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A pá lyá zat ról az Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság 

Személyügyi Főigazgatóság
Hu mán igaz ga tá si Szol gá lat

mun ka tár sai a

06-80-203-983
in gye ne sen hív ha tó

te le fon szá mon, mun ka nap okon 
8 és 20 óra kö zött, le vél ben 

az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
Személyügyi Főigazgatóság
Hu mán igaz ga tá si Szol gá lat

(1139 Bu da pest, Te ve ut ca 4–6.)
le ve le zé si cí mén,

elekt ro ni kus úton a
hatarvadasz@orfk.police.hu

ímélcí men ad nak fel vi lá go sí tást.

Tá jé koz ta tás bár mely rend õri 
szerv nél és a rend õr ség 

határvadászképzés elnevezésű
hi va ta los Facebook-

(facebook.com/hatarvadaszkepzes)
és Twitter-

(twitter.com/police_HU)
ol da lán, va la mint a ki zá ró lag 

SMS fo ga dá sá ra al kal mas
06-70-642-4548

te le fon szá mon kér he tõ.
A pá lyá za ti fel hí vás

meg ta lál ha tó a rend õr ség hon lap ján:
www.police.hu/hatarvadasz-kepzes

VAN-E LEHETŐSÉG ÉRETTSÉGI
BIZONYÍTVÁNYT SZEREZNI 
A KÉPZÉS IDEJE ALATT??



A6 hónapos képzés során őr-járőrtárs rész-
szakképesítést, majd az utolsó hónapban
speciális határvadász  képesítést szereznek,

azonban ekkor önállóan még nem intézkedhetnek
– magyarázza Gyöngyösi István törzsőrmester, a
Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgála-
tának szakoktatója. 

Természetesen a rendőrségen belül is speciális
feladat a határőrizet, de ugyanazon jogszabályok
alapján intézkednek a határvadászok, mint az álta-
lános feladatokat ellátó járőrök.

– Az őr-járőrtárs részszakképesítés megszerzé-
sével biztosított annak lehetősége, hogy az ország
területén bárhol elláthasson ez az állomány közte-
rületi szolgálatot. A képzésben részt vevőknek el
kell sajátítaniuk az elfogásra, előállításra, lőfegy-
verhasználatra vonatkozó szabályokat. Ismerniük
kell a kényszerítő eszközök körét, alkalmazásának
feltételeit. Elméleti és gyakorlati oktatáson megta-
nulják kezelni, karbantartani fegyvereiket. A felvé-
teli eljárás során felmért fizikai állóképességüket a
kiképzés ideje alatt tovább erősítjük. A jogszabályi
előírásokat lehetőségünk van a gyakorlatba átül-
tetni életszerű szituációk megteremtésével, ahol

konkrét intézkedéseket kell végrehajtaniuk, majd
utólag kielemezzük azokat. Rávilágítunk a hibákra,
javítjuk a technikát, hogy a közterületi szolgálat-
ban már minden gördülékenyen, arányosan, jog-
és szakszerűen történjen. A határvadász-ismere-
tek oktatása során megtanulják az alapvető határ-
őrizeti fogalmakat, úgymint határvonal, határnyi-
ladék, erdősáv. Ismerkednek a tereptannal, vala-
mint az általános okmányismeretbe is betekintést
nyernek. Leginkább a gyakorlati jellegű órákat él-
vezik a tanulók, amikor bemutatjuk a hőkamerát,
annak működését, szituációkat, bilincselést, vagy
akár a forgalomirányítást gyakorolhatják. Ilyenkor
rendszeresen érkeznek hozzánk a kérések, hogy
még egyszer szeretnék bemutatni az intézkedési
szituációt, vagy gyakorolnának még egy kicsit.
Számunkra az egyik legfontosabb dolog, hogy a
tancsoportokból egységet kovácsoljunk. A kikép-
zés végére a képzésben részt vevők érzik, hogy
nemcsak magukért, hanem a társukért is felelnek,
ami – úgy vélem – nagyon fontos lesz a későbbi
szolgálatellátásuk során. Ott is csapatban kell
gondolkozniuk és tevékenykedniük – folytatta a
törzsőrmester. 

