nevezzük problémaközpontú 

megküzdésnek.  

Foglalkozhat azzal is, hogy enyhítse a stresszkeltı helyzethez kapcsolódó 

érzelmi reakciókat, ha a helyzetet magát nem is tudja megváltoztatni. Ezt a 

folyamatot nevezzük érzelemközpontú megküzdésnek. 
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Probléma orientált megküzdés Az erıfeszítések a probléma megoldására 

irányulnak. Probléma elemzés, alternatív megoldások kidolgozása, elfogadás 

kognitív újrastrukturálás segítségével. 

Érzelemközpontú megküzdés Az erıfeszítések nem a probléma 

megszüntetésére, hanem pusztán a negatív érzelmek csökkentésére irányulnak. 

Elkerülés (struccpolitika), pszichoaktív szerek fogyasztása.  

Segítség orientált megküzdés Az erıfeszítések külsı segítség keresésére 

irányulnak.  

2. A fokozott megterheléssel járó munkavégzéshez köthetı körülmények 

bemutatása 

Napjainkban a rendvédelmi szervek (rendırség, tőzoltóságok, katasztrófavédelem) 

számos az egyéntıl független - az adott szervezete tevékenységére - jellemzı új 

feladattal szembesülnek. Ilyenek lehetnek többek között a gazdasági, társadalmi és 

politikai élet változásaiból eredı válsághelyzetek (pl.: szervezeti reformok, 

tömegrendezvények), a különbözı civilizációs és természeti katasztrófák káros 

következményeinek elhárításában és felszámolásában való részvétel.  

A rendıri szervek a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában a szakfeladatok 

teljesítésén túl (pl. forgalomirányítás, ırzés-védelmi tevékenység) leginkább a 

különbözı idıjárási körülmények között folyó mőszaki munkálatokban, lakosság és 

anyagi javak mentésében, mint azonnal bevethetı és gyors reagálású szervezetek 

vehetnek részt. 

A katasztrófa helyzetekben dolgozó rendırök a szolgálatteljesítés során a 

védekezésben való együttmőködés alkalmával kedvezıtlen egészségügyi 

hatásoknak és kockázatoknak lehetnek kitéve9.  

                                                 
9 Ilyen lehet például a trauma okozta halál; könnyő-, és súlyos sérülések; emésztırendszeri fertızı 

megbetegedések a szennyvíz- és ivóvízhálózat sérülése miatt létrejövı expozíció lehetıségének 
növekedése következtében; pszichés károsodások (pl. a poszttraumás stressz szindróma); fertızı 
betegségek; rágcsálók által terjesztett betegségek; vegyi anyagok által okozott mérgezések; az 
egészségügyi ellátás zavara a leterheltség miatt és a lakosság kitelepítésének következményei; 
közbiztonsági helyzet romlása (fosztogatások, lopások számának megnövekedése). 
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2010. évi Borsod- Abaúj –Zemplén megyében bekövetkezett árvízi védekezés 

helyzetben számos egészségügyi ellátást (biztosítást) érintı megelızési intézkedést 

vezetett be rendıri vezetés, amelyekhez belsı felhasználású szakmai segédletek és 

tájékoztatók is készültek 10. 

 

3. Fokozott pszichológiai megterhelés következményeinek értékelése 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a rendırség 

állományába csak azok kerülhetnek, akik képesek megbirkózni a fokozott 

megterhelésekkel, ezért várhatóan a jövıben is biztosított lesz az állomány 

munkavégzı képessége.   

Emelkedni fog a pszichoszomatikus betegségek száma, elıfordulása. A 

munkahelyi biztonság növekedésével a felmentések száma a korábban megszokott 

mértékre emelkedik. A prevenció, a felkészítés és az egészségmegırzı programok 

kiemelt hangsúlyt fognak kapni. 

A vizsgálataim során arra a következtetésre jutottam, hogy a fent említett 

problémák várhatóan fokozott mértékben fognak megjelenni a vezetık és a humán 

szakterületek munkájában. Kezelésük pusztán egyéni szinten már nem lesz hatékony: 

szervezeti szintő változtatásokra és megoldásokra is szükség van.  

A pszichológiai szakirányú elemzésekkel egybevetve az alábbi szakmai 

javaslatokat teszem. 

Az eredmények feltétlenül indokolták a szervezet mőködésének optimalizálását 

és ezáltal a munkahelyi stressz csökkentésére vonatkozó javaslattételt, amit egy 

országos szintő szervezetdiagnózis vizsgálat segítségével kell végrehajtani. A 2008-

2009. során elvégzett vizsgálat során megállapítottam, hogy a szervezet 

mőködésében mutatkozó problémák, illetve a szervezet mőködésének számos 

erıssége és fejlesztendı pontja van.  

                                                 
10 Ilyen belsı dokumentum volt például: tájékoztató segédlet az árvizek elleni védekezés 
közegészségügyi és munkavédelmi veszélyeire való felkészüléshez; oktatási segédanyag az árvizes 
területen szolgálatot teljesítı rendıri állomány munkavédelmi oktatásához; feladat meghatározás a 
munkavédelmi szakemberek számára az ár-, és belvíz elleni védekezésben résztvevı rendıri állomány 
egészségbiztonságának megóvása érdekében; az árvízvédelemben részt vevık járványügyi 
veszélyeztetettsége; hogyan fertıtlenítsünk?; a szúnyogok és az ellenük való védekezés lehetıségei 
(Forrás: ORFK). 
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Ezután lehetıség van az egyéni és szervezeti hatékonyság növelése érdekében az 

egyes szakterületi javaslatok megfogalmazására, és vezetıi döntést követıen a 

szükségesnek ítélt változtatások végrehajtására.  

Ez nagyban hozzájárulhat a szervezetben jelenlévı, a szervezet mőködésébıl 

adódó egészségkárosító tényezık kezeléséhez, csökkentéséhez, és ezáltal az 

állomány testi-lelki jólétének megırzéséhez, fejlesztéséhez. A szervezetdiagnózis 

azért hatékony módszer, mert az állomány testi-lelki jólétének megırzése egyéni 

módszerekkel csak korlátozottan megoldható, és olyan szervezeti szintő 

megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre sok emberre vannak hatással.  

Szükséges pontosabban beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve már 

jelenlévı következményeit. Az egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi 

szakterület, valamint a rendır szakma bevonásával megkezdıdött az egyes 

munkakörökre jellemzı rizikófaktorok feltárása, pl. az éves kockázatértékelés 

módszertanának kialakításán keresztül. 

Indokolt egy átfogó, a teljes személyi állományra vonatkozó 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési program kidolgozása és bevezetése. Ennek 

érdekében szükséges külsı együttmőködı szakemberek bevonása, valamint országos 

és területi szinten egészségmegırzı intézményekkel való együttmőködés.   

A hatékonyabb prevenciós feladatok végzése céljából a következı akcióterv 

kialakítására kerülhet sor: 

- Az egészséget támogató munkahelyi környezet kialakítása.  

- Az egészséges életmód megismerését szolgáló programok beindítása, az 

emberi egészség, jólét rizikófaktorainak csökkentése az egészségügyi és 

pszichológiai szakterület eszközeivel. 

- A prevenciós szemléletmód erısítése az elkerülhetı megbetegedések, az 

ahhoz vezetı (vagy az ebbıl fakadó) fogyatékosság megelızése érdekében. 

- Az egészségügyi intézményrendszer megismertetése az állománnyal, az 

alkalmassági és szőrıvizsgálatok rendszerének megerısítése. 

- A rekreációs, rehabilitációs lehetıségek feltárása, a már meglévı programok 

mőködtetése, új lehetıségek megteremtése. 
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- A testi egészségfejlesztés: sport, rekreáció, higiénia.  

- Az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás.  

- A káros szenvedélyek (dohányzás, drogfogyasztás, túlzott szeszesital 

fogyasztás) és devianciák elleni küzdelem.  

- Konfliktuskezelı és stressz oldó tréningek a személyi állomány részére.  

 

Szükséges a pszichológiai szakterület tárgyi feltételeinek fejlesztése is. Ennek 

révén a vizsgálatok korszerőbbé és gyorsabbá válhatnának, és több idı maradna a 

vezetık és az állomány által igényelt egyéb pszichológiai szolgáltatások 

biztosítására. A 13 jelenleg is mőködı, jól felszerelt laboron kívül szükséges további 

területi szerveknél telepített laborok kialakítása. Ezen kívül szükséges lenne 

valamennyi laborban a szoftverek és a számítógépes háttér fejlesztése.  

Megkezdıdött az egészségügyi és pszichológiai szakterület szabályozóinak 

felülvizsgálata, különös tekintettel a munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasság-vizsgálatokról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség megállapításáról, 

valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérıl szóló 21/2000. (VIII. 23.) 

BM-IM-TNM együttes rendelet módosítására.  

Indokolt, hogy a rendırség személyi állománya alapellátásának egészségügyi és 

pszichológiai feladatait, köztük az alkalmasság vizsgálatokat is a rendırségi orvosok 

és pszichológusok végezzék. 

Szükséges felülvizsgálni a társszervek állományának egészségügyi és 

pszichológiai alapellátására vonatkozó együttmőködési szerzıdéseket.  

 

3.4 A munkahelyi terhelés (igénybevétel) megjelenése a 

Rendırség állományában 

A vizsgálatom célja volt feltárni, elemezni, értékelni a Rendırség személyi 

állománya körében a munkahelyi terhelés, igénybevétel és a stressz hatását, valamint 

a felmérés megállapításai alapján javaslatokat tenni a beavatkozás és a megelızés 

lehetıségeire.  
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A vizsgálatom eredményeinek ismeretében a következı helyzetképet 

fogalmaztam meg a témával kapcsolatosan: 

A személyi állomány számára a legnagyobb megterhelést az jelenti, hogy a 

szervezetben nagy felelısséget kell viselni az emberekért és anyagi javakért, 

idıkényszer alatt kell dolgozni, új helyzetekben kell döntést hozni, valamint az, hogy 

a szabályok, amelyek alapján a döntéseket meg kell hozni, rendkívül bonyolultak.  

Probléma továbbá, hogy nem egyenletes a munkaterhelés, a munkafeladatból 

adódóan az állomány gyakran kerül konfliktusba másokkal, pl. ügyfelekkel.  

A megkérdezettek ezen kívül úgy értékelik, hogy kevéssé tudják befolyásolni a 

munkavégzésük folyamatát.  

Az állomány jelentıs része nem tartja elegendınek a karrierlehetıségeket.  

Pozitív, stresszcsökkentı hatású ugyanakkor, hogy az állomány a munkaköröket, 

feladatköröket megfelelıen beszabályozottnak tartja, a közvetlen vezetıkkel 

többnyire kiegyensúlyozott kapcsolatról számol be, a vezetık és beosztottak 

viszonyát a jó együttmőködés, valamint a hatékony kommunikáció és 

konfliktuskezelés jellemzi. További pozitívum, hogy többeknek lehetısége van a 

munkavégzés során új dolgokat tanulni, és kreatív megoldásokat alkalmazni.  

A rendelkezésemre bocsátott adatok alapján a megkérdezett állomány úgy ítéli 

meg, hogy a képességeit megfelelıen tudja hasznosítani és összességében elégedett a 

munkájával. A Rendırséget biztos munkahelynek tekintik, nem tartanak a 

munkanélkülivé válástól, kivéve a gazdasági szakterületen dolgozók. Problémaként 

jelentkezik azonban, hogy az állomány nem érzi munkahelye társadalmi 

támogatottságát.  

Az állomány többnyire megfelelı családi támogatottságról, a baráti körrel való 

rendszeres kapcsolattartásról számol be. Jellemzı, hogy évente el tudnak utazni, 

kikapcsolódni, pihenni. Az étkezési szokásokra pozitív értelemben jellemzı a 

gyümölcsök fogyasztása, az ételek zsír-, és kalóriatartalmára viszont kevésbé 

figyelnek.  
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Az állomány úgy tapasztalja, hogy a munkahelyi egészségmegırzés és 

egészségfejlesztés nagyrészt a dohányzás szabályozására irányul. Az üdültetési 

lehetıségeket kevésnek tartják. E mögött vélhetıen információhiány is állhat.  

A leggyakoribb pszichoszomatikus tünetek között szerepel a fejfájás, 

fáradékonyság, bágyadtság, ingerlékenység, hasmenés.  

A válaszadók jóval több tünetmutatóról számolnak be, mint stressz-forrásról. Ez 

arra utalhat, hogy az emberek önmaguk elıtt is bagatellizálják a valós stressz-

forrásokat és azok következményeit. A nyílt kérdésekre adott válaszokból viszont az 

is kiderül, hogy a válaszadók saját meglévı betegségüket vagy aktuális testi 

állapotukat a stressz-hatások következményeinek tekintik.  

Összességében megállapítható, hogy a vezetı tünetek hátterében a szervezet 

jellegébıl fakadó fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkafeladatok 

állnak, például a bizonyos területeken egyértelmően észlelhetı teljesítménykényszer 

vagy idıhiány.  

A kérdıív azon kérdésére, hogy „mit tesz még Ön az egészsége érdekében”, az 

alábbi leggyakoribb válaszokat kaptuk: az állomány egy része rendszeresen, illetve 

idıszakosan sportol, szabadidıs tevékenységeket végez (kirándul, kerékpározik, 

horgászik, meditál), szőrıvizsgálatokon vesz részt, egészségesen táplálkozik, étrend-

kiegészítıket, vitaminokat szed, egészséges életmóddal kapcsolatos témákról olvas, 

leszokik (vagy megkísérel leszokni) a dohányzásról, mérsékelten fogyaszt alkoholt 

és kávét, törekszik a pozitív gondolkodásra, illetve kiköltözik a városból vidékre. 

Arra a kérdésére, hogy „mit tesz a munkahelye dolgozóinak egészségéért”, a 

leggyakoribb válaszok az alábbiak: lehetıség van a munkaidı terhére hetente két óra 

sporttevékenység végzésére, illetve biztosított a teljes körő orvosi ellátás, a 

rendszeres szőrıvizsgálatok, a tanácsadás, az egészséges életmódra nevelés, a 

védıfelszerelés és a gyógyüdülési lehetıségek.  

A munkahelyi étkezési lehetıségek között elı szokott fordulni egészségesebb 

étel. A megkérdezettek kevésnek tartják viszont a megfizethetı üdülési 

lehetıségeket, illetve a rekreációs lehetıségek számát. A létszámhiány miatt a 

munkaidı terhére biztosított heti két óra sportolási lehetıséget sokan nem tudják 

igénybe venni, hiába van megfelelı háttér (pl. konditerem, uszoda) a munkahelyen.  
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A munkahelyek ergonómiai feltételei is elmaradnak a 21. századi 

követelményektıl. 

Vizsgálataim során arra a következtetésre jutottam, hogy leginkább a rendészeti 

és a bőnügyi szakterület munkatársai érzik úgy, hogy kiemelt felelısséget kell 

viselniük emberekért és anyagi javakért. Munkájának veszélyességét szintén a 

bőnügyi és rendészeti szakterület érzi leginkább. A bőnügyi területen dolgoznak a 

legnagyobb idıkényszer alatt. Ugyancsak ez a két területre jellemzı, hogy gyakran 

kell nehezen áttekinthetı és új helyzetekben döntéseket hozniuk. A 

döntéskényszerbıl származó pszichés megterhelés is e két szakterületen a 

legmagasabb, ugyanakkor ezen a két területen van lehetıség a munka során a legtöbb 

kreativitásra. 

A munkakörnyezet oldaláról a rendészeti terület viseli a legnagyobb 

megterhelést. A legkevésbé a bőnügyi szakterület munkája tervezhetı.  