A HATÁRVADÁSZOK KÉPZÉSÉNEK TEMATIKÁJA RÉSZBEN MEG-
EGYEZIK AZ ÁLTALÁNOS RENDŐRI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉ-
HEZ SZÜKSÉGES TUDÁSBÁZIS TANANYAGÁVAL. TARTALMAZ
TÖBBEK KÖZÖTT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLATI, INFORMATIKAI, JO-
GI, BÜNTETŐJOGI ISMERETEKET, ÉS ÖNVÉDELMI, LŐKIKÉPZÉSI,
INTÉZKEDÉSTAKTIKAI GYAKORLATI ELEMEKKEL IS BŐVÜL A MÁ-
JUSTÓL SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY TUDÁSA.

• Nem, a határvadászképzés
megkezdésének alapfeltétele az
érettségi bizonyítvány megléte.
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Ahatárvadász-toborzó kampányt az Orszá-
gos Toborzó Központ koordiná ciója és

szakirányítása mellett a megyei és a helyi
rendőri szervek végzik. 

– Nagyobb létszámot vonzó rendezvénye-
ken mindenfelé találkozhatnak határvadász-
toborzókkal – mondta Alföldy Csilla alezre-
des, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság
Humánigazgatási Szolgálat Utánpótlás-ter-
vezési Osztályának vezetője.

A személyes benyomások, azonnali kérde-
zési lehetőségek sokak számára teszik von-
zóvá a határvadász pályát. 

–Folyamatos a rendőrségi épületekben
tartott nyílt napok szervezése, együttműkö-
dünk az oktatási intézményekkel és járási
hivatalokkal. A toborzó központ felállításá-
nak napján elindított www.facebook.com/
 hatarvadaszkepzes oldal sikerét a számok is
jelzik. Márciusban már több mint tízezer ked-
velője volt, a megtekintések száma megha-
ladta a négymilliót. Az Országos Toborzó Köz-
pontban hétköznapokon 8–20 óráig fogadjuk
a hívásokat, de szöveges üzenetekre, elektro-
nikus levelekre, valamint Facebook-üzene-
tekre is reagálunk. A közösségi médiában a
kommentekre is válaszolunk, amit tapaszta-
lataink szerint szívesen fogadnak az oldal lá-
togatói. Szintén újdonságot jelenthet a na-
gyobb létszámmal érkező kettős állampolgá -
rok pályázatainak kezelése. Korábban már a
benyújtott pályázati anyaghoz kértük csatol-
ni a honosított érettségi bizonyítványok má-
solatát, ami egyaránt terhelte a jelentkezőt
és az Oktatási Hivatal adminisztrációját.
Könnyítést alkalmazunk február 16. óta elis-
merési eljárás néven. Negyvenhat ország hi-
vatalos érettségi bizonyítványát honosítási
eljárás nélkül elfogadjuk, amennyiben az Ok-
tatási Hivatal felismeri azokat, és erről igazo-
lást állít ki – magyarázta az alezredes.

A toborzási kampány eredményeként már-
cius végéig a négy ütemben indított képzése-
ken 1154 fő készült határvadásznak.

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?
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Afelvételt nyert pályázók 6 hónapos moduláris
képzésben vesznek részt, amelyet követően

– sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs részszak -
képesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A részt-
vevők a képzés első két hónapjában munkavi-
szonyban állnak, majd a második hónap végén –
sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Ké-
szenléti Rendőrség hivatásos állományába ne-
vezik ki őket 12 hónap próbaidő kikötésével.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-járőrtárs részszakképesítéssel rendelkező,
hivatásos állományú járőrtársak a határvadász
bevetési osztályok feladatainak ellátásában
vesznek részt.

Illetmény:
– a képzés első két hónapjában a modulzáró

vizsgáig bruttó 161 000 Ft/hó munkabér;
– a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos

szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó
220 300 Ft/hó alapilletmény.

Egyéb pótlékok:
a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz

nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típu-
sától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelv-
vizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jo-
gosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól
38 650 Ft összegig terjedhet;

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvé-
delmi illetményalap 0,5%-a;

c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rend-
védelmi illetményalap 0,25%-a;

– teljesítményjuttatás – az előző év egyéni telje-
sítményértékelésétől függően – évente két
részletben, azonos mértékben (a 2016. évben
a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg
bruttó 140 000 Ft);

– a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos ál-
lomány tagjának választása szerint – pénzben
vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer ál-
tal garantálva négyévenként emelkedik. A rendvé-
delmi életpályamodell keretei között a magasabb

• Mindkét verziót elfogadjuk. Fontos, hogy
mind a kézzel, mind a géppel írt önéletraj-
zon kézzel írt aláírás szerepeljen.