A legmagasabb számú konfliktusról a rendészeti és bőnügyi terület munkatársai 

számolnak be, míg a legkevesebbrıl a gazdasági szakterület dolgozói.  

A legnagyobb kezdeményezıképességet a rendészeti és bőnügyi terület munkája 

igényli, és itt van lehetıség új dolgok elsajátítására is. A munkájuk hasznosságát a 

gazdasági szakterület munkatársai érzik leginkább.  

A munka tárgyi feltételeivel leginkább a gazdasági szakterület, legkevésbé a 

rendészeti és bőnügyi szakterület elégedett.  

Valamennyi szakterület kevésnek tartja az elızetes, megfelelı idıben történı, 

objektív tájékoztatást a várható változásokat és fontos döntéseket megelızıen. 

Rossznak tartják a szervezeten belüli információáramlást.  

A kollégákkal való kapcsolatot szinte azonos szinten jónak értékelik a 

szakterületek. Egyik szakterület sem számol be igazi munkahelyi elszigeteltségrıl. 

Az azonban, hogy valakinek jó a kapcsolata néhány közvetlen kollégával, nem jelenti 

azt, hogy a csoport egésze is jó közösséget alkot, illetve hogy az egyes szervezeti 

elemek egymás közötti viszonya is zökkenımentes. Ezek a kérdések további 

felmérést igényelnek. 
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A megkérdezettek úgy érzik, hogy az irányukba megfogalmazott elvárások 

reálisak.  

Egyik szakterület tagjai sem tartanak attól, hogy egészségi okokból fel kellene 

adniuk a munkájukat.  

A fáradtság és kimerültség érzésérıl a bőnügyi és a gazdasági szakterület tagjai 

számolnak be gyakrabban.  

A megkérdezettek jelentıs része a hivatalos munkáján kívül is folytat egyéb 

tevékenységet, a hétvégi pihenés és kikapcsolódás a rendészeti szakterületet jellemzi 

a legkevésbé, a többi szakterület esetében ez közepes mértékő.  

A heti rendszeres sporttevékenység leginkább a bőnügyi és rendészeti 

szakterület munkatársaira jellemzı, míg legkevésbé a gazdasági szakterület 

dolgozóira. A szabadidı eltöltése, a hobbival való foglalkozás a bőnügyi szakterület 

esetében mutatja a legmagasabb értéket, legnagyobb gyakoriságot.  

A kulturális programokon, rendezvényeken való részvétel valamennyi 

szakterület esetében alacsony szintő.  

A munkahelye társadalmi támogatottságát a bőnügyi szakterület állománya érzi 

a legkevésbé.  

Az egészségi tünetmutatók tekintetében valamennyi szakterület szinte azonos 

problémákat említ, azonosak a tünetek, a gyakoriság és a tünetek fennállásának ideje.  

A kutatásaim során a vezetık és beosztottak válaszainak összehasonlításából 

megállapítható, hogy a vezetık csoportja a beosztottaknál nagyobb mértékben 

nyilatkozik úgy, hogy pontosan tudják, milyen feladatokért felelısek, illetve hogy 

munkakörük, feladatkörük megfelelıen beszabályozott. Többet dolgoznak viszont 

munkaidejükön kívül is. 

Úgy értékelik, hogy munkájukból adódóan nagyobb felelısséget kell viselniük 

emberekért és anyagi értékekért, mint a beosztottaknak. Nagyobb mértékben 

értékelik úgy, hogy munkájukban kreatív megoldásokra van szükség.  

Ezzel együtt a vezetık úgy ítélik meg, hogy munkájuk több 

kezdeményezıkészséget igényel, mint a beosztottaké, illetve több lehetıségük van 

munkájuk révén új dolgot tanulni, mint a beosztottaknak. Nagyobb mértékben érzik 

elvégzett munkájuk hasznosságát is.  
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A vezetık a beosztottaknál magasabb arányban tartják úgy, hogy közvetlen 

vezetıjük jól kezeli a konfliktusokat. Elégedettebbek a karrierlehetıségeikkel és a 

fizikai munkafeltételekkel. Úgy érzik, hogy képességeiket megfelelıbb mértékben 

tudják hasznosítani, és munkájukkal egészében, minden figyelembe véve 

elégedettebbek, mint a beosztottak. 

A beosztottak csoportja úgy ítéli meg, hogy veszélyesebb munkát végeznek a 

vezetıknél. Inkább igaz rájuk, hogy rutin szellemi munkát vagy monoton munkát 

végeznek. Úgy ítélik meg, hogy gyakrabban kell zavaró hatások, ingerek 

környezetében végezniük munkájukat. Nagyobb mértékben jellemzı rájuk a változó 

munkahelyen történı munkavégzés, és úgy érzik, a vezetıknél kevésbé tudják 

befolyásolni a munka folyamatát. 

A beosztottak a vezetıknél kissé elszigeteltebbnek érzik magukat a 

munkahelyen. Nagyobb mértékben érzik úgy, hogy nem becsülik meg a 

teljesítményüket. 

A beosztottak jobban tartanak attól, hogy akaratuk ellenére más munkakörbe 

helyezik ıket. Nagyobb mértékben jelzik, hogy tartanak a munkanélkülivé válástól 

és attól, hogy az új technológiák feleslegessé teszi munkakörüket. Úgy tartják, hogy 

nekik nehezebb lenne másik munkát találniuk, amennyiben munkanélkülivé válnak. 

 

A vizsgálat eredményei alapján a legfontosabb következtetéseim az 

alábbiak foglalhatók össze. 

1. Az állomány egészségi és pszichés helyzete, munkavégzı képessége stabil. 

Rövid távon is szükséges azonban kezelni a munkaterhelésbıl adódóan megjelenı 

kockázatokat, mivel az állomány munkahelyi terhelése, igénybevétele magas, és a 

betegségtünetek magas száma is azt valószínősíti, hogy nagy mértékő a munkahelyi 

stressz. Az eredmények összhangban állnak számos nemzetközi kutatással, amelyek 

szintén kimutatták, hogy a különbözı foglalkozási ágak közül a rendır szakma 

stressz terhelése az egyik legmagasabb.  

2. A vizsgálatban elemzett adatok reálisan mutatják be, hogy szakterületenként 

és beosztástól függıen is más-más stressz okok hatnak a dolgozókra, s ezek 

egészségi tünetekben megjelenı következményei is eltérıek.  
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Éppen ezért a megterhelés, igénybevétel és a stressz csökkentésére irányuló 

intézkedéseknek, programoknak is differenciáltnak és célorientáltnak kell 

lenniük. A fenitek figyelembe vételével szükséges további széles körő, átfogó 

programok kidolgozása és megvalósítása.  

3. A felmérésbıl megállapítható, hogy az állomány körében az 

egészségtudatos magatartás nem, illetve csak részben jellemzı. 

4. A szervezetben jelentkezı stressz egy része csökkenthetı, a szervezet 

mőködése optimalizálható a nemrégiben megkezdett szervezetdiagnózis vizsgálat 

segítségével. A vizsgálat eredményei nagyban hozzájárulhatnak a szervezetben 

jelenlévı, a szervezet mőködésébıl adódó egészségkárosító tényezık kezeléséhez, 

csökkentéséhez. A szervezetdiagnózis azért hatékony módszer, mert az állomány 

testi-lelki jólétének megırzése egyéni módszerekkel csak korlátozottan megoldható, 

tehát olyan szervezeti szintő megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre sok 

emberre vannak hatással.  

5. A társas támogatás (pl. stabil munkatársi kapcsolatok, családi háttér) jelentıs 

stressz csökkentı hatással bír, ezért rendkívül fontos a munkahelyi kapcsolatokban 

jelentkezı konfliktusok megfelelı kezelése és lehetıség szerinti megelızése. 

6. Megállapítható, ahogy a rendırségi tapasztalatok beépítése után a jelen 

felmérés során használt kérdıív a továbbiakban is alkalmas mérıeszköz a 

törvényben meghatározott kockázatértékelés elvégzésére és összehasonlító 

vizsgálatok végzésére. 

A következtetéseim alapján az alábbi javaslatokat fogalmaztam meg 

1. Felsıbb szintő döntések szükségesek az ergonómiai szempontból megfelelı 

munkafeltételek megteremtésére, a leterheltség mérséklésére, az állomány 

biztonságérzetének növelésére, megbecsülésének biztosítására. 

2. Indokolt, és az állomány is igényli az emberekkel való foglalkozást. Ehhez 

megfelelı alapot biztosítana „A rendészeti szervek HR menedzsmentje” twinning 

projekt eredményeinek bevezetése, melyek egységesebb és hatékonyabb 

emberierıforrás-gazdálkodást tennének lehetıvé. (pl. teljesítményértékelés, 

karriertervezés). 
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3. A továbbiakban is folyamatosan tovább kell fejleszteni a kiválasztási, 

ellátási és gondozási rendszert és a felkészítések rendszerét. A pszichológiai és 

munkaegészségügyi ellátórendszert a kor követelményeinek megfelelıen szükséges 

korszerősíteni. 

4. Szükséges az ún. egészségvédelmi megbízotti hálózat kiépítése és 

mőködtetése. E szakemberek feladatai a helyi, területi és területi jogállású szervek, 

valamint a regionális közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi felügyelık 

közötti információáramlás, adatcsere elısegítése, a szakfeladatok koordinálása, 

szakképesítéshez nem kötött egészségvédelmi tevékenységek ellátása, az alapellátó 

orvosok, pszichológusok, valamint a regionális közegészségügyi-járványügyi és 

munkavédelmi felügyelık munkájának segítése lenne.  

5. Szükséges folyamatosan beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális11 és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve 

már jelenlévı következményeit.  

Az egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi szakterület, valamint a rendır 

szakma bevonásával fel kell tárni az egyes munkakörökre jellemzı rizikófaktorokat, 

és vezetıi jóváhagyást követıen ezek alapján kidolgozni és megvalósítani a 

szükséges beavatkozásokat. 

6. Indokolt, hogy a rendıri szervek központi irányítással, a helyi 

sajátosságokat figyelembe véve dolgozzák ki és vezessék be saját 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési programjukat. Nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni ezen belül az egészséges szemlélet, az egészségtudatos magatartás 

kialakítására. Szintén figyelmet kell fordítani a rendırségi egészségügyi, 

pszichológiai, munkavédelmi szempontú egészségmegırzı szolgáltatások 

megismertetésére, tudatosítására az állomány körében. 

                                                 
11  A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény pszichoszociális kockázatnak minısül a 

munkavállalót a munkahelyén érı azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, 
foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra 
adott válaszreakcióit, illetıleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredető szervi 
(pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. Hazai viszonylatban új és a munkáltatók, a 
munkavállalók, sıt az egész társadalom közgondolkodásába még kevésbé beépült, fel nem ismert 
problémakörrıl van szó, amelyet még számos tévhit is övez.  
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7. Mind pszichológiai, mind fizikai szempontból, mind az egészségügyi 

problémák megelızése, illetve állapotjavítás céljából szükséges és indokolt lenne a 

rendszeres rekreációs lehetıség biztosítása. Ehhez szükséges az infrastrukturális 

háttér (pl. rekreációs központok) további fejlesztése, bıvítése és elérhetıbbé tétele 

[23]. 

3.5. A prevenció szerepének vizsgálata a pszichiátriai betegségek 

területén 

A rendészeti állomány vonatozásában megvizsgáltam hazai és külföldi 

publikációk alapján a különlegesen veszélyeztetett élethelyzetekben jelentkezı 

reakciók hatásait és az ezt követı nem kívánatos egészségkárosodások 

összefüggéseit.  

Az Egyesült Államokban végzett nagyszabású, felnıtt korú lakosságot érintı 

„National Institut of Mental Health Epidemiologic Catchment Area” vizsgálat a 

következı eredményeket tárta fel: az összes pszichiátriai zavar élethossz 

prevalenciáját tekintve a teljes lakosság 32,2%-át, az alkohol- és drogfüggıség 

16,4%-át, a szkizofrénia 1,3%-át, a hangulati zavarok 8,3%-át, a szorongásos 

zavarok pedig 14,6%-át érintik [24]. Összefoglalva, tehát minden harmadik felnıtt 

számíthat rá, hogy élete folyamán pszichiátriai zavarokkal fog küzdeni!  

Magyarországon még elkeserítıbb adatokkal találkozhatunk. A SOTE 

Pszichiátriai Klinikája által végzett felmérések szerint a pszichés zavarok 

gyakorisága bizonyos területeken a 37%-ot, a szorongásos zavarok nıknél pedig a 

32%-ot is elérik. Országos felmérések alapján a kedélybetegségek és szorongásos 

zavarok elıfordulása 43%-ot is kitesz, ebbıl 18% major depresszió, a szorongásos 

zavarok aránya pedig a 22%-ot is eléri. A kevert szorongásos-depressziós állapotok a 

háziorvosi praxisok betegeinek 10%-át teszik ki. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy 

hazánk hosszú évekig tartotta az öngyilkossági halálozás szomorú világrekordját, s 

jelenleg is igen elıkelı helyet foglalunk el ezen feketelistán – 32,9 jut százezer 

lakosra (nemzetközi statisztika szerint 25 fölött egy ország öngyilkossági mutatóját 

már magasnak minısítik) – nyilvánvalóvá válik, hogy a psziché megbetegedéseit 

nem lehet elbagatellizálni.  
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Fentiek tanulmányozása során fontos feladatnak tartottam, mivel a rendészeti 

állomány bizonyos mértékben az átlag populációtól nem különíthetı el, ezért mint 

nem kívánatos egészség károsodás a különlegesen megterhelt idıszakokban 

esetlegesen elıfordulhat a körükben is.  

Fentiek ismeretében szükséges kidolgozni olyan hatékony protokollokat, 

amelyek fenti kedvezıtlen események kialakulásának lehetıségét a minimálisra 

csökkentik. 

Sajnos, hazánkban még mindig nem ismerik fel a pszichiátriai ellátás 

fontosságát, szükségszerőségét – ahogy a fenti elkeserítı adatok is igazolják. Sokan 

még mindig szégyennek érzik, hogy pszichiáterhez forduljanak, s inkább maguk 

próbálnak megküzdeni betegségükkel, aminek beláthatatlan következményei 

lehetnek. 

Elsı pillantásra azt gondolhatnánk, hogy a rendıri állomány soraiban nem kell 

tartanunk ilyen jellegő megbetegedések kialakulásától, hiszen szigorú, korrekt 

pszichológiai szőréseken mennek keresztül. Ám fontos tudni, hogy ezen vizsgálatok 

a nagy pszichiátriai kórképek (szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok, 

hangulatzavarok, szorongásos zavarok, szenvedélybetegségek) tekintetében csak 

arról tudnak nyilatkozni, hogy az adott pillanatban fennállnak-e. Nincs semmilyen 

biztosíték arra, hogy késıbb ezek nem jelenhetnek meg.  

A szkizofréniát tekintve a legkisebb az esély, hogy a késıbbi évek folyamán 

bontakozik ki, hiszen férfiaknál tipikusan már a húszas évek elején megjelenik, de 

nık esetében gyakran csak a harmincas években lép fel a megbetegedés – így ezen 

kórkép megjelenésétıl sem érezhetjük magunkat biztonságban! A kedélybetegségek 

pedig tipikusan a harmincas években jelennek meg, amikor egy rendırségi 

alkalmazott már jó pár éve tölti szolgálatát. A szorongásos zavarokkal, 

szenvedélybetegségekkel bármely életkor képviselıjénél találkozhatunk.  

A személyiségzavarokat van a legnagyobb esély a felvételi pszichológiai 

alkalmassági vizsgálatok során kiszőrni, hiszen azok 18 éves koruktól folyamatosan 

jellemzik az illetıt, míg 40 éves kor felett valamelyest enyhülnek – ám itt sem 

feledkezhetünk meg magasabb intellektusú, de személyiségüket tekintve éretlen 

egyénekrıl, akik fejlett disszimulációs képességgel bírnak.  
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Külön gondot kell fordítanunk azon kórképekre, melyek bár különbözı pszichés 

tüneteket vonultatnak fel, de hátterükben organikus ok búvik meg (pl. agyi 

daganatok, agy degeneratív megbetegedései, különbözı szomatikus kórképek) – erre 

minden életkorban oda kell figyelnünk!  

Bár a pszichiátriai kórképek kialakulásának hátterében biológiai (genetikai) 

eltérések és kora gyermekkori traumák is szerepelhetnek, de nem szabad 

elfeledkeznünk az életesemények általi megterhelésrıl sem, melynek a rendıri 

állomány az átlagostól sokkal magasabb fokban van kitéve, s emellett mindennapi 

munkájuk is fokozottabb testi-lelki megterheléssel jár – így különösen fontos 

odafigyelni mentális állapotukra. 

Mindennek nyomán indult el az a kezdeményezés, hogy a Rendırség 

Egészségügyi Központban (REK) pszichiáter szakorvos kíséri figyelemmel az 

állomány ez irányú problémakörét. 2010 februártól mőködik ismét pszichiátriai 

szakrendelés a REK-ben, rendszeresen részt vesz kiemelt speciális feladatok 

végrehajtásában amelynek során különös tekintettel a krízishelyzetekben azonnali 

segítséget nyújt. 

A vizsgálataim során áttekintettem az adott idıszak fejleményeit, amelynek 

alapján megállapítottam, hogy 43 páciensnél derült fény olyan mentális állapotra, 

minek következtében rendszeres pszichiátriai gondozás alá kellett vonni ıket. 

Közülük 11 esetben olyan fokú alkalmazkodási zavar volt megfigyelhetı, mely 

hosszabb terápiát igényel, 11 esetben kevert szorongásos-depressziós zavar volt a 

diagnózis, 10 közülük major depresszióval küzd, 3 személynél pánikbetegség alakult 

ki, egyikük a kevert szorongásos zavar tüneteit mutatja, egyikük poszttraumás stressz 

szindróma miatt igényel segítséget, egynél bipoláris zavar II típusát sikerült 

diagnosztizálni, egy fı szenvedélybetegséggel küzd, egynél pervazív fejlıdési zavar 

áll a háttérben, egy páciensnél acut pszichotikus zavar jelent meg, egynél organikus 

ok bújt meg a háttérben, egynél pedig más tünetekkel nem járó alvászavar okát 

kutatjuk.  
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Mivel gyakran a komorbiditás jelenségével is találkozunk (pl. a hangulatzavar 

mellett pánikbetegség is megfigyelhetı), így a fentiekben a páciensek vezetı 

(legnagyobb súlyossági fokú) pszichiátriai diagnózisainak felsorolása történt meg. 

Tekintve azt, hogy a pszichiátriai megbetegedések gyógyulása igen lassú 

folyamat - civil keretek között is több hónapos betegállomány szükségessége 

jellemzı ezen esetekben, a gyógyszerek is több hét alatt fejtik ki effektivitásukat 

(általában két hónap után mutatkozik meg teljes hatásuk) s a problémák 

pszichoterápiás feldolgozása is idıigényes. 

Itt jegyezném meg, hogy az alapellátók és a páciens alkalmasságának 

megállapításában illetékes pszichológusok rendszeres visszajelzést kapnak a 

pszichiátertıl a beteg állapotának alakulásáról, az adott gyógyulási stádiumról vagy 

esetleges rosszabbodásról, terápiaváltásról.  

A fenti gondozottak közül húsz esetben gyógyszeres terápiát is be kellett 

vezetni, huszonhárom esetben a pszichoterápia elegendı volt. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az új, modern pszichofarmakonok, már nincsenek negatív hatással a 

mindennapi életre, a munkavégzésre, a koncentráló képességre, így nem rejt veszélyt 

alkalmazásuk - ellentétben azon nem ritka esettel, mikor a dolgozó nem mer 

problémájával pszichiáterhez fordulni, hanem „öngyógyító” módon nyugtatókat szed 

vagy alkohollal csillapítja feszültségét, melyek amellett, hogy károsak hosszú távon 

az egészségre, kifejezetten ronthatják a koncentráló, munkavégzı képességet. 

A tapasztalataim, valamint a szakterület grémiumaival történt konzultációm 

alapján megállapítom, hogy a rendszeres gondozás alatt álló betegek a mielıbbi 

gyógyulás érdekében szoros obszerváció alatt vannak – állapotuktól függıen 

általában hetente, maximum kéthetente kell kontrollra járniuk, de vannak köztük 

olyan esetek is, ahol a mentális állapot súlyossága, a gyógyszeres terápia gondos 

kititrálása vagy kísérı szomatikus megbetegedések miatt heti többszöri ellenırzés 

szükséges. 
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A rendszeres gondozottakon kívül természetesen folyamatosan ellátásra 

kerülnek azok is, akiknél az átlagon felüli vagy extrém stresszterhelés miatt krízis 

szituáció12 alakul ki és sürgıs lelki terápiát, azaz krízis intervenciót igényelnek. 

Ilyenkor e tevékenység nagy fontossággal bír, hiszen lehetıséget adnak annak 

megelızésére, hogy pszichiátriai megbetegedés alakuljon ki a késıbbiekben, mely 

jelentısen rontja a beteg életminıségét, súlyos következményei lehetnek és emellett 

a munkából is jelentıs kiesést okoz. Eddig 118 eset került ellátásra. 

Az ellátási formával kapcsolatos pozitív visszajelzések egyértelmően 

alátámasztják az érintettek megelégedettségét arra vonatkozóan, hogy lehetıségük 

nyílt az intézeten belül gondos mentálhigiénés ellátásra, bizalmat éreznek a terapeuta 

iránt, megnyílnak számára s elégedettek a terápiás eredményekkel. 

A tapasztalataim alapján az egyéni pszichiátriai kezeléseken túl, tágítva a 

horizontot, az intézet pszichiátere szélesebb körő feladatkört is ellát. Így 

krízisszituációkban a helyszínre hívható, ahol a kollektíva tagjainak nyújt segítséget.  

Kutatásaim és az elvégzett vizsgálatok, valamint a szakterülettel történt 

konzultációm alapján megállapítható, hogy a pszichiátriai megbetegedések mielıbbi 

felfedezése és megfelelı terápia az állományban igen nagy fontosságú a prevenció 

szemszögébıl, hiszen számos esetben tragédiákat elızhetünk meg – fıként férfiak 

nem kezelt, súlyossá vált depressziója kiterjesztett öngyilkossághoz, rövidzárlati 

cselekményekhez vezethet, de a fel nem ismert, terápiában nem részesülı bármely 

pszichiátriai megbetegedés vezethet suicidiumhoz mindkét nemben. Mindemellett 

jelentıs életszínvonal romlást, a munkából való kiesést, a dolgozó elvesztését 

jelentheti egy kezeletlen mentális megbetegedés.  

A szakirodalom áttanulmányozása során, valamint konzultációim egyértelmően 

feltételezik, hogy a legsúlyosabb testi megbetegedések – szív- érrendszeri 

megbetegedések, fekélybetegség, daganatos betegségek – kialakulásában a pszichés 

faktorok döntı szerepet játszanak, így a megfelelıen kezelésbe vett pszichiátriai 

kórkép a dolgozó testi egészségét is megóvhatja. 

                                                 
12  Pszichológiailag a krízis az ember érzelmi jóllétét veszélyezteti. Lényegében tehát a krízisben 

érintettek nem tudják különválasztani a krízis történéseit a belsı érzelmi történéseiktıl. 
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3.6. Következtetések 

1. Az eredmények feltétlenül indokolták a szervezet mőködésének 

optimalizálását és ezáltal a munkahelyi stressz csökkentésére vonatkozó 

javaslattételt, amit egy országos szintő szervezetdiagnózis vizsgálat segítségével 

kell végrehajtani.  

2. Szükséges pontosabban beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve 

már jelenlévı következményeit. Az egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi 

szakterület, valamint a rendır szakma bevonásával megkezdıdött az egyes 

munkakörökre jellemzı rizikófaktorok feltárása, pl. az éves kockázatértékelés 

módszertanának kialakításán keresztül. 

3. Indokolt egy átfogó, a teljes személyi állományra vonatkozó 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési program kidolgozása és bevezetése. Ennek 

érdekében szükséges külsı együttmőködı szakemberek bevonása, valamint országos 

és területi szinten egészségmegırzı intézményekkel való együttmőködés. 

4. Az állomány egészségi és pszichés helyzete, munkavégzı képessége stabil. 

Rövid távon is szükséges azonban kezelni a munkaterhelésbıl adódóan 

megjelenı kockázatokat, mivel az állomány munkahelyi terhelése, igénybevétele 

magas, és a betegségtünetek magas száma is azt valószínősíti, hogy nagy mértékő a 

munkahelyi stressz. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a rendıri szakma 

stressz terhelése az egyik legmagasabb.  

5. A vizsgálatban elemzett adatok reálisan mutatják be, hogy szakterületenként 

és beosztástól függıen is más-más stressz okok hatnak a dolgozókra, s ezek 

egészségi tünetekben megjelenı következményei is eltérıek. Éppen ezért a 

megterhelés, igénybevétel és a stressz csökkentésére irányuló intézkedéseknek, 

programoknak is differenciáltnak és célorientáltnak kell lenniük.  
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6. A felmérésbıl megállapítható, hogy az állomány körében az 

egészségtudatos magatartás nem, illetve csak részben jellemzı. 

7. A társas támogatás (pl. stabil munkatársi kapcsolatok, családi háttér) jelentıs 

stressz csökkentı hatással bír, ezért rendkívül fontos a munkahelyi kapcsolatokban 

jelentkezı konfliktusok megfelelı kezelése és lehetıség szerinti megelızése. 

8. Felsıbb szintő döntések szükségesek az ergonómiai szempontból megfelelı 

munkafeltételek megteremtésére, a leterheltség mérséklésére, az állomány 

biztonságérzetének növelésére, megbecsülésének biztosítására. 

9. Indokolt, és az állomány is igényli az emberekkel való foglalkozást. Ehhez 

megfelelı alapot biztosítana „A rendészeti szervek HR menedzsmentje” twinning 

projekt eredményeinek bevezetése, melyek egységesebb és hatékonyabb 

emberierıforrás-gazdálkodást tennének lehetıvé. (pl. teljesítményértékelés, 

karriertervezés). 

10. A továbbiakban is folyamatosan tovább kell fejleszteni a kiválasztási, 

ellátási és gondozási rendszert és a felkészítések rendszerét. A pszichológiai és 

munkaegészségügyi ellátórendszert a kor követelményeinek megfelelıen szükséges 

korszerősíteni. 

11. Szükséges az ún. egészségvédelmi megbízotti hálózat kiépítése és 

mőködtetése.  

12. Szükséges folyamatosan beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve már 

jelenlévı következményeit.  

Az egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi szakterület, valamint a rendır 

szakma bevonásával fel kell tárni az egyes munkakörökre jellemzı rizikófaktorokat, 

és vezetıi jóváhagyást követıen ezek alapján kidolgozni és megvalósítani a 

szükséges beavatkozásokat. 

13. Indokolt, hogy a rendıri szervek központi irányítással, a helyi 

sajátosságokat figyelembe véve dolgozzák ki és vezessék be saját 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési programjukat.  
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Nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezen belül az egészséges szemlélet, az 

egészségtudatos magatartás kialakítására. Szintén figyelmet kell fordítani a 

rendırségi egészségügyi, pszichológiai, munkavédelmi szempontú egészségmegırzı 

szolgáltatások megismertetésére, tudatosítására az állomány körében. 

14. Mind pszichológiai, mind fizikai szempontból, mind az egészségügyi 

problémák megelızése, illetve állapotjavítás céljából szükséges és indokolt lenne a 

rendszeres rekreációs lehetıség biztosítása. Ehhez szükséges az infrastrukturális 

háttér (pl. rekreációs központok) további fejlesztése, bıvítése és elérhetıbbé tétele. 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK ÉS 
JAVASLATOK 
 

I. Munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendszerének vizsgálata 

területén 

1. A rendvédelmi szervek vizsgálati rendje lényegében megegyezik a 2007-ig a 

BM Központi Kórház és Intézményei Munkaalkalmasságot Vizsgáló Osztály által 

alkalmazottal, azonban az ez irányú vizsgálataim és információ győjtéseim alapján 

már ötvözi a honvédség korábbi évek gyakorlatának megfelelı rendszerét, amely 

még egységesebbé és hatékonyabbá formálja az ez irányú feladat megoldását.  

2. Értékelésem szerint lehetıvé kell tenni, hogy a kábítószer bőnözés 

megelızésében tevékenykedı rendvédelmi állománynál drogszőrést, drog 

prevenciós vizsgálatokat idıszakosan, valamint az érintettség esetén soron kívül az 

állomány illetékes parancsnok elvégeztethesse. 

3. A Rendırtiszti Fıiskolán és Rendészeti Szakiskolában végzett alkalmassági 

vizsgálatok eredményinek vizsgálata alapján a jelentkezı pályázók számottevı 

mértékben kerültek elutasítva alacsony mentális teljesítmény, éretlen 

pályamotiváció éretlen személyiség, érzelmi labilitás és gyenge fegyelmi 

teljesítmény miatt.  

4. A tényleges szolgálatot teljesítık szolgálati éveinek elıre menetelével a 

mozgásszervi betegségek elıfordulása vezetı helyen van. A kiválasztásnál, tehát már a 

felvételre jelentkezık alkalmassági vizsgálatánál nagyon fontos a pontos anamnézis felvétel, 

valamint az egyén által a kérdıívben feltüntetésre kerülı, mely szolgálati ágban, milyen 

területen kívánja pályáját megkezdeni.  

5. A rendvédelmi szervek humánerıforrás-fejlesztéséhez és stratégiai céljainak 

eléréséhez nagyban hozzájárul a kiválasztás, a pályaalkalmassági vizsgálat. A hatékony 

szervezet egyik legfontosabb jellemzıje, hogy megtalálja-e a szervezet azokat az alkalmas 

személyeket, akiknek a kompetenciái az adott beosztási követelményeknek megfelelnek.  
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Amennyiben ezt a feladatot a humán stratégia célkitőzéseit szem elıtt tartva 

összehangoltan hajtjuk végre, akkor egy eredményes és jól mőködı kiválasztási rendszerrıl 

beszélünk. 

II. A fokozott munkahelyi megterheléssel járó rendıri tevékenység és a rendıri 

állomány veszélyhelyzetben történı alkalmazásának területén 

6. Az egészségügyi szakterület vonatkozásában javaslom az extrém 

stresszhelyzetben dolgozók stressztőrı képességének fokozása érdekében a 

minısített idıszakokban gyakoribb váltások biztosítását; a betegállományban lévık - 

otthonukban történı, véletlenszerő – ellenırzését; az egészségügy-pszichológia 

területén dolgozók számának jelentıs mértékő emelését; a munkavédelem és az 

egészségügyi biztosítás kapcsolatának szorosabbra főzését, valamint rendszeres 

konzultációk tartását. 