AZ ÖNÉLETRAJZOT KÉZZEL
VAGY GÉPPEL KELL ÍRNI??
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

TTÉÉGGEEDD   IISS   
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iskolai végzettség, illetve szakkép zett ség meg-
szerzését követően magasabb be osz tásba történő
kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:
– cafeteriajuttatás (évi bruttó 200 000 Ft);
– lakhatási támogatás:
a) lakbértámogatás vagy albérletidíj-hozzájárulás;
b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmen-

tes munkáltatói kölcsönnel;
c) szükség esetén szálló- vagy garzonbeli elhe-

lyezés;
– természetbeni ellátások (a rendőrség felada-

tainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruhá-
zat);

– évente ruházati utánpótlási ellátmány, amely-
nek összege a rendvédelmi illetményalap
250%-a (96 625 Ft);

– munkába járással kapcsolatos utazási költsé-
gek megtérítése (bérlet vagy menetjegy árá-
nak 86%-a);

– egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente
12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz-me-
netjegy árának 50%-a);

– belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó na-
pidíjak és költségtérítések;

– kedvezményes mobiltelefon-tarifacsomagok
igénybevétele;

– támogatások:
a) üdülési támogatás;
b) családalapítási támogatás;
c) illetményelőleg;
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, 

továbbképzési támogatás;
– szociális, születési, beiskolázási, temetési

segély;
– egészségügyi ellátás és költségtérítések (lá-

tásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős
szemüveg, fogászati ellátás);

– folyószámla-költségtérítés (4000 Ft/év);
– rendőrségi sportlétesítmények díjtalan hasz-

nálata;
– hivatásos állomány csoportos élet- és bale-

set-biztosítása.
Bővebb információ: 
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/ha-
tarvadasz-kepzes/illetmeny

Felvételi követelmények:
– betöltött 18. életév, cselekvőképesség;
– magyar állampolgárság;
– állandó belföldi lakóhely;

– érettségi bizonyítvány;
– büntetlen előélet;
– fizikai alkalmasság;
– pszichológiai alkalmasság;
– egészségügyi alkalmasság;
– pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes

minősítése;
– kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás

annak a szolgálati viszony létesítése előtti,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti
ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhe-
lye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gépjárművezetői engedély megléte;
– angol, német, francia, kínai, arab, orosz

nyelvből államilag elismert nyelvvizsga;
– harcművészeti jártasság, évek óta folytatott

sporttevékenység, jelentős sporteredmények.

BIZTOS ÉLETPÁLYA, MEGBECSÜLT HIVATÁS

www.po
lice.hu/h

atarvada
sz-kepze

s
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HATARVADASZ@ORFK.POLICE.HU 6 LEGYÉL TE IS HATÁRVADÁSZ! – ZSARU-MELLÉKLET

Arendszerváltás után repülte át az óce-
ánt, hogy szerencsét próbáljon az Egye-

sült Államokban, de mindig visszahúzta a
szíve. Ma már határvadász a cívisváros szü-
lötte, Greskó Zoltán őrmester.

A gimnázium után a ceglédi tüzérekhez
került, ahol beletanult a műtőssegédi mun-
kába. Aztán világot akart látni, és 1992-ben
engedett gyerekkori kívánságának, pedig
egy kukkot sem beszélt angolul.

New Yorkban szinte az első dolga volt,
hogy felkeresse a légierő toborzóirodáját,
hogy pilótának álljon, de felvilágosították,
számos feltételnek kell megfelelni. Nem ke-
seredett el, egy év múlva hazatért, és megint
kiutazási kérelemmel fordult az USA nagy-
követségéhez, ekkor már tíz évre kapott ví-
zumot.

– Egy magyar származású asszony csa-
ládjánál vállaltam munkát. Amolyan minde-
nes voltam, majd én lettem a limuzinjuk so-
főrje. Három évig lehettem velük – mondja a
határvadász. – Aztán takarítói vállalkozásba
kezdtem. Céget alapítottam, és nagyon si-
keres voltam. Közben jártam autós árveré-
sekre, egy idő után gépkocsikat vásároltam
fel, majd értékesítettem.

Las Vegasba költözött, és számos híres-
ségnél dolgozott, ügyfele volt például David
Copperfield és André Agassi. Greskó Zoltán
a párjával 2012-ben tért haza, hogy rendőr
legyen. Könnyen tanul, egy  fekete öves ka-
ratésnak nem gond a fizikai megterhelés.

– Megfeleltem minden feltételnek, és alig
várom, hogy kezdődjön a szolgálat! Nem
szeretnék mást, csak a hazámat szolgálni –
vallja a 46 éves őrmester.

HHAARRCCMMŰŰVVÉÉSSZZ
AA  CCSSAAPPAATTBBAANN

Mindig többet akar, a 100 száza-
lék nála pislákoló őrláng.
Szusszan, ledobja a súlymel-

lényt, és felveszi a kesztyűt, illetve janu-
ár óta a szolgálatot.

Reisinger Petrával komoly energiák
érkeztek a rendőrséghez. A 22 éves pró-
baidős őrmester számos előtanulmányt
kamatoztat a mundérban.

– Korán összeboronáltam magam az
aktív életformával. Legrangosabb sport-
eredményem: 2011–2012-ben az or-
szágos kick-box bajnokság kick-light
kategóriájában 60 és +70 kilogrammos
súlycsoportban is második helyet sze-
reztem. Én 50 kilós voltam ugyan, de a
szabályrendszer lehetőséget ad fölsőbb
tartományokban is a megmérettetésre.
Egy 80 kiló körüli ellenfelemtől kemény
horgokat kaptam testre, egy bordám el
is repedt, de tanultam belőle: soha nem
szabad megijednem semmitől – vonja le
a következtetést a Készenléti Rendőrség
Pécsett tanuló munkatársa.

– Gyerekkoromban dzsesszbalettet
táncoltam, főként az akrobatikus eleme-
ket, a gurulásokat, a cigánykerekezést
élveztem. Aztán légpuskával kezdtem
lőni, jól ment, fél év múlva megyei ver-
senyen ezüstérmet szereztem. A kick-

AMERIKÁBÓL JÖTT
Greskó Zoltán őrmester

Súlymellényben, futás után
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KETTŐS ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZHET-E??
• A hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének feltétele a magyar

állampolgárság. Kettős állampolgárság esetén – amennyiben 
az egyik magyar – a hivatásos szolgálati jogviszony létrejöhet, 
ha az illető rendelkezik bejelentett magyarországi lakhellyel.

Hét tanult foglalkozással, két
évtizedes polgárőri tapasz-

talattal háta mögött állt határ-
vadásznak Fosztó Krisztián.

– 18 évesen már részt vettem
az orosházi polgárőrszervezet
megalapításában. Korán felis-
mertem a normák, a törvényes
rend fenntartásának fontossá-
gát – mondta a Szegedi Rendé-
szeti Szakgimnázium szakmai
felügyelete alatt az Orosházára
kihelyezett képzésben részt ve-
vő tanuló.

A 37 éves, kiforrott személyi-
ségű férfi sokrétű előképzett-
ségekkel érkezett a testület-
hez. Korából adódóan is tudja,
hogy mit választott, zsarut is
látott már közelről, a munka vi-
lágáról is van fogalma.

– 25 éves koromig több szak-
mát kitanultam, van végzettsé-
gem mint asztalos, szakács,
cukrász, felszolgáló, szociális
gondozó és asszisztens, OKJ-s
ügyintéző titkár. Később dol-

goztam biztonsági őrként, vil-
lanyszerelő mellett mint segéd-
munkás, de irányítottam taka-
rítócéget is – folytatta  Kriszti-
án. – Az emberek, szervezetek
közti kommunikáció kialakítá-
sa soha nem esett nehezemre.
Polgárőrelnökként megtalál-
tam a közös hangot Orosházán
több egyházi felekezettel, és
verbuváltam  több kiváló tagot
is az egyesületünkbe. Mindig
érdekelt a rendőri hivatás,
hosszútávon látok perspektívát
a pályában. Imponál a rendőr-
ség szigorú, kötött mivolta, már
a kiválasztási procedúra ko-
molyságától a tudásanyag kö-
telező elsajátításáig. Ez hiva-
tás, nem is veszélytelen, de ez-
zel akarok kelni-feküdni. Tu-
dom, hogy képes vagyok fel-
venni a versenyt a húszévesek-
kel, érzek motivációt magam-
ban. Számíthatok a családom-
ra: esténként tízéves nagyfiam
kérdezi ki a leckét.