7. A pszichológiai szakterület vonatkozásában indokolt felhasználni a 

felmérés eredményeit a munkahelyi megterhelés csökkentése érdekében szervezeti és 

csoport szinten egyaránt.  A munkavédelemi szabályozás értelmében  aa  

mmuunnkkááll ttaattóókknnaakk  ffookkoozzootttt  ff iiggyyeellmmeett  kkeell ll   ffoorrddííttaanniiuukk  aa  mmuunnkkaahheellyyii   kkoocckkáázzaattookk  

éérrttéékkeellééssee  ssoorráánn  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  ppsszziicchhoosszzoocciiááll iiss  kkoocckkáázzaattaaiinnaakk  aa  ffeellmméérréésséérree,,  ss  eezzeekk  

mmeeggeellıızzéésséérree,,  ccssöökkkkeennttéésséérree  vvaaggyy  kkiikküüsszzööbböölléésséérree..  Mivel az állomány igényli a 

megfelelı minıségő humán gondoskodást, lényeges, hogy a pszichológiai 

szakszolgálat a maga eszközeivel, saját kompetenciahatárain belül, az integrált 

humánerıforrás-gazdálkodás részeként hozzájáruljon ehhez, a kiválasztástól kezdve 

a felkészítéseken keresztül a teljesítményértékelés, karriertervezés támogatásán át, 

normál és rendkívüli idıszakban egyaránt.  

A vezetıi képzések során célszerő fokozott figyelmet fordítani a munkafeladatok 

tervezettségének, szervezettségének stresszcsökkentı hatásaira; a krízishelyzetek 

általános jellemzıire, a krízishelyzeti kommunikációra; a beosztottak motiválásának 

lehetıségeire. 

Indokolt továbbfejleszteni a pszichológiai alkalmasság vizsgálatok módszertanát 

is, amelynek egyik módja a munkakör-specifikus pályaprofilok és alkalmassági 

kritériumrendszer kialakítása, amelyekhez természetesen figyelembe kell venni az 

egyes munkakörökre speciálisan jellemzı pszichológiai megterheléseket.  
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III. A rend ırségi pszichológiai alkalmassági vizsgálatok eljárás és 

követelményrendszere területén 

8. A szakterületen jelentkezı nehézségek várhatóan fokozott mértékben 

fognak megjelenni a vezetık és a humán szakterületek munkájában. Kezelésük 

pusztán egyéni szinten már nem lesz hatékony szervezeti szintő változtatásokra és 

megoldásokra is szükség van.  

9. Az elmúlt évek szakmai tapasztalatai feltétlenül indokolják a pszichológiai 

szervezet mőködésének optimalizálását és ezáltal a munkahelyi stressz 

csökkentésére vonatkozó javaslattételt, amit egy országos szintő 

szervezetdiagnózis vizsgálat segítségével lehet végrehajtani.  

10. Szükséges pontosabban beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve 

már jelenlévı következményeit. Az egészségügyi, pszichológiai és munkavédelmi 

szakterület, valamint a rendır szakma bevonásával meg kell kezdeni az egyes 

munkakörökre jellemzı rizikófaktorok feltárását az éves kockázatértékelés 

módszertanának kialakításán keresztül. 

11. Indokolt egy átfogó, a teljes személyi állományra vonatkozó 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési program kidolgozása és bevezetése. Ennek 

érdekében szükséges külsı együttmőködı szakemberek bevonása, valamint országos 

és területi szinten egészségmegırzı intézményekkel való együttmőködés. 

12. Az állomány egészségi és pszichés helyzete, munkavégzı képessége stabil. 

Rövid távon is szükséges azonban kezelni a munkaterhelésbıl adódóan 

megjelenı kockázatokat, mivel az állomány munkahelyi terhelése, igénybevétele 

magas, és a betegségtünetek magas száma is azt valószínősíti, hogy nagy mértékő a 

munkahelyi stressz. A nemzetközi kutatások szintén kimutatták, hogy a különbözı 

foglalkozási ágak közül a rendır szakma stressz terhelése az egyik legmagasabb.  

13. A vizsgálatban elemzett adatok reálisan mutatják be, hogy 

szakterületenként és beosztástól függıen is más-más stressz okok hatnak a 

dolgozókra, s ezek egészségi tünetekben megjelenı következményei is eltérıek. Az 

is megállapítható, hogy a rendıri állomány körében az egészségtudatos 

magatartás nem, illetve csak részben jellemzı.  
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14. A szervezetben jelentkezı stressz egy része csökkenthetı, a szervezet 

mőködése optimalizálható a nemrégiben megkezdett szervezetdiagnózis vizsgálat 

segítségével. A társas támogatás (pl. stabil munkatársi kapcsolatok, családi háttér) 

jelentıs stressz csökkentı hatással bír, ezért rendkívül fontos a munkahelyi 

kapcsolatokban jelentkezı konfliktusok megfelelı kezelése és lehetıség szerinti 

megelızése. 

15. Felsıbb szintő döntések indokoltak az ergonómiai szempontból megfelelı 

munkafeltételek megteremtésére, a leterheltség mérséklésére, az állomány 

biztonságérzetének növelésére, megbecsülésének biztosítására. 

16. A továbbiakban is folyamatosan tovább kell fejleszteni a kiválasztási, 

ellátási és gondozási rendszert és a felkészítések rendszerét. A pszichológiai és 

munkaegészségügyi ellátórendszert a kor követelményeinek megfelelıen szükséges 

korszerősíteni. 

17. Szükséges az ún. egészségvédelmi megbízotti hálózat kiépítése és 

mőködtetése. E szakemberek feladatai a helyi, területi és területi jogállású szervek, 

valamint a regionális közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi felügyelık 

közötti információáramlás, adatcsere elısegítése, a szakfeladatok koordinálása, 

szakképesítéshez nem kötött egészségvédelmi tevékenységek ellátása, az alapellátó 

orvosok, pszichológusok, valamint a regionális közegészségügyi-járványügyi és 

munkavédelmi felügyelık munkájának segítése lenne.  

18. Szükséges folyamatosan beazonosítani a munkakör-specifikus 

pszichoszociális és egyéb kockázati tényezıket és azok várható hatásait, illetve már 

jelenlévı következményeit.  

19. Indokolt, hogy a rendıri szervek központi irányítással, a helyi 

sajátosságokat figyelembe véve dolgozzák ki és vezessék be saját 

egészségmegırzési-egészségfejlesztési programjukat, ahol nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni ezen belül az egészséges szemlélet, az egészségtudatos magatartás 

kialakítására. Szintén figyelmet kell fordítani a rendırségi egészségügyi, 

pszichológiai, munkavédelmi szempontú egészségmegırzı szolgáltatások 

megismertetésére, tudatosítására az állomány körében. 
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20. Pszichológiai, fizikai szempontból, illetve az egészségügyi problémák 

megelızése és állapotjavítás céljából szükséges és indokolt a rendszeres rekreációs 

lehetıség biztosítása. Ehhez szükséges az infrastrukturális háttér (rekreációs 

központok) további fejlesztése, bıvítése és elérhetıbbé tétele. 

IV. Az alkalmassági vizsgálati rendszer fejlesztéséhez szükséges konkrét 

javaslataim az alábbiak: 

21. 

a. Javaslom újra létrehozni önálló, szervezeti egységként a 

Belügyminisztérium egészségügyi szakigazgatási szervezetét, melynek fı 

feladatai a foglalkozás-egészségtan és munkahigiéné, munka-egészségtan 

és munkabiztonság, közegészségtan és járványorvostan. E feladatok teljes 

körően jogszabályi elıírásokon alapulnak és függetlenek az Országos 

Egészségügyi Pénztár finanszírozásától. 

b. Javaslom egységes szerkezetben kezelni a közalkalmazott, köztisztviselı, 

kormányzati alkalmazotti, valamint a hivatásos állomány fizikai, pszichikai 

és szakmai alkalmassági rendszerét az új felvételeseknél. 

c. Logisztikai feladatként javasolt katasztrófa helyzetekben - veszély 

helyzetekben - ún. „M” tartalék (Mozgósítási tartalék) képzése legalább 2000 

fı részére, melynek összetételét a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Fıigazgatóság javaslata alapján szükséges végrehajtani. 

d. A késıbbiekben meghatározandó gyakorisággal, de legalább évente 

javasolt speciális tréningek szervezése az elsıdlegesen bevethetı rendıri erık 

részére. 

e. Véleményem szerint újra kell alkotni a BM egészségügyi szabályzatát, 

különös tekintettel a közelmúltban lezajlott átszervezésekre, mely szerint a 

rendszerben új szolgálati egységek kerültek és ezeknek a szabályzási 

rendszerét is egészségügyi szabályozásban újra kell gondolni, és a 

jogszabályok módosításában szükséges megalkotni. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. A hazai rendvédelmi szervek munkaköri alkalmassági vizsgálati 

követelményrendszerének és a leggyakoribb egészségi alkalmatlansági 

okok eljárási és módszertani szempontú mélyreható elemzésével, 

rendszerezésével, hazai és nemzetközi szintő  összehasonlításával, gyakorlati 

tapasztalatokkal való egybevetésével, illetve a hazai és nemzetközi szakmai 

fórumokon történı személyes egyeztetések  alapján feltártam a rendvédelmi 

szerveknél alkalmazott alkalmassági vizsgálati rendszer erısségeit és 

hiányosságait, amelyre alapozva konkrét ajánlásokat dolgoztam ki a hazai 

jog-, intézmény- és feladatrendszer optimalizálására és fejlesztésére. 

 

2. A rendvédelmi szervek pszichológiai alkalmassági vizsgálati eljárásának 

egységes követelményrendszerében elhelyezve - a nemzetközi és a hazai 

szakirodalom kritikus elemzésével, valamint külföldi és hazai gyakorlati 

tapasztalataimra és összehasonlító értékeléseimre alapozva - elsıként tettem 

konkrét ajánlásokat rendvédelmi szervezetek integrációját követı személyes 

válsághelyzetek, illetve a fokozott megterheléssel járó munkavégzéssel és 

igénybevétellel járó szolgálati események következtében a személyi 

állománynál kialakuló pszichiátriai betegségek alkalmassági vizsgálati 

eljárás keretében történı megelızésének (preventív kezelésének) 

szervezeti, eljárási és módszertani lehetıségeire. 

 

3. Kérdıíves vizsgálat eredményeire alapozva bizonyítottam a fokozott 

(extrém) munkahelyi megterheléssel (igénybevétellel) járó rendıri 

tevékenység és a rendıri állomány veszélyhelyzetben történı 

alkalmazhatóságát érintı egészségügyi és pszichológiai sajátosságait, 

amelyekre alapozva kidolgoztam új protokollt, javaslatokat tettem az 

egészségmegırzés és fejlesztés gyakorlati lehetıségeire. 
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AJÁNLÁSOK 
 

1 A dolgozatomban megfogalmazottak alapul szolgálhatnak különösen a 

rendvédelmi munkahelyi alkalmassági vizsgálatot végzı szervezetek eljárás 

és módszertanának fejlesztésére, különös tekintettel korunk nagy kihívását 

jelentı megváltozott életviszonyokban és fokozott megterheléssel járó 

körülmények között végzett pszichológiai alkalmassági vizsgálatokra. 

2 Az 1. pontban leírtak megvalósításához kapcsolódó jogszabályok szakmai 

koncepcióinak, jogalkalmazást segítı belsı szabályozóinak és módszertani 

útmutatóknak  elkészítéséhez, valamint a végrehajtási tervek kidolgozásához 

és a prioritások meghatározásához. 

3 Az értekezésem segédletként felhasználható a Rendırség és a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem oktatási rendszerében, valamint a szakterületen 

mőködı felsıfokú tanintézmények oktatásában. 

4 Az értekezésben elvégzett vizsgálatok alapját képezhetik munkahelyi 

alkalmassági vizsgálatot területén való kutatási irányok meghatározásának. 
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Rendvédelmi Szervek I. Semmelweis-napi Szakmai Fóruma, Budapest 101-109. o.; (ISBN 978-963-     
88049-9-0161.o) 
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2. Jogszabályok jegyzéke 

 
1. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrıl 

2. 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról 

3. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 

4. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl 

5. 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minısítésérıl  

6. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 

7. 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 
tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl 

8. 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

9. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl 

10. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

11. 22/1991.(XI.15) NM rendelet a kézi lıfegyverek, lıszerek, gáz és riasztófegyverek 
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirıl és vizsgálatáról 

12. 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentésérıl és kivizsgálásáról 

13. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl 

14. 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkáról 

15. 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsısorban hátsérülések kockázatával járó kézi 
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirıl 

16. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeirıl  

17. 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelmérıl  

18. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történı egyéni védıeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl 

19. 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelık egészségi, fizikai és 
pszichikai alkalmassági követelményeirıl 

20. 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl 
és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl 

21. 3/2002. (II. 8.) SzCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjérıl 

22. 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrıl 

23. 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának 
megállapításáról 

24. 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és 
díjazásáról 
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25. 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védıeszközök megfelelıségét vizsgáló, tanúsító, 
ellenırzı szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetıleg 
az Európai Unió tagállamainak való bejelentésérıl, valamint a kijelölési eljárásért fizetendı 
igazgatási szolgáltatási díjról 

26. 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrıl 

27. 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekrıl 

28. 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességő dolgozók 
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról 

29. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

30. 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának 
rendjérıl szóló biztonsági szabályzat közzétételérıl 

31. 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelmérıl 

32. 2007. LXXXII. évi tv. Által módosított 2006. évi CXV. Törv: egyes az egészségügyi 
törvényeknek 

33. 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, 
közalkalmazotti és köztisztviselıi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi 
egészségügyi szolgálat igénybevételérıl 

34. 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos 
állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és 
köztisztviselıi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról 
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3. Rövidítések jegyzéke 

ÁSzvEK Általános Személyiség-hatékonyság és Vezetıi Erények Kérdıív 

BM Belügyminisztérium 

BMKKI MAVO Belügyminisztérium Központi Kórház és Intézményei Munka-
alkalmassági Vizsgáló Osztály  

BRFK Budapest Rendır-fıkapitányság 

HEK Honvéd egészségügyi Központ 

IM Igazságügyi Minisztérium 

IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

MH HEK PI AVI Magyar Honvédség Honvéd egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság 
Alkalmasság- vizsgáló Intézet) 

HM ÁEK Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ 

ORFK RSZKK Országos Rendır-fıkapitányság Rendészeti Szervek Kiképzı Központja 

BM OKF Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság 

ÖM Önkormányzati Minisztérium 

PTM Polgári Titkosszolgálati Minisztérium 

RTF Rendırtiszti Fıiskola 

RSzKI Rendészeti Szakközépiskola 

REK Rendırség Egészségügyi Központ 

TNM Tárca Nélküli Minisztérium 
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4. Ábrák jegyzéke 

1. számú Alkalmasság-vizsgáló Intézet 

2. számú Alkalmasságot elbíráló és felülvizsgáló bizottságok 

3. számú Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje – elıkészületek, adminisztráció 

4. számú Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje – vizsgálat napja 

5. számú Rendvédelmi szervek vizsgálati rendje – zárás 

6. számú Az alkalmasság-vizsgálat megoszlása évenként 

7. számú A rendvédelmi alkalmassági vizsgálatok aránya 2007.07.16-2009.05.31. 

8. számú Rendvédelmi egészségügyi alkalmassági minısítések alakulása 2007.07.16-

2009.05.31. 

9. számú Egészségügyi Alkalmassági minısítések alakulása 2007.07.16-2009.05.31. (4006 fı) 

10. számú Pszichikai alkalmatlanság okainak alakulása 

11. számú Speciális beosztásba jelentkezık pszichikai alkalmatlanságának okai. 