ELNÖK AZ ISKOLAPADBAN

box után ökölvívóedzéseket látogat-
tam és thai boxra jártam. 14 éves ko-
rom óta fát vágok, nem idegen a fiziká-
lis megterhelés. Nyáron egy hónap
alatt felkészültem fizikálisan-mentáli-
san, és megcéloztam a határvadász-
képzést. Ahol tudtam, eddig is segítet-
tem, pakoltam idegenek babakocsiját
buszra föl-le. Ez a hivatás lehetőséget
ad arra, hogy komoly szakmai felada-
tokat is ellássak. Jól jön a lövészmúlt,
a szolgálati PA-val elég sok 8-as, 9-es

találatot szereztem. Intézkedésnél
szoknom kellett, hogy közvetlen közel-
ről fogjak el, bilincseljek, hogy háttal
álló ember ellen is fellépjek – nálunk a
tatamin a kifordulásért szankció jár.
Nekem 50 kilósan nehéz testprotek-
torban futni, pláne pajzzsal, ezért tré-
ningezek súlymellényben. Nagyon jól
akarok teljesíteni, szívesen látnám
magam pár év múlva akár valamelyik
mélységi ellenőrzési és közterületi tá-
mogató osztály tagjaként.

TARTOZZ TE IS A LEGKÉKEBB TESTÜLETHEZ!

Otthon van a küzdősportokban
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Fosztó Krisztián

Adrenalintréning
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VÁRUNK
A TESTÜLETBE!

SZINTE LEHETETLEN ÉSZREVÉTLENÜL ÁTVÁGNI A MECHANIKAI HATÁR  -   
ZÁRAT, ILLETVE NÉHÁNY SZÁZ MÉTERNÉL MESSZEBBRE JUTNI TŐLE. AZ
„OKOS KERÍTÉSEN” ÉS A RAJTA LÉVŐ SPECIÁLIS KAMERARENDSZEREN KÍVÜL
MOBIL ÉS FIX TELEPÍTÉSŰ ÉJJELLÁTÓK, HŐKAMERÁK, REFLEKTOROK ÁLLNAK A
VÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN, ÉS NEMCSAK A FÖLDÖN, HANEM A LEVEGŐBEN IS.

A parancsnoki központ

Lézerkamera és
éjjellátó, hőkamera, 
valamint reflektor
egyben

HATARVADASZ@ORFK.POLICE.HU 

Járműre telepített hőkamera
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Amagyar határ felé közeledő illegális
migránsoknak először a magasfigye-
lőkön szolgálatot teljesítő rendőrök

előtt kell észrevétlennek maradniuk. A
nappal távcsővel az érkezőket kémlelő zsa-
ruk szeme már ráállt arra, hogy kiszúrják a
mozgást. Ráadásul sötétedés után éjjellá-
tóval vagy a tornyokba telepített stabil, va-
lamint a gépjárműre szerelt mobil hőkame-
rákkal akár tíz kilométeres sugarú kört is
belátnak. Hasonlóan éberek az új komplex
elektronikai védelemmel ellátott határzár
hőkameráját és nappal lézerrel, éjszaka

infra üzemmódban pásztázó kameráinak
képét követő operátorok. A 111 darab
hő- és 297 lézerkamerát a határ 150 ki-
lométeres szakaszára telepítették.
Utóbbiak HD-minőségű képet adva

akár több mint egy kilométeres távol-
ságra is képesek ráközelíteni a gyanús

területre, így kiszúrhatók a távolban moz-
golódó csoportok is.

Ha mégis sikerül a migránsoknak megkö-
zelíteni a kerítést, a szabotázsvédelemnek
köszönhetően az abba épített optikai kábel
érzékeli a kerítés rángatását és átvágását
is. A jelzés befut a parancsnoki központban
(command center) lévő operátorokhoz, akik
értesítik az érintett szektor parancsnokát,
így a határvadászok perceken belül az adott
helyre érkeznek. A keresést segítik azok a
nagy teljesítményű reflektorok is, amelye-
ket a kamerák fölé szereltek, így a járőrök is
jól láthatják a behatolók mozgását. Emel-
lett egy hangszóró 5 nyelven (angol, arab,
fárszi, urdu és szerb) figyelmezteti az észlelt
migránsokat, hogy az államhatárnál tartóz-
kodnak. A reagálás gyorsaságát az elké-
szült manőverút és a járőröknél lévő EDR rá-
dió is megkönnyíti, mivel ennek segítségé-

vel az operátorok tudják, melyik járőr van a
legközelebb a szabotázs helyszínéhez.