12. számú Speciális beosztásba jelentkezık egészségi alkalmatlanságának okai 

13. számú Leggyakoribb egészségi alkalmatlansági okok megoszlása 

14. számú Az árvízvédelemben részt vett csoport nemek szerinti megoszlása 

15. számú Az árvízvédelemben részt vett csoport végzettség szerinti megoszlása 

16. számú Az árvízvédelemben részt vett csoport beosztás szerinti megoszlása 

17. számú Az árvízvédelemben részt vett csoport szakterületek szerinti megoszlása 

18. számú A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának nemek szerinti 

megoszlása 

19. számú A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának végzettség szerinti 

megoszlása 

20. számú A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának beosztás szerinti 

megoszlása 

21. számú A fokozott megterheléssel járó munkakört betöltık csoportjának szakterületek 

szerinti megoszlása 

22. számú A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 1. 

23. számú A vizsgált csoportokra ható pszichés megterhelés 2. 

24. számú A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megterhelés 1. 

25. számú A vizsgált csoportokra ható pszichoszociális megterhelés 2. 

26. számú Krónikus betegségek elıfordulásának százalékos arányai 

27. számú Fizikoterápiás kezelések számának összehasonlítása 

28. számú Fizikoterápiás kezelések számának összehasonlítása 
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5. Fogalomjegyzék [25] 

A szervezet fogalma 

-  az egyén testi, szellemi és lelki meghatározottságát biztosító alkotóelemek összessége, mely 

magába foglalja a fizikai-morfológiai és a mentális, pszichés összetevıket 

-  a szervezet alkotóelemei a különbözı nagyságrendő és szervezıdéső morfológiai egységek és 

azok szervezıdés formái (anatómiai struktúra) 

A szervezet funkcióinak fogalma 

-  a szervezet alkotóelemei és azok szervezıdési formái által megvalósított folyamatok 

összessége, melyek meghatározzák, összehangolják, egységbe foglalják a szervezetnek a 

környezethez való alkalmazkodását (fiziológiai funkció)   

-  ebbe beletartoznak azonban az érzelmi és értelmi folyamatok is 

Az egészségi állapot fogalma  

-  a szervezet anatómiai (morfológiai) alkotóelemeinek és azok mőködésének (funkcióinak) 

meghatározott szintje, mely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét, társadalmi 

részvételét befolyásolja 

Az egészségi állapot romlásának fogalma 

-  a szervezet mőködésének, mőködıképességének endogén (belsı), vagy exogén (külsı) 

okokra visszavezethetı csökkenése, illetve torzulása 

A kóros egészségi állapot fogalma 

-  a szervezet mőködıképességének sérülés, rendellenesség, illetve betegség következtében 

beállt idıleges, vagy végleges, kedvezıtlen irányú változása 

-  ezt a változást elıidézheti még a fokozott stressz terhelés, a genetikai hajlam, vagy az 

öregedés, de kiváltó tényezı lehet a terhesség is 

A képesség fogalma 

-  az egyénnek a cselekvések, a feladatok végrehajtására való alkalmassága 

-  a szervezet mőködésének legmagasabb szintje, amellyel az egyén egy meghatározott 

feladatot egy adott pillanatban teljesíteni képes 

A teljesítmény fogalma 

-  az egyén képességeinek adott idıpontban megnyilvánuló kifejezıdése 

-  a képesség adott környezetben történı megnyilvánulása 

A tevékenység fogalma 

-  az egyén által elvégzett, végrehajtott cselekvés 

-  a szervezet mőködésének egyére vonatkozó vetülete 

A részvétel fogalma 

-  az egyénnek a meghatározott élethelyzetekbe történı bekapcsolódása, az abban való 

közremőködése 

-  visszatükrözi az egyén társadalmi meghatározottságát  
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A károsodás fogalma 

-  a szervezet anatómiai struktúráinak, fizikai funkcióinak az általánosan elfogadott (a normális 

populációra jellemzı) standardoktól való eltérése 

-  a károsodás lehet kognitív (értelmi) és pszichés (érzelmi) irányú 

-  a károsodás lehet átmeneti, tartós, csökkenı, vagy progresszív jellegő, valamint idıszakos, 

illetve folyamatos 

-  a károsodás mértékét az általánosan elfogadott standardokhoz viszonyítva lehet kifejezni 

-  a károsodás nem azonos a kóros állapottal, de annak megjelenési formája 

A Burn-out-szindroma 

-  az élet és azon belül különösen a munkavégzés során kialakult szervezeti károsodások, a 

szervezet „kiégésének” meghatározására szolgáló viszony. 

A fogyatékosság fogalma  

-  a fogyatékosság a tevékenység akadályozottsága, korlátozottsága   

-  ez az a nehézség, amellyel az egyén a feladat végrehajtása során szembesül 

-  a fogyatékosság két fı irányba határozható meg 

-  az akadályoztatás vonalán (például látás, hallás, mozgás…) 

-  a mennyiségi és minıségi vonalon (például enyhe, közepes, súlyos…)  

A rokkantság fogalma 

-  a köznyelvi rokkantság fogalom (szóhasználat) alapvetıen a munkaképességre irányuló 

részvételi korlátozottságot fejezi ki, ennél azonban a tudományos fogalom meghatározás 

szélesebb kört ölel fel, mivel beleértendı az egyén részvételének bármilyen akadályoztatása 

 

Mindezeket a fogalmakat a szakemberek a meghatározott összefüggésekben használják. Az 

egyes esetek megítélése és elbírálása során figyelembe veszik a személyes 13 és a környezeti 14 

tényezıket is. 

 

                                                 
13  Személyes tényezınek számítanak az egyén sajátosságai, az életkora, a neme, a társadalmi 

helyzete, a képzettsége, stb. 
14  Környezeti tényezıként az egyén és a körülötte lévı világ (természetes és mesterséges környezet) 

közötti kapcsolatot kell érteni. 
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6. Kiegészítı információ 

 

6.1. A Magyar Köztársaság Rendırsége Egészségügyi Központ 

tevékenységének értékelése 

A Magyar Köztársaság rendırsége sok-sok évtizedes múltra visszatekintı a hivatásos és egyéb 

beosztású állományát felügyelı és támogató egészségügyi szolgálatot mőködtet. A BRFK REK 

történelmében hatalmas fejlıdés, hogy a valaha két orvosi rendelıbıl és egy kis laboratóriumból álló 

szolgálat mára egy komplex egészségügyi központtá nıtte ki magát.  Több évtizeden keresztül a 

szakmai hátteret a BM Központi Kórház és Intézményei biztosította. Ezen a ponton kívánom 

megjegyezni, hogy a témakörömben tárgyalt alkalmassági vizsgálatok végzését, minısítések kiadását 

a BM Központi Kórház és Intézményei MAVO több évtizeden keresztül végezte. 

2007. július 1-jétıl a négy egészségügyi intézményt tömörítı Állami Egészségügyi Központ 

(ÁEK) hivatott ellátni a rendészeti dolgozókat és családtagjaikat. A rendırség és a határırség 

integrációja következtében közel 20 ezer fıre emelkedett az ellátotti létszám. A hatályos jogszabályok 

értelmében a REK végzi az alkalmassági vizsgálatok vonatkozásában az állomány kijelölt részének, 

ún. elıszőréssel kapcsolatos feladatait. A 2007. július 1-tıl megszőnt MAVO tevékenységi körét Dr. 

Radó György Honvéd Egészségügyi Központ vette át.  

A vezetı magas rizikófaktorú betegségcsoportok tanulmányozása során megállapítottam, hogy a 

nemzetközi kutatások alapján egyértelmően a prevencióra kell a legnagyobb súlyt fektetni. A 

választott témakörömben az alkalmasság megítélése, a prevenció kérdésköre nagyon fontos tényezı az 

egyén jövıt illetı munkaképességének megtartása szempontjából. A REK-ben elvégzett vizsgálataim 

alapján bemutatom a krónikus betegségek elıfordulásának százalékos arányát 2008. évben. 

 

A prevenció egészségtudatos nevelés 

Tevékenységünk nem merülhet ki pusztán abban, hogy a gyógyítás kitaposott ösvényein járunk, 

hiszen sokkal hatékonyabb az ellátás és mőködés, ha nagy hangsúlyt helyezünk a megelızésre is. A 

rendvédelmi dolgozók egészségügyi állapota arányaiban tükrözi az ország általános egészségügyi 

mutatóit. Ugyanazok a vezetı betegségcsoportok sújtják dolgozóinkat is, mint a népességet. Szív- és 

érrendszeri, anyagcsere, mozgásszervi megbetegedések. A hatékony gyógyítás a szolgálati idı 

legkevesebb kiesése érdekében különös gondot kell fordítani az állomány rendkívüli szőrésére. A 

REK szervezésében elsısorban vérnyomás, vércukor és koleszterin-szőrési vizsgálatok kerültek 

végrehajtásra, valamint csontsőrőség mérés és légzıszervi megbetegedések kiszőrésére alkalmas ún. 

COPD-vizsgálat elvégzésére is sor került az állomány egészségvédelme érdekében. 
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26. ábra: Krónikus betegségek elıfordulásának százalékos arányai [26] 

Krónikus betegségek el ıfordulásának százalékos arányai

45

16,3
7,4 5,8 3,8 3,4 0,2

10,8 7,2

0
10

20
30

40
50

m
ag

as
vé

rn
yo

m
ás

m
oz

gá
ss

ze
rv

i
be

te
gs

ég
ek

sz
ív

- 
és

ér
re

nd
sz

er
i

be
te

gs
ég

ek

cu
ko

rb
et

eg
sé

g

lé
gz
ı
sz

er
vi

be
te

gs
ég

ek

em
és

zt
ı
sz

er
vi

be
te

gs
ég

ek

id
eg

re
nd

sz
er

i
be

te
gs

ég
ek

eg
yé

b
be

te
gs

ég
ek

ne
m

 v
ál

as
zo

lt

krónikus betegségcsoportok

%

 

A kutatásaim során megállapítottam, hogy az állomány vonatkozásában, így az idıszakos 

alkalmassági vizsgálatok során is igen nagy százalékban jelentkeznek mozgásszervi panaszok miatt. 

ennek tükrében áttekintettem a REK ez irányú betegellátási eredményességi mutatóit. Megállapítást 

nyert, hogy 2007 és 2008 években elvégzett fizikoterápiás kezelések számadatainak összehasonlítása 

során igen nagymértékben megnövekedett 2008-ban a kezelések száma, melyet az alábbi ábrán 

mutatok be.  

A fenti megállapításaim alapján nagy hangsúlyt kell adni az alkalmassági vizsgálatok 

rendszerében a mozgásszervi panaszok és tünetek kiszőrésére, valamint az ez irányú családi 

anamnézisben szereplı elváltozások meglétére, mert ennek korai, precíz igazolása egyrészt az 

alkalmatlanság kérdését is eldöntheti, de meghatározó lehet az egyén késıbbi munkakörében történı 

alkalmasságának vonatkozásában is. 

27. ábra: Fizikoterápiás kezelések számának összehasonlítása [26] 
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Az alkalmassági vizsgálatok rendszerében így az idıszakos alkalmassági vizsgálatok (éves 

szőrıvizsgálatok) vonatkozásában igen fontos a vérbıl végzett minták elemzése, rizikófaktorok 

kiszőrése és ezek ismeretében a terápiás javaslatok megtétele, mely alapján - mint preventív tényezı – 

megelızhetı a nem kívánt egészségkárosodás.  

Vizsgálataim során megállapítottam (ld. alábbi ábra), hogy a  2007 és 2008-as évek statisztikai 

elemzése során a vérbıl végzett vizsgálatok számának változását 2007-hez viszonyítva 2008-ban 

jelentısen megnıtt a vizsgálatok számának aránya. Ezek alapján szintén megállapítást nyert, hogy az 

állomány idıszakos alkalmassági vizsgálatai során milyen fontos az egészségtudatos nevelés és az 

elıírt egészségügyi szakmai szőrıprotokollok maradéktalan betartása. 

28. ábra: Fizikoterápiás kezelések számának összehasonlítása [26] 
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6.2. Az alkalmassági vizsgálatok követelményrendszerének sajátosságai az 

osztrák rendészeti szerveknél (esettanulmány) 

A témakörrel kapcsolatos kutatásaim során fontos célként tőztem ki, hogy a hazai rendvédelmi 

szerveknél alkalmazott eljárások, specificitások folyamatos monitorozása mellett más országok, így 

elsısorban az Osztrák Rendészeti Szerveknél végezzek összehasonlító, elemzı kutatásokat. A 

következıkben – a teljesség igénye nélkül – kívánom bemutatni azokat az eljárásokat, amelyeket a 

témakörben végeznek. A kutatásom fontos célja az is, hogy a két ország alkalmassági vizsgálatok 

rendszerén belül az erısségek és gyengeségek vonatkozásában is megvizsgáljam és ezeket a jövıben a 

hazai rendvédelmi alkalmassági protokolljába javaslatként beépítsem. Vizsgálataim során különös 

figyelmet fordítottam az önbevallásos anamnézis kérdıívek alkalmazási körére is. 

Az osztrák rendırség egészségügyi felvételi és felülvizsgálati (szőrıvizsgálati) rendszere és a 

felmérı kérdıívek rövid tartalma.  

Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy az osztrák hatósági orvosi vizsgálati (kivizsgálási, 

felülvizsgálati) rendszer egyik fontos alapja az adott (vizsgálandó) személy által – a büntetıjogi 

felelısség tudatában – kitöltött önbevallás. 

 

Az osztrák rendır-orvosi szolgálat15 bemutatása (Polizeiärztlichen Dienst) 

A hazai rendvédelmi szervek alkalmassági vizsgálatai  rendszerében tapasztaltak vonatkozásában 

értékelı  összehasonlító elemzés  céljából – kutató munkám során  – több alkalommal került sor 

szakmai eszmecsere lefolytatására az Osztrák Köztársaság Rendırsége,  valamint az Osztrák 

Köztársaság Honvéd egészségügyi szerveinek vezetı beosztású munkatársaival.  

Az osztrák rendırség egységesen és katonai rendszerben szervezett civil biztonsági szervezet, 

melyet az Alkotmány 78.C.§-a és a rendırségi törvény 8.§ alapján tartanak fent. 

Az osztrák rendırség létszáma 2008. április 1-én 27.111 fı volt16 és összesen mintegy 1.128 

szolgálati helyen látja el feladatait. 

A témában történ vizsgálataim során – ezen a helyen is – köszönetet kell mondanom annak a két 

osztrák embernek, akik a közvetlen kapcsolatfelvételben és a kapcsolattartásban döntı jelentıségő 

támogatást adtak számomra. 

                                                 
15  Az adatok és információk az Osztrák Belügyminisztérium vezetı fıorvosával – Prof. Dr. Reinhard 

Mörz tábornokkal – készült interjúból származnak, mely a 2009 ıszén, Bécsben folytatott szakmai 
tapasztalatcsere során készült interjúból származnak. Ebben a tekintetben azonos tartalmú elıadást 
tartott a 2010. április 6-án ugyanebben a témakörben megtartott budapesti konferencián dr. 
Johanna Baldi a Grazi Rendır-igazgatóság fıorvosa. 

16 Az EU tagországainak rendırségei címmel 2008. május 6-án Budapesten megtartott tudományos 
konferencia anyagából. Karl Handler fıfelügyelı, az osztrák rendırség Budapestre akkreditált 
összekötıjének elıadása alapján (Magyar Rendészettudományi Társaság Társadalomtudományi 
tagozat, RTF Társadalomtudományi tanszékének kiadványa/2009.) 9. oldal 
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Dr. Oberstarzt Harbich az osztrák katonai egészségügyi szolgálat egyik vezetıje és Karl Handler 

fıfelügyelı, az osztrák rendırség Budapestre akkreditált összekötıje (Liason officer). 

Az osztrák rendırség egészségügyi felülvizsgálati rendszere – nyilvánvalóan – az ottani 

szolgálati követelmény-rendszert is visszatükrözi, de emellett lényeges elemnek tekinthetı, hogy 

olyan alap-dokumentációt állítanak össze az adott személyrıl, amelyen keresztül – akár a szolgálati 

életpálya is – folyamatosan követhetı. 

Ebben a tekintetben a szív- és érrendszeri megbetegedések „hirtelen” kialakulása, a rendkívüli 

betegségek kialakulás jól nyomon követhetı. 

Az ilyen módon felvett és rögzített adatokból és információkból – az értékelı-elemzı rendszerek 

alkalmazásával – nem csak statisztikai jellegő egészségügyi állapotfelmérést lehet végrehajtani, 

hanem – mintegy kockázatelemzésként – fel lehet tárni a rendırség személyi állományának 

egészségügyi helyzetével kapcsolatos erısségeket, gyengeségeket, lehetıségeket és hátráltató 

tényezıket (SWOT analízis). 

Ennek alapján pedig meg lehet tervezni, és végre lehet hajtani azokat az intézkedéseket, 

amelyekkel jelentısen javítani lehet a személyi állomány egészségügyi helyzetén. 

Az osztrák rendırség egészségügyi szolgálatával történı kapcsolattartás17 – megítélésem szerint 

– fontos lehet abból a szempontból is, hogy az EU-ban a közös rendıri (EUROPOL) és békefenntartó 

egységekben való magyar részvétel, személyi állomány egészségügyi vizsgálata és ellenırzése 

tekintetében is egységesebb lehet. 

Ezt a témát már a dolgozatommal kapcsolatban készült szinopszisban is kiemelten kezeltem. 

Az osztrák rendırség egészségügyi felülvizsgálati rendszere – nyilvánvalóan az ottani szolgálati 

követelmény-rendszert is visszatükrözi, de emellett lényeges elemnek tekinthetı, hogy olyan alap-

dokumentációt állítanak össze az adott személyrıl, amelyen keresztül – akár a szolgálati életpálya is – 

folyamatosan követhetı. 

Ebben a tekintetben a szív- és érrendszeri megbetegedések „hirtelen”  kialakulása, a rendkívüli 

betegségek kialakulás jól nyomon követhetı. 

Az osztrák belügyminisztérium által 2005.07.01-én kiadott irányelv, amely Szövetségi 

Rendırség Rendır-orvosi Szolgálatnak mőködését írja le. 

A minisztérium által kiadott iránymutatás és áttekintést ad Rendır-orvosi Szolgálat feladatairól, 

kötelezettségeirıl. 

Az irányelv  – tulajdonképpen a mőködési szabályokat is magában foglaló elıírás – részletesen 

foglalkozik az egyes szakágak feladatrendszerével. 

                                                 
17  Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények 

és veszélyhelyzetek tükrében: Rendırség Igazgatási Központ 2010.04.06. ORFK-Osztrák 
Rendırség 
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Az irányelv összeállításakor messzemenıen figyelembe vették az országos rendır-fıkapitányság 

(BM.I Sektion II.) alá rendelt II/1 (Szolgálatszervezési Osztály) és a minisztérium, valamint a 

rendırség vezetı fıorvosainak véleményét. 

Természetesen az irányelv a legfontosabb anyagi-jogi vonatkozásokat is tartalmazza, azonban 

nem lehet kizárni azt, hogy a kiadás és az alkalmazás ideje között, valamint az azóta eltelt idı alatt 

ezek között változás állhatott be. 

Az irányelv alkalmazása során tehát az esetleges jogszabályi, szolgálati szabályzati változásait 

aktuálisan kell figyelembe venni. 

Az osztrák rendırség egészségügyi felülvizsgálati rendszere – nyilvánvalóan az ottani szolgálati 

követelmény-rendszert is visszatükrözi, de emellett lényeges elemnek tekinthetı, hogy olyan alap-

dokumentációt állítanak össze az adott személyrıl, amelyen keresztül – akár a szolgálati életpálya is – 

folyamatosan követhetı. 

 

Az Osztrák Rendır-orvosi Szolgálat tevékenysége 

1. Általános illetékesség 

–  A rendırorvosok a tartományi rendıri egységek orvosai és egyben a Szövetségi Rendır-

igazgatóság hatósági orvosai is. 

–  Tevékenységük során a büntetıeljárási törvény meghatározott szakaszai vonatoznak rájuk. 

–  Lényeges, hogy a rendırségi orvos (hatósági orvosként eljárva is) elsısegélynyújtás során 

nem fejt ki gyógyító tevékenységet.    

–  A rendırorvossal szemben támasztott szakmai és tudományos követelmények alapvetıen egy 

általános orvoséval azonosak. 

2. A hatósági orvos funkciói 

–  Testi sértés esetén szakértıi véleményt készít 

–  Ezen belül feltárja a sérüléseket, dokumentálja azokat 

–  Igazolást ad ki a megszemlélésrıl 

–  Végrehajtja a halottszemlét 

–  Szükség esetén (amennyiben a bőncselekmény gyanúja merül fel) a halottszemlét egy rendıri 

bizottság tagjaként végzi 

–  A halottszemle eredményét jegyzıkönyvben rögzíti és szakvéleményt ad ki a vizsgálatról 

–  Vizsgálja és megállapítja a beszámíthatóságot 

–  Amennyiben a közrend és a közbiztonság fenntartása azt igényli, akkor a pszichikailag zavart 

személyeket megvizsgálja 

–  Közremőködik a testüregek átvizsgálásában  

(a rendırségi szabályzatokban elıirt átvizsgálásokhoz – nık esetében – kifejezetten nıi 

munkatárs igénybevételét írja elı a szabályzat, viszont számos szolgálati helyen nincs 

megfelelı számú nıi munkatárs, az ilyen helyzetekben a rendırorvos felkérése és bevonása 

oldja meg a problémát) 
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–  Közremőködik a bőnügyi azonosítási (krimináltechnikai) feladatok végrehajtásában 

–  Közremőködik (szükség szerint) a házkutatások és a helyszíni szemlék végrehajtásában 

–  Elvégzi a szükséges beavatkozásokat állat-harapások esetében 

–  Elvégzi a büntetıeljárási törvényben elıírt vizsgálatokat a kényszerintézkedésekkel  

(elıállítás, ırizetbe vétel, letartóztatás) összefüggésben, valamint ugyanebben a 

viszonylatban végrehajtja a közlekedésben résztvevık vizsgálatát (különös tekintettel az 

úgynevezett „kilélegzett levegı” vizsgálatára) 

–  Megállapítja a közlekedésben résztvevık alkoholos befolyásoltságának szintjét 

–  Megállapítja a közlekedésben résztvevık kábítószeres befolyásoltságának szintjét 

–  Elvégzi a fegyvertartási, és fegyverviselési törvényben elıirt vizsgálatokat 

–  Más szövetségi hatóságok felkérésére is végez vizsgálatokat 

–  Egyéb vizsgálatokat végez, mint például  

–  a személyi állomány orvosi vizsgálatait, 

–  a felvétellel kapcsolatos vizsgálatokat, 

–  a szolgálattal összefüggı alkalmassági vizsgálatokat, 

–  a szolgálat mellet történı mellékfoglalkoztatáshoz kapcsolódó vizsgálatokat, 

–  elvégzi a rendıri intézkedések során megsérült, vagy ilyen panaszt hangoztató személyek 

vizsgálatát és látleletet készít 

–  Elkészíti a szakmai vezetés számára a szükséges jelentéseket és összefoglalókat 

–  A rendıri vezetés számára – külön meghatározott témákban – jelentést készít 

 

A Rendır-orvosi Szolgálat tevékenysége (hatásköre és illetékessége) kiterjed az elıállítottak, 

ırizetesek, valamint a vizsgálati fogságban lévık vizsgálataira és szükség szerinti orvosi ellenırzésére 

is és a fogdák, elıállító helységek és a vizsgálati fogházak higiéniás elıírásai megtartására. 

A rendırség állományába felvételre jelentkezık alkalmassági vizsgálatát a Rendır-orvosi 

Szolgálat végzi. 

Erre a belügyminisztérium által kiadott külön utasítás hatalmazza fel a Rendır-orvosi 

Szolgálatot. 

Ugyancsak a Rendır-orvosi Szolgálat hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hivatásos 

személyi állomány tagjainak egészségügyi felülvizsgálata hosszan tartó súlyos betegséget, vagy/és 

sérülést követıen.  

Különös tekintettel arra, hogy a betegség, vagy a sérülés a szolgálati feladatok végrehajtásának 

következménye-e? 

Ebben a vonatkozásban a szolgálatképesség megállapítása is a rendır-orvosi szolgálat feladata.   

A rendırség hivatásos tagjainak betegállományba történı felvétele is a rendırorvos által történik. 

A hivatásos állomány tagjának a kórházi kezelést követı szolgálatba állását a rendırorvos 

engedélyezheti.  
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A személyi állomány számára elıirt – rendszeres – orvosi felülvizsgálatot a rendırorvos végzi. 

A rendırség hivatásos állományának tagjaira vonatkozóan a Rendırorvosi Szolgálat végzi a 

kiemelt fizikai és pszichikai terheléssel járó különleges bevetésekkel összefüggı vizsgálatokat, 

valamint rendszeresített felülvizsgálatokat. 

A Rendır-orvosi Szolgálat felelısségi körébe (hatáskörbe és illetékességébe) tartozik végül a 

rendırség egészségügyi helyzetével kapcsolatos tervek, koncepciók kidolgozása, valamint a 

megvalósításról történı gondoskodás éppúgy, mint a személyi állomány orvosi tanácsokkal történı 

ellátása.     

 

Az Osztrák Rendır-orvosi Szolgálat szervezete 

A kormány egyértelmő állásfoglalása és az annak alapján kialakított törvényi háttér szerint 

minden rendırségi – rendırhatósági – szolgálati helyen fenn kell tartani a Rendır-orvosi Szolgálatot. 

A minisztériumi szabályozás értelmében ennek a szolgálatnak az elhelyezési, anyagi és technikai 

feltételeit egységesen kell biztosítani, beleértve a Rendır-orvosi Szolgálat szerzıdéses állományban 

lévı irodai segédalkalmazottait, valamint a szükséges létszámú ápolási személyzetet. 

A Rendır-orvosi Szolgálat orvosi állománya részben a köztisztviselıi állományban lévı 

„hivatásos” orvosokból, részben pedig a rendırség alkalmazásában álló – közalkalmazotti jogállású – 

úgynevezett szerzıdéses orvosokból áll.  

Ugyanez az elosztás és megoszlás vonatkozik a szükséges létszámú ápolási (mentıápoló, 

sürgısségi mentıápoló) személyzetre is. 

Az ápolási személyzet kiképzését és továbbképzését a Bécsi Hivatásos Mentıszolgálat 

(Berufsrettung der Stadt Wien) végzi éppúgy, mint az osztrák hadsereg kötelékében sorozottként, 

továbbszolgálóként, vagy hivatásosként szolgáló ápolási személyzetéét. 

A szabályzat kategorikusan tiltja a Rendır-orvosi Szolgálat helyiségeinek, leltári tárgyainak és 

személyzetnek bárminemő igénybevételét magánpraxis céljára. 

A Rendır-orvosi Szolgálat felett a közvetlen szolgálati felügyeletet a Szövetségi Rendır 

igazgatóság vezetı fıorvosa gyakorolja. 

A rendırség vezetı fıorvosa, valamint az egyes tartományi rendır igazgatóságok fıorvosainak 

szolgálati elöljárója a belügyminisztérium vezetı fıorvosa. 

Az osztrák hadsereg (Bundesheer) egészségügyi szolgálatának bemutatása (a Van Sweeten 

központi katonai egészségügyi központ struktúrája és mőködése) 

 

Az osztrák egészségügyi rendszer bizonyos – talán alapvetı – különbséget mutat a jelenlegi 

magyar rendszerhez viszonyítva.  
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Ugyanis nincsenek olyan intézményei, mint például a magyar honvédségi, rendırségi orvosi 

szolgálata és az ahhoz kapcsolódó rendelıintézeti, illetve rehabilitációs háttér. 

A lényeget abban lehet megfogalmazni, hogy a hadsereg, a rendırség, a tőzoltóság, a 

katasztrófavédelem fıállású (hivatásos) munkatársainak a beteg-, baleset- és egészségbiztosítása – a 

magyar rendszertıl eltérı módon - egységesen megoldott.   

Ez azt jelenti, hogy a testületek munkatársai – akár közalkalmazottak, akár köztisztviselık – az 

adott testület által valamely biztosítótársasággal kötött szerzıdés alapján jut ellátáshoz. 

Éppen ezért és ebbıl kiindulva nincs szükség külön ellátórendszer fenntartására, mivel minden 

biztosított – közalkalmazott, vagy köztisztviselı – munkatárs a biztosítása alapján jogosult az ellátásra 

a többi állampolgár számára is rendelkezésre álló intézményekben. 

A hadsereg kötelékében azonban van egy olyan kategória, amely számára – az általános 

alapelvtıl eltérıen – központi egészségügyi intézmény-láncot tartank fenn, ez pedig a Szövetségi 

Haderı sorozott állománya. 

Tekintve, hogy Ausztriában – az ország semlegességének és szuverenitásának védelme 

érdekében, valamint a belsı munkaerıpiac céljainak megfelelıen – ma is fenntartják a 18. életévet 

betöltött férfiak hadkötelezettségét. 

A sorkatonai jogállású katonák számára szükség van katonai-egészségügyi ellátórendszer 

mőködtetésére, mivel a sorkatonai szolgálat idejére az ilyen személyi állomány biztosítását az állam 

magára vállalja.  

Ennek a rendszernek a meghatározó központi egysége a Bécs 21. kerületében található Központi 

Katonai Kórház (Heeresspital), melyet Mária Terézia császárnı és királynı személye udvari orvosáról 

– Doktor Van Swietenrıl – neveztek el.   

Az intézmény a Honvédelmi Minisztérium (Bundesministerium für Landesverteidigung) 

tartozik. 

A Van Swieten központi katonai kórház elsı számú vezetıje Primarius Dr. Michael W. Aichmair 

dandártábornok18. 

A vezetı fıorvosok – ezredesi rendfokozatban – az ı irányítása mellett végzik a munkát. 

 

A központ feladatai 

Mint az Osztrák Szövetségi Haderı (Österreichisches Bundes-Heeres) gyógyászati központja, a 

legszélesebb körő egészségügyi szolgáltatásokat biztosítja a hadsereg sorozott állománya számára.  

                                                 
18  A tábornok úr és a szanitéc-képzésért felelıs ezredes-fıorvos biztosították a dolgozatban és annak 

mellékleteként felhasznált anyagokat. 
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Ezen belül a békefenntartó, a honvédelmi szolgálatot ellátó és a katasztrófavédelemben 

tevékenykedı állomány felvételi, kiválasztási gondozási és egészségügyi kiképzési feladatait látja el a 

Van Swieten Heeresspital. 

Mindezek mellett a Honvédelmi Minisztérium, a rendırség, a katonai attasék és a 

nyugállományú hivatásos munkatársakkal kapcsolatos egészségügyi feladatokat is elvégzi. 

A Heeresspital a katonai orvoslás képzési- és továbbképzési központja is. 

A hadsereg, a rendırség, a tőzoltóság és a katasztrófavédelem számra történı alap (felvételi-

alkalmassági) vizsgálatokat, a repülési alkalmassági vizsgálatokat, a külföldi missziós bevetések elıtti 

és utáni ellenırzı vizsgálatokat és számos más speciális vizsgálatot is itt végeznek el. 

Az intézet rendelkezik fogászati, belgyógyászati, sebészeti, diagnosztikai, urológiai, szemészeti, 

bırgyógyászati ortopédiai, pszichológiai és pszichiátriai, valamint neurológiai ambulanciával. Az 

ehhez szükséges röntgen, labor háttér is rendelkezésre áll a Heeresspitalban. 