Az átjutott illegális migránsok keresését
az egyenruhásoknál lévő nagy erejű LED-es
kutatólámpa segíti, ami több száz méterre
is elvilágít, kis mérete miatt könnyen kezel-
hető. A járőrautó tetejére szerelhető, for-
gatható reflektornak, illetve az autóba tele-
pített hőkamerának is hasznát veszik. Ezek
nagy hatótávolságúak, és a teleszkópos
megoldásnak köszönhetően 2-3 méter ma-
gasra is felemelhetőek, felvételüket pedig
az autóban ülve egy monitoron követhetik a
határvadászok. A mobil hőkamerákat és éj-
jellátókat, amelyek távcsőszerű kialakítá-
súak, a járőrözés vagy felderítés alkalmával
bárhová magukkal vihetik a határvadászok.

Ha a technikai eszközök ellenére mégis át-
jutnának a határon az illegális migránsok, a
rendőrség kezében még mindig van egy adu
ász: a helikopter. A februárban debütált MD
902-essel mindennap teljesítenek szolgá-
latot. A korszerű gépek és a robotpilóta
üzemmód lehetővé teszik, hogy a pilóták a
felderítő tevékenységükre összpontosítsa-
nak, mivel így figyelmük húsz százalékát
kell csak a műszerekre koncentrálniuk, a
maradék nyolcvanat a terület pásztázására
fordíthatják. Ennek meg is van az eredmé-
nye: több esetben észleltek a határtól távo-
lodó migránsokat, sőt előfordult, hogy le-
szállva a légi zsaruk tartották vissza az ille-
gális határátlépőket a járőrök megérkezé-
séig. Éjszaka sem repülnek vakon: a gépre
szerelt nagy teljesítményű reflektor szinte
nappali megvilágítást ad. A terepviszonyok-
tól függően pedig a modern hőkamera és éj-
jellátó biztosítja, hogy ne rejtőzhessenek el
a keresett személyek. A kamerák képét a
gépen ülő operátor egy külön munkaállo-
máson követi nyomon.

A határvadászok és az őket segítő meg -
annyi technikai eszköz révén sikerült közel
százszázalékos védelmet kialakítani a déli
határszakaszon.
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A KÉPZÉST EREDMÉNYESEN TELJESÍTŐKNEK MILYEN
MUNKARENDBEN KELL MAJD DOLGOZNI??

• A Készenléti Rendőrség hivatásos állománya a szolgálati feladatok
függvényében a vezényléses és váltásos munkaidőrendszer kombinációjával
megállapított munkarendben dolgozik.

WWW.FACEBOOK.COM/HATARVADASZKEPZES

Járőr a Skoda Yetiben

Helikopteres felderítés

Kamera
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„Ő is rendőr akart lenni már rég. Kitanult egy
tisztes szakmát, amellyel 17 évig a nyomdaipar-
ban dolgozott. Csak most mozdult ki a civil lét-
ből, én beszéltem rá, hogy lépjen, hisz mindig ezt
akarta. Ecseteltem neki, itt a soha vissza nem
térő alkalom.” Mosolygó Krisztián őrmesterről
vallott így a bátyja, Mosolygó Csaba őrnagy, a
Debreceni Rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztályának vezetője.

– Hiába ismerem jól, hisz az öcsém, azért
megkérdeztem tőle, hogy biztos-e benne –
mondja az őrnagy. – Sokat beszélgettünk mindig
a munkámról, ami nekem hivatás. Soha nem
apadt el bennem a remény, hogy egyszer ő is
rendőrnek áll. Megvan benne minden, ami ehhez

kell. Jó eszű, jó kiállású, határozott sze-
mélyiség, rendben van a magánélete,
szép a családja, az élettársával közös
kislány hat-, a kisfiú kétéves, és újra
babát várnak. Amikor döntött, már
nem volt más dolgom, mint felkészíte-
ni, mi vár rá. Adtam neki köny-
veket, hogy tanulmányozza,
mire számíthat, meg beszél-
gettünk, most már célirá-
nyosan, de nem izgul-
tam. Nem is kellett,
elsőre

megfelelt a szűréseken. Egészséges, 37 éves,
mentálisan is egyben van. Még tavaly novem-
berben, az első etapban megkezdte a képzést,
nagyon lelkes. Tetszik neki, érdeklik a szakmai

fogások, az elméleti kérdések, csak úgy szívja
magába a sok ismeretet. Túl van az eskün,
már hivatásos őrmester, és még bármi lehet
belőle, meglátjuk, mit akar. Drukkolok neki! A

családja, a rokonság büszke rá. Talán az
éles határvadász szolgálat lesz majd

kicsit nehéz neki. Nem a szolgá-
lati, hanem a lelki teher miatt,

hogy nem mindennap láthatja
a szeretteit. De tudja, vál-
lalta, és mi mindannyian
mellette, mögötte állunk,
mert szeretjük! – fogalma-

zott Mosolygó Csaba.

BEÖLTÖZÖTT A TESTVÉREM

Mosolygó Csaba őrnagy

Négy évszakos kihívás a határ védelme.
Megállják a helyüket, a folyamatos muní-

ció biztosított, ami megfelelő alap a haza szol-
gálatához.

Kétségtelen, a határvadászok találkoznak zord
idővel vagy rekkenő meleggel. Öltözékük olykor
meleg, de előfordul, ha tehetnék, magukra húz-
nának még egy réteget. Melegben adott a lehető-
ség a könnyítésre vagy a hűsölésre, hidegebb
időben póttakaróval, meleg sapkával komforto-
sítják hőérzetüket.

– Húszféle hideg élelmiszercsomagban
szendvicsek, péksütemények, csokoládé és gyü-
mölcs garantálja a kalóriát – mondja Kenéz Ró-

bert, a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium fő-
szakácsa. – Melegben ásványvizet, hidegben
forró teát fogyaszthatnak korlátlan mennyiség-
ben. A pihenőidejét töltő határvadász reggelire,
ebédre és vacsorára meleg ételt ehet. Az emelt
szintű igénybevételhez magasabb tápanyag-
mennyiség párosul.

A rendelkezésre álló szállások más-más lehe-
tőségeket kínálnak.

– Kettő-, négy-, hat- és nyolcágyasak a szo-
bák – mondta Tamási-Nikovics Alíz százados, a
KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság főelő-
adója. – Nem luxuslakosztály, azonban tiszta,
emberhez méltó körülmények között pihenhetik

ki a határvadászok fáradalmaikat. A szálláshe-
lyek ellátottsága technikai eszközökből megfele-
lő. A mosógépet, szárítógépet, vízforralót, mikro-
hullámú sütőt, kávéfőzőt bárki használhatja.

A sportolás lehetősége minden szálláshelyen
és annak környezetében biztosított. Futás, kondi-
terem, horgászás, néhány helyen még teniszpá-
lyát vagy sportcsarnokot is használhatnak a
rendőrök.

– Megfelelő időjárási körülmények között al-
ternatív programként csapatépítő hússütögetést
tartunk. A menzán előre bepácolt húsokat tudjuk
grillezni. Kedvelik a kollégák, nagyon jó hangula-
tú délutáni programok – folytatta a százados.

ÉLET A HATÁRNÁLÉLET A HATÁRNÁL

10_02-03.qxd  2017.04.07.  11:25  Page 1



LEGYÉL TE IS HATÁRVADÁSZ! – ZSARU-MELLÉKLET 11WWW.FACEBOOK.COM/HATARVADASZKEPZES

�
0

6
-8

0
-2

0
3
-9

8
3

TAKTIKAI ÖV

NYÁRI KARIMÁS KALAPHATÁRVADÁSZ-
FELSZERELÉS
HATÁRVADÁSZ-
FELSZERELÉS

FEGYVER
PISZTOLYTÁSKÁBAN

BULLARD TÍPUSÚ
HÕKAMERA

EDR RÁDIÓ
PÓTAKKUMULÁTORRAL

ÉJJELLÁTÓ

PÓTTÁR

TÁVCSÕ

ELEMLÁMPA

TONFA

KIS GÁZSPRAY (TAKTIKAI
ÖVÖN HÁTUL)(15ml)ÉS
CS GÁZSPRAY(750 ml)
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HATARVADASZ@ORFK.POLICE.HU 

MIKOR INDUL A KÖVETKEZŐ KÉPZÉS??
• A képzések – a jelentkezések függvényében – gördülő rend-

szerben, ütemezetten indulnak. A toborzás továbbra is folya-
matos. Amint az adott képzési helyszínen a tanulócsoport lét-
száma rendelkezésre áll, ott a képzés megkezdődik.

12 LEGYÉL TE IS HATÁRVADÁSZ! – ZSARU-MELLÉKLET

Van olyan, hogy egy család tag-
jai nemzedékek óta ugyanazt

a mesterséget űzik, és van olyan
is, hogy két testvér egyszerre
kezd teljesen új életpályába.

Így történt ez a mélykúti Gömö-
ri fivérekkel is: egyszerre jelent-
keztek határvadásznak, és együtt
tették le az esküt is január 12-én.