Mindezek mellett vizsgálják a repülıgép vezetésre jelöltek, a repülıgép vezetık egészségügyi 

állapotát, melyet kiegészít egy repülés-pszichológiai ambulancia. 

A központi katonai kórház egyik különleges osztálya a „teljesítmény- és harcképesség” 

mérésével foglalkozik.  

Ez azt jelenti, hogy a katonai, rendıri feladatok tükrében vizsgálják a jelölteket, vagy az aktív 

állomány tagjait. 

Kiemelten fontosnak tartják ebben a vizsgálatsorban az anyagcsere folyamatok figyelemmel 

kisérését.  

Ezen a területen tudományos kutatásokat is folytatnak, hogy a feladatokat végrehajtó állományt 

minél biztonságosabban tudják kiválasztani, illetve a már „harcoló” személyzetet a lehetı 

legmagasabb szinten tartani. 

 

Az önbevallásos anamnézis kérdıíveinek értelmezése és értékelése 

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy az osztrák rendvédelmi szerveknél a következı 

sorrendben történnek az anamnézis felvételre irányuló kérdések: 

Személyi és szolgálati adatok: gyógyszerek – a rendszeresen szedett gyógyszerek; 

gyermekbetegségek; operációk; sérülések (törések); kórházi tartózkodások (mikor, hol, milyen okból); 

gyógyüdülési, szanatóriumi tartózkodások. 

Megállapítást nyert, hogy a hazai vonatkozásban hasonló kérdéskörök kerülnek 

megfogalmazásra.   

A korábbi betegségekre vonatkozó kérdéskör: 

- Anyagcsere betegségek 

- Idegrendszeri és pszichiátriai betegségek 

- Szív- és keringési betegségek 

- Tüdı-és légúti megbetegedések 

- Emésztırendszeri betegségek 
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- Szembetegségek 

- Orr-fül-gégészeti megbetegedések 

- Bırbetegségek 

- Urológiai és nemi szervi megbetegedések 

- Mozgásszervi megbetegedések 

- Vérképzı szervi és a vérrel összefüggı megbetegedések 

- Onkológiai megbetegedések és azzal kapcsolatos terápiák, kezelések. 

A családi anamnézisre vonatkozó kérdéskör: 

Az elvégzett vizsgálataim alapján a családi anamnézisre vonatkozó kérdések megegyeznek a 

hazai rendvédelmi szervek ez irányú felvételi kérdésköreivel. 

 

A rendészeti szerveknél elıírt fizikális és eszközös vizsgálatok rendszere 

- bırvizsgálat (kiterjesztve a sebhelyek, operációs hegek és tetoválások tekintetében is...a 

tetoválások fotóval dokumentálva) 

- hallószervi vizsgálat (kiterjesztve a dobhártya vizsgálatára is) 

- szem vizsgálatok (szaruhártya, fényérzékenység, szem-mozgásképesség) 

- orr vizsgálat (eltérések...) 

- szájüregi vizsgálatok (dohányzás...) 

- torok vizsgálatok 

- fog és harapás vizsgálatok 

- nyak (pajzsmirigy...) 

- mellkas (szimmetria, mozgékonyság...) 

- gerincoszlop vizsgálata (funkcionális...) 

- szív vizsgálat (ritmus, hang, frekvencia...) 

- nyugalmi EKG (I,II,III, aVR, aVL, aVF, Wilson VI-V6) 

- pulmonológiai és légzés vizsgálatok 

- röntgen vizsgálatok  

- hasüregi vizsgálatok (máj, lép, vese...a nık esetében nıgyógyászati vizsgálatokkal 

kiegészítve) 

- lábak és kezek vizsgálata (mozgásképesség, ödéma...) 

- idegrendszerei és agy vizsgálatok (senzibilitás, motorika, vegetatív jelek, pszichikai állapot) 

A diagnózisok alapján a vizsgálatok eredményét összesítı – felelıs – rendırorvos az őrlapon 

meghivatkozott törvényi szabályozás értelmében nyilatkozik, hogy az adott személy a szolgálatra 

alkalmas, vagy csak feltételek mellett alkalmas, illetve alkalmatlan. 

Ez utóbbi két minısítést indokolni kell a törvény szerint. 

Összehasonlító elemzéseim alapján megállapítottam, hogy ebben a témakörben is a protokoll 

szinte teljes mértékben megegyezik a hazai szakmai követelményekkel. 
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Eltérı tapasztalatok a két ország rendészeti felvételi rendszere között 

A következı vizsgálati sor összehasonlítása vonatkozásában megállapítottam, hogy az osztrák 

rendészeti szervek felvételi egészségügyi követelményrendszere az ADX vizsgálat vonatkozásában 

eltér a hazaitól, hiszen Magyarországon nem része az alkalmassági felvételrendszer követelményének. 

Ebben a témában szükségesnek tartom nemcsak az osztrák, hanem több EU-s ország hasonló 

protokolljának megismerését és szükség esetén a hazai rendszerben történı integrálását. 

Az osztrák felvételi rendszerben az erre a célra rendszeresített kérdıív egyben a diagnózisok 

befogadására is alkalmas (ADX vizsgálat).  

Lényeges elemei a személyi adatok, a nyilatkozat, amelyben a vizsgált személy tudomásul veszi, 

hogy az általa leadott vizeletmintát illegális kábítószerek kimutatásával kapcsolatban vizsgálják. 

A kábítószer-vizsgálatot a rendırségtıl teljesen független intézmény (a Bécsi Egyetem 

Törvényszéki Orvosi Intézete) hajtja végre. 

A kérdıív záradékában kéri a rendırség a vizsgálatot végzı szervet, hogy a mellékelt 

vizeletpróba elemzését a kábítószer-fogyasztás kimutatására irányulóan végezzék el. 

Az alapvetıen – a kitöltéskor – önbevallásos kábítószer-kérdıív nagyon fontos része a felvételi, 

vagy más okból történı rendırségi egészségügyi felülvizsgálatnak. 

A kérdıív záradékában kéri a rendırség a vizsgálatot végzı szervet, hogy a mellékelt 

vizeletpróba elemzését a kábítószer-fogyasztás kimutatására irányulóan végezzék el. 

Az alapvetıen – a kitöltéskor – önbevallásos kábítószer-kérdıív nagyon fontos része a felvételi, 

vagy más okból történı rendırségi egészségügyi felülvizsgálatnak 

Kutatásaim során - a fentiek ellenére - megállapítom, hogy az osztrák rendırség egészségügyi 

szolgálata – különösen az állományról történı gondoskodás tekintetében – nem éri el a magyar 

rendırség egészségügyi rendszerének sokoldalú és emberközeli szintjét. 
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6.3. Egészségügyi és pszichológiai felmérés kérdıívei és eredményei 

 

Egészségügyi kérdıív 

 

KÉRDİÍV 

 az árvízvédelemben részt vett rendıri állomány számára 

  
IGEN NEM 

1. A berendelést megelızıen közvetlenül szolgálatban volt-e?   

2. 
A vezénylés kiadás idıpontjától volt-e ideje egyéni felkészülésre? 

            (csomagolás, váltás ruha, család értesítése) 
  

3. Volt-e megfelelı jármő a csapaterı mozgatásához a vezénylés 
helyszínére? 

  

4. Megérkezéskor történt-e eligazítás meghatározott feladatok 
elvégzésére? 

  

5. Idıben biztosítva volt-e az elszállásolás?   

6. Idıben biztosítva volt-e a megfelelı minıségő étkezés?   

7. Volt-e olyan helyzet, amelyben azt érezte, hogy egészségügyi 
állapota veszélyeztetve van?   

8. Megfelelı volt-e az egészségügyi ellátás biztosítása?   

9. Ön szerint az állomány számára a pihenıidı és a váltás megoldott 
volt-e? 

  

10. 
Ön szerint megfelelıek voltak-e a higiénés körülmények és a 
munkavédelmi eszközök biztosítása?  
(kézmosás, fertıtlenítıszer, esıköpeny, gumicsizma) 

  

11. 1 éven belül volt-e betegállományban?   
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KÉRDİÍV  
a fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört betöltı rendıri állomány számára 

 

  IGEN NEM 

1. 
Munkája során volt-e olyan helyzetben, amelyben azt érezte, 
hogy egészségi állapota veszélyeztetve van? 

  

2. Ön szerint az állomány váltása megoldott-e?   

3. 1 éven belül volt-e betegállományban?   

4. Megfelelı-e az egészségügyi ellátása?   

5. 
Ön szerint megfelelıek-e a higiénés körülmények és a 
munkavédelmi eszközök biztosítottak-e? 

  

 

Pszichológiai kérdıívek tartalma 19 

 

Kérdıív a fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört betöltı rendıri állomány számára 

Tisztelt Kolléga! 

Jelen felmérés segítségével szeretnének pontos, reális képet kapni a Rendırségnél dolgozó kollégák 
munkahelyi terhelésérıl, igénybevételérıl. Kérjük,  NÉV NÉLKÜL töltse ki a mellékelt kérdıívet*. Válaszait 
teljes mértékben bizalmasan kezeljük: az eredményeket nem egyéni, hanem csoport szinten fogjuk feldolgozni. 
Elıre is köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat.  

 Demográfiai adatok     

 Nem férfi nı 

 Életkor …………év  

 Végzettség középfokú felsıfokú 

 Beosztás vezetı beosztott 

 Szakterület rendészeti bőnügyi 

  egyéb    

                                                 
19 *Dr. Plette Richárd kérdıívének felhasználásával (a szerzı engedélyével). 
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Milyen mértékben igazak Önre mostanában a 
következı állítások? Kérjük, karikázza be a 
megfelelı számot! 

Egyáltalán nem 
igaz 

Inkább nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Határoz
ot-tan 
igaz 

P_1 Nagy felelısséget kell viselnie emberekért. 1 2 3 4 

P_2 Nagy felelısséget kell viselnie anyagi értékekért. 1 2 3 4 

P_3 Veszélyes munkát végez. 1 2 3 4 

P_4 Rutin szellemi munkát végez. 1 2 3 4 

P_5 Idıkényszer alatt dolgozik. 1 2 3 4 

P_6 
Monoton munkát végez (pl. rövid idejő, egyszerő 
feladatot változtatás nélkül sokszor ismétel). 

1 2 3 4 

P_7 
Nehezen áttekinthetı helyzetekben kell döntéseket 
hoznia. 

1 2 3 4 

P_8 Új helyzetekben kell döntéseket hoznia. 1 2 3 4 

P_9 
Hiányos információk alapján kell döntéseket 
hoznia. 

1 2 3 4 

P_10 
Egymásnak ellentmondó információk alapján kell 
döntéseket hoznia. 

1 2 3 4 

P_11 
Bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások 
alapján kell döntéseket hoznia. 

1 2 3 4 

P_12 Munkájában kreatív megoldásokra van szükség. 1 2 3 4 

P_13 
Zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, 
meleg) végzi munkáját. 

1 2 3 4 

P_14 
Különösen bonyolult szabályok, összefüggések, 
utasítások alapján kell végeznie munkáját. 

1 2 3 4 

P_15 
Munkája különbözı munkaeszközök, technológiai 
folyamatok pontos ismeretét és alkalmazását 
igényli. 

1 2 3 4 

P_16 Nem egyenletes a munkaterhelése. 1 2 3 4 

P_17 Tervezhetı a munkája. 1 2 3 4 

P_18 Munkakörében gyakran foglalkozik emberekkel. 1 2 3 4 
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P_19 
Munkafeladataiból adódóan gyakran kerül 
konfliktusba emberekkel, pl. állampolgárokkal. 

1 2 3 4 

  
Milyen mértékben igazak Önre mostanában a 
következı állítások? Kérjük, karikázza be a 
megfelelı számot! 

Egyáltalán nem 
igaz 

Inkább nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Határoz
ot-tan 
igaz 

PSZ_1 A munkája kezdeményezıkészséget igényel. 1 2 3 4 

PSZ_2 Munkája révén van lehetısége új dolgokat tanulni. 1 2 3 4 

PSZ_3 Meg tudja határozni, mikor tartson szünetet. 1 2 3 4 

PSZ_4 Érzi az elvégzett munkája hasznosságát. 1 2 3 4 

PSZ_5 
Munkahelyén elızetesen megfelelı tájékoztatást 
kap például fontos döntések, változások esetén 
vagy a jövı terveit illetıen. 

1 2 3 4 

PSZ_6 
Megkapja az összes szükséges információt ahhoz, 
hogy jól dolgozhasson. 

1 2 3 4 

PSZ_7 Pontosan tudja, hogy milyen feladatokért felelıs. 1 2 3 4 

PSZ_8 
Munkaköre, feladatköre megfelelıen 
beszabályozott.  

1 2 3 4 

PSZ_9 
Megbeszéli a vezetıjével, hogyan kell a munkát 
jól végrehajtani. 

1 2 3 4 

PSZ_10 
Elegendınek tartja munkájával kapcsolatban a 
vezetıjétıl kapott értékelést. 

1 2 3 4 

PSZ_11 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kezeli a 
konfliktusokat. 

1 2 3 4 

PSZ_12 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kommunikál a 
beosztottakkal. 

1 2 3 4 

PSZ_13 Jól együttmőködnek a kollégáival. 1 2 3 4 

PSZ_14 Kap segítséget és támogatást a kollégáitól. 1 2 3 4 

PSZ_15 Konfliktusai vannak a kollégáival. 1 2 3 4 

PSZ_16 
Az Ön munkájára jellemzı a változó munkahelyen 
történı munkavégzés. 

1 2 3 4 

PSZ_17 
Az Ön munkájára jellemzı a távoli munkahelyen 
történı munkavégzés. 

1 2 3 4 
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PSZ_18 Kevéssé tudja befolyásolni a munka folyamatát. 1 2 3 4 

PSZ_23a 
Tart attól, hogy fel kell adnia munkáját 
egészségügyi okokból. 

1 2 3 4 

PSZ_23b 
Tart attól, hogy fel kell adnia munkáját pszichés 
okokból. 

1 2 3 4 

PSZ_24 Elégedett a karrierlehetıségeivel. 1 2 3 4 

PSZ_25a 
Elégedett a fizikai munkakörülményekkel 
(munkakörnyezet, zaj stb.). 

1 2 3 4 

PSZ_25b Elégedett a munkaeszközökkel, felszerelésekkel. 1 2 3 4 

PSZ_26a Képességeit megfelelıen tudja hasznosítani. 1 2 3 4 

PSZ_26b Motiváltnak érzi magát  a munkája végzésére. 1 2 3 4 

PSZ_27 
Munkájával egészében, mindent figyelembe véve 
elégedett. 

1 2 3 4 

 

Kérdıív az árvízvédelemben részt vett rendıri állomány számára 

Tisztelt Kolléga! 

Jelen felmérés segítségével szeretnének pontos, reális képet kapni az árvízvédelemben részt vett kollégákat ért 
megterhelésrıl, igénybevételrıl. Kérjük,  NÉV NÉLKÜL töltse ki a mellékelt kérdıívet*. Válaszait teljes 
mértékben bizalmasan kezeljük: az eredményeket nem egyéni, hanem csoport szinten fogjuk feldolgozni. Elıre 
is köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat.  

 Demográfiai adatok     

 Nem férfi nı 

 Életkor …………év  

 Végzettség középfokú felsıfokú 

 Beosztás vezetı beosztott 

 Szakterület rendészeti bőnügyi 

  egyéb    
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Milyen mértékben voltak igazak Önre a 
következı állítások? Kérjük, karikázza be a 
megfelelı számot! 

Egyáltalán nem 
igaz 

Inkább nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Határoz
ot-tan 
igaz 

P_1 Nagy felelısséget kellett viselnie emberekért. 1 2 3 4 

P_2 
Nagy felelısséget kellett viselnie anyagi 
értékekért. 

1 2 3 4 

P_3 Veszélyes munkát végzett. 1 2 3 4 

P_4 Rutin szellemi munkát végzett. 1 2 3 4 

P_5 Idıkényszer alatt dolgozott. 1 2 3 4 

P_6 
Monoton munkát végzett (pl. rövid idejő, egyszerő 
feladatot változtatás nélkül sokszor ismételt). 

1 2 3 4 

P_7 
Nehezen áttekinthetı helyzetekben kellett 
döntéseket hoznia. 

1 2 3 4 

P_8 Új helyzetekben kellett döntéseket hoznia. 1 2 3 4 

P_9 
Hiányos információk alapján kellett döntéseket 
hoznia. 

1 2 3 4 

P_10 
Egymásnak ellentmondó információk alapján 
kellett döntéseket hoznia. 

1 2 3 4 

P_11 
Bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások 
alapján kellett döntéseket hoznia. 

1 2 3 4 

P_12 Munkájában kreatív megoldásokra volt szükség. 1 2 3 4 

P_13 
Zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, 
meleg) végezte munkáját. 

1 2 3 4 

P_14 
Különösen bonyolult szabályok, összefüggések, 
utasítások alapján kell végeznie munkáját. 

1 2 3 4 

P_15 
Munkája különbözı munkaeszközök, technológiai 
folyamatok pontos ismeretét és alkalmazását 
igényelte. 

1 2 3 4 

P_16 Nem volt egyenletes a munkaterhelése. 1 2 3 4 

P_17 Tervezhetı volt a munkája. 1 2 3 4 

P_18 A feladat során gyakran foglalkozott emberekkel. 1 2 3 4 
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P_19 
A feladataiból adódóan gyakran került 
konfliktusba emberekkel, pl. az állampolgárokkal, 
a lakossággal stb. 

1 2 3 4 

  
Milyen mértékben voltak igazak Önre a 
következı állítások? Kérjük, karikázza be a 
megfelelı számot! 

Egyáltalán nem 
igaz 

Inkább nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Határoz
ot-tan 
igaz 

PSZ_1 A feladat kezdeményezıkészséget igényelt. 1 2 3 4 

PSZ_2 
A feladat révén volt lehetısége új dolgokat 
tanulni. 

1 2 3 4 

PSZ_3 Meg tudta határozni, mikor tartson szünetet. 1 2 3 4 

PSZ_4 Érezte az elvégzett munkája hasznosságát. 1 2 3 4 

PSZ_5 
Elızetesen megfelelı tájékoztatást kapott a 
feladatról. 

1 2 3 4 

PSZ_6 
Megkapta az összes szükséges információt ahhoz, 
hogy jól dolgozhasson. 

1 2 3 4 

PSZ_7 Pontosan tudta, hogy milyen feladatokért felelıs. 1 2 3 4 

PSZ_8 Feladatköre megfelelıen beszabályozott volt.  1 2 3 4 

PSZ_9 
Megbeszélte a vezetıjével, hogyan kell a munkát 
jól végrehajtani. 

1 2 3 4 

PSZ_10 
Elegendınek tartotta munkájával kapcsolatban a 
vezetıjétıl kapott értékelést. 

1 2 3 4 

PSZ_11 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kezelte a 
konfliktusokat. 

1 2 3 4 

PSZ_12 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kommunikált a 
beosztottakkal. 

1 2 3 4 

PSZ_13 Jól együttmőködtek a kollégáival. 1 2 3 4 

PSZ_14 Kapott segítséget és támogatást a kollégáitól. 1 2 3 4 

PSZ_15 Konfliktusai voltak a kollégáival. 1 2 3 4 

PSZ_16 Változott a munkavégzés helyszíne. 1 2 3 4 

PSZ_17 Távoli helyszínen végzett munkát. 1 2 3 4 

PSZ_18 Kevéssé tudta befolyásolni a munka folyamatát. 1 2 3 4 
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PSZ_23a 
Tartott attól, hogy fel kell adnia a munkáját 
egészségügyi okokból. 

1 2 3 4 

PSZ_23b 
Tartott attól, hogy fel kell adnia a munkáját 
pszichés okokból. 

1 2 3 4 

PSZ_25a 
Elégedett volt a fizikai munkakörülményekkel 
(munkakörnyezet, zaj stb.). 

1 2 3 4 

PSZ_25b 
Elégedett volt a munkaeszközökkel, 
felszerelésekkel. 

1 2 3 4 

PSZ_26a Képességeit megfelelıen tudta hasznosítani. 1 2 3 4 

PSZ_26b Motiváltnak érezte magát a feladat végzésére. 1 2 3 4 

PSZ_27 
Munkájával egészében, mindent figyelembe véve 
elégedett volt. 

1 2 3 4 

 

A fokozott megterheléssel, igénybevétellel járó munkakört betöltı rendıri állomány pszichológiai 
kérdıíveinek részletes statisztikai eredményei 

  Milyen mértékben igazak Önre mostanában a következı 
állítások? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot! 

Átlag Szórás 

P_1 Nagy felelısséget kell viselnie emberekért. 2,915254237 0,876673485 

P_2 Nagy felelısséget kell viselnie anyagi értékekért. 3,305084746 0,748659429 

P_3 Veszélyes munkát végez. 2,898305085 0,844759 

P_4 Rutin szellemi munkát végez. 2,406779661 1,100448875 

P_5 Idıkényszer alatt dolgozik. 2,576271186 1,053784474 

P_6 
Monoton munkát végez (pl. rövid idejő, egyszerő feladatot 
változtatás nélkül sokszor ismétel). 

2,457627119 1,087896323 

P_7 Nehezen áttekinthetı helyzetekben kell döntéseket hoznia. 
2,830508475 0,949637724 

P_8 Új helyzetekben kell döntéseket hoznia. 2,881355932 0,7675475 

P_9 Hiányos információk alapján kell döntéseket hoznia. 2,586206897 0,817237168 

P_10 
Egymásnak ellentmondó információk alapján kell döntéseket 
hoznia. 

2,677966102 0,990309564 

P_11 
Bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján kell 
döntéseket hoznia. 

2,711864407 0,788950579 

P_12 Munkájában kreatív megoldásokra van szükség. 2,966101695 0,787096403 

P_13 
Zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, meleg) végzi 
munkáját. 

3,271186441 0,71512016 

P_14 
Különösen bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások 
alapján kell végeznie munkáját. 

2,813559322 0,899704478 
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P_15 
Munkája különbözı munkaeszközök, technológiai folyamatok 
pontos ismeretét és alkalmazását igényli. 

3,016949153 0,798522891 

P_16 Nem egyenletes a munkaterhelése. 2,966101695 0,741994091 

P_17 Tervezhetı a munkája. 2,372881356 1,06509357 

P_18 Munkakörében gyakran foglalkozik emberekkel. 3,491525424 0,626233441 

P_19 
Munkafeladataiból adódóan gyakran kerül konfliktusba 
emberekkel, pl. állampolgárokkal. 

3,220338983 0,852335465 
 

  Milyen mértékben igazak Önre mostanában a következı 
állítások? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot! 

Átlag Szórás 

PSZ_1 A munkája kezdeményezıkészséget igényel. 3,120689655 0,774088852 

PSZ_2 Munkája révén van lehetısége új dolgokat tanulni. 2,807017544 0,914927719 

PSZ_3 Meg tudja határozni, mikor tartson szünetet. 2,589285714 0,968162002 

PSZ_4 Érzi az elvégzett munkája hasznosságát. 2,553571429 0,951929005 

PSZ_5 
Munkahelyén elızetesen megfelelı tájékoztatást kap 
például fontos döntések, változások esetén vagy a jövı 
terveit illetıen. 2,596491228 0,752606165 

PSZ_6 
Megkapja az összes szükséges információt ahhoz, hogy jól 
dolgozhasson. 

2,736842105 0,74465514 

PSZ_7 Pontosan tudja, hogy milyen feladatokért felelıs. 3,087719298 0,738741733 

PSZ_8 Munkaköre, feladatköre megfelelıen beszabályozott.  3,017857143 0,700417315 

PSZ_9 
Megbeszéli a vezetıjével, hogyan kell a munkát jól 
végrehajtani. 

2,824561404 0,758824444 

PSZ_10 
Elegendınek tartja munkájával kapcsolatban a vezetıjétıl 
kapott értékelést. 

2,859649123 0,766219767 

PSZ_11 Az Ön közvetlen vezetıje jól kezeli a konfliktusokat. 2,946428571 0,748808577 

PSZ_12 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kommunikál a beosztottakkal. 

2,947368421 0,717661197 

PSZ_13 Jól együttmőködnek a kollégáival. 3,403508772 0,650814027 

PSZ_14 Kap segítséget és támogatást a kollégáitól. 3,321428571 0,741181927 

PSZ_15 Konfliktusai vannak a kollégáival. 1,929824561 0,961019717 

PSZ_16 
Az Ön munkájára jellemzı a változó munkahelyen történı 
munkavégzés. 

2,561403509 0,926158422 

PSZ_17 
Az Ön munkájára jellemzı a távoli munkahelyen történı 
munkavégzés. 

2,807017544 1,140779754 

PSZ_18 Kevéssé tudja befolyásolni a munka folyamatát. 2,649122807 0,876095805 

PSZ_23a 
Tart attól, hogy fel kell adnia munkáját egészségügyi 
okokból. 2,157894737 1,17700397 
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PSZ_23b 
Tart attól, hogy fel kell adnia munkáját pszichés okokból. 

1,929824561 1,131680942 

PSZ_24 Elégedett a karrierlehetıségeivel. 2,5 0,97234487 

PSZ_25a 
Elégedett a fizikai munkakörülményekkel (munkakörnyezet, 
zaj stb.). 2,526315789 0,927848186 

PSZ_25b Elégedett a munkaeszközökkel, felszerelésekkel. 2,607142857 0,966315804 

PSZ_26a Képességeit megfelelıen tudja hasznosítani. 2,842105263 0,940924198 

PSZ_26b Motiváltnak érzi magát  a munkája végzésére. 2,842105263 0,902169482 

PSZ_27 
Munkájával egészében, mindent figyelembe véve elégedett. 

2,859649123 0,789181232 
 

Az árvízvédelemben részt vett rendıri állomány pszichológiai kérdıíveinek részletes statisztikai 
eredményei 

  Milyen mértékben voltak igazak Önre a következı 
állítások? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot! 

Átlag  Szórás 

P_1 Nagy felelısséget kellett viselnie emberekért. 2,775510204 1,065858537 

P_2 Nagy felelısséget kellett viselnie anyagi értékekért. 2,734693878 1,016028014 

P_3 Veszélyes munkát végzett. 2,979591837 0,901151946 

P_4 Rutin szellemi munkát végzett. 1,612244898 0,837066468 

P_5 Idıkényszer alatt dolgozott. 2,625 0,93683487 

P_6 
Monoton munkát végzett (pl. rövid idejő, egyszerő feladatot 
változtatás nélkül sokszor ismételt). 

2,632653061 1,093425 

P_7 
Nehezen áttekinthetı helyzetekben kellett döntéseket 
hoznia. 1,836734694 0,920754645 

P_8 Új helyzetekben kellett döntéseket hoznia. 2,081632653 1,037559932 

P_9 Hiányos információk alapján kellett döntéseket hoznia. 2,306122449 1,084052613 

P_10 
Egymásnak ellentmondó információk alapján kellett 
döntéseket hoznia. 

2,387755102 1,095755571 

P_11 
Bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján 
kellett döntéseket hoznia. 

1,775510204 0,848167292 

P_12 Munkájában kreatív megoldásokra volt szükség. 1,959183673 0,999149298 

P_13 
Zavaró hatások, ingerek környezetében (pl. zaj, meleg) 
végezte munkáját. 

3,285714286 0,790569415 

P_14 
Különösen bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások 
alapján kell végeznie munkáját. 

1,816326531 0,781917232 

P_15 
Munkája különbözı munkaeszközök, technológiai 
folyamatok pontos ismeretét és alkalmazását igényelte. 

1,836734694 0,799659792 

P_16 Nem volt egyenletes a munkaterhelése. 2,918367347 0,837574243 

P_17 Tervezhetı volt a munkája. 1,604166667 0,76463267 

P_18 A feladat során gyakran foglalkozott emberekkel. 2,425531915 1,057985799 
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P_19 
A feladataiból adódóan gyakran került konfliktusba 
emberekkel, pl. az állampolgárokkal, a lakossággal stb. 

1,583333333 0,820828158 

  Milyen mértékben voltak igazak Önre a következı 
állítások? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot! 

Átlag  Szórás 

PSZ_1 A feladat kezdeményezıkészséget igényelt. 2,083333333 0,985713552 

PSZ_2 A feladat révén volt lehetısége új dolgokat tanulni. 2,229166667 0,972813059 

PSZ_3 Meg tudta határozni, mikor tartson szünetet. 1,9375 0,908734214 

PSZ_4 Érezte az elvégzett munkája hasznosságát. 3,104166667 1,036351689 

PSZ_5 Elızetesen megfelelı tájékoztatást kapott a feladatról. 1,708333333 0,797825058 

PSZ_6 
Megkapta az összes szükséges információt ahhoz, hogy jól 
dolgozhasson. 

1,875 0,732962511 

PSZ_7 Pontosan tudta, hogy milyen feladatokért felelıs. 2,1875 0,981883774 

PSZ_8 Feladatköre megfelelıen beszabályozott volt.  2,0625 0,954413042 

PSZ_9 
Megbeszélte a vezetıjével, hogyan kell a munkát jól 
végrehajtani. 

2,229166667 0,85650411 

PSZ_10 
Elegendınek tartotta munkájával kapcsolatban a vezetıjétıl 
kapott értékelést. 

2,416666667 0,96388693 

PSZ_11 Az Ön közvetlen vezetıje jól kezelte a konfliktusokat. 3 0,908893259 

PSZ_12 
Az Ön közvetlen vezetıje jól kommunikált a beosztottakkal. 

3 0,922531208 

PSZ_13 Jól együttmőködtek a kollégáival. 3,489361702 0,718462744 

PSZ_14 Kapott segítséget és támogatást a kollégáitól. 3,5 0,545776823 

PSZ_15 Konfliktusai voltak a kollégáival. 1,395833333 0,676020374 

PSZ_16 Változott a munkavégzés helyszíne. 3,106382979 0,937945084 

PSZ_17 Távoli helyszínen végzett munkát. 3,583333333 0,820828158 

PSZ_18 Kevéssé tudta befolyásolni a munka folyamatát. 3,14893617 0,932008663 

PSZ_23a 
Tartott attól, hogy fel kell adnia a munkáját egészségügyi 
okokból. 

1,659574468 0,961805271 

PSZ_23b 
Tartott attól, hogy fel kell adnia a munkáját pszichés 
okokból. 

1,520833333 0,874936675 

PSZ_25a 
Elégedett volt a fizikai munkakörülményekkel 
(munkakörnyezet, zaj stb.). 

2,020833333 0,837666042 

PSZ_25b Elégedett volt a munkaeszközökkel, felszerelésekkel. 1,979166667 0,933754338 

PSZ_26a Képességeit megfelelıen tudta hasznosítani. 2,666666667 0,974861329 

PSZ_26b Motiváltnak érezte magát a feladat végzésére. 3,208333333 1,03056137 

PSZ_27 
Munkájával egészében, mindent figyelembe véve elégedett 
volt. 2,979166667 0,999778344 

 