– Korábban is sok helyen dol-
goztunk együtt – mesélte az idő-
sebb testvér, Gömöri Ákos László
őrmester (32). – Foglalkoztunk
már bútorfényezéssel, faházépí-
téssel, és dolgoztunk biztonsági
őrként is. Külföldön is szerencsét
próbáltunk, de itthon akarunk
boldogulni. Ahol én elkezdtem
dolgozni, oda általában követett
az öcsém is, de azt, hogy határva-
dásznak jelentkezzünk, közösen
találtuk ki. Én már a középiskolá-
ban szerettem volna rendőr lenni,
mindig érdekelt ez a világ, de az-
tán máshogy alakult az életem.

– Sok rendőr ismerősünk van,
és nagyon tetszett, amit mesél-
tek a munkájukról. Megfogott ez
a légkör – folytatta a fiatalabb
testvér, Gömöri Csaba őrmester
(30). – Nekem van egy két és fél

éves kisfiam, miatta is fontos,
hogy biztos megélhetésem le-
gyen. Mielőtt jelentkeztem, a fe-
leségemmel megbeszéltük a dol-
got. Ő is támogatta a döntése-
met, és a szüleink is. A családunk
büszke ránk, és az eskütételünk-
re sok barátunk is eljött Buda-
pestre.

– Nagyon jó testvérek vagyunk.
Bár külön szakaszba kerültünk, és
ezért csak az étkezésekkor, illetve
a nagycsoportban megtartott órá-
kon találkozunk, jól érezzük ma-
gunkat. Több régi ismerős mély-
kúti srác is van itt a kiskunhalasi
kiképzésen, és új barátokat is sze-
reztünk már, jó a hangulat – vette
vissza a szót az idősebbik fivér.

Nem véletlen testvérek, mind-
kettejüknek a közrendvédelmi is-
meretek és a közlekedés tantár-
gyak tetszettek a legjobban, és
egyszerre vágták rá azt is, hogy a
jogot tartották a legnehezebben
elsajátíthatónak. A tananyag első
moduljából már sikeres vizsgát
tettek, hamarosan következik a
második és, ha ezt az akadályt is
jól veszik, akkor májustól látnak el
szolgálatot a határon.

EGYSZERRE JELENTKEZTEK

Ajelentkezések függvényében,
gördülő rendszerben folya-
matosan kezdődnek a tanfo-

lyamok. Az újoncok két hónap után
– sikeres vizsgát követően – rendőri
esküt tesznek. Az elsők között fel-
szerelt határvadászok már meg-
kezdték hivatásos szolgálatukat őr-
járőrtárs beosztásban.

A határvadászképzés főbb ese-
ményei:

2016. november 2-án 11 helyszí-
nen – Barcson, Budapesten, Debre-
cenben, Kiskunhalason, Körmen-
den, Miskolcon, Nyírbátorban, Oros-
házán, Pécsett, Szegeden és Szolno-
kon – megtartott ünnepélyes meg-
nyitóval vette kezdetét a képzés. Az
első évfolyamban 574 leendő határ-
vadász kezdte meg tanulmányait.

2016. november 28-án Budapes-
ten, Debrecenben, Kiskunhalason,
Körmenden, Miskolcon, Nyírbátorban,
Orosházán és Szegeden összesen 326
hallgató vágott neki az ismeretek elsa-
játításának a felkészítés második üte-

mében, illetve december 12-én 32 ta-
nuló kezdte meg a képzést Barcson.

Január 9-én Budapesten, Debre-
cenben, Kiskunhalason, Nyírbátor-
ban és Pécsett tartottak ünnepélyes
megnyitót, mely után 147 jelölt
kezdte meg határvadász-tanulmá-
nyait a képzés harmadik ütemében.

Január 12-én Budapesten tettek
esküt azok a hallgatók, akik az első
képzési ütem során sikeres alapvizs-
gát tettek. Orbán Viktor miniszterel-
nök ünnepi beszédében megköszön-
te a Készenléti Rendőrség hivatásos
állományába kinevezett 532 tiszthe-

Gömöri Csaba és Gömöri Ákos László

A HATÁRVADÁSZ-TO-
BORZÁS EREDMÉNYE-
KÉNT 2016 NOVEMBE-
RÉBEN INDULT AZ ELSŐ
CSOPORT KÉPZÉSE. 
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lyettesnek, hogy van bátorságuk vál-
lalni a szolgálatot, és elmondta: 

„A bátorságot joggal tartják az el-
ső számú emberi tulajdonságnak, ez
az, ami lehetővé teszi az összes töb-
bit. Ez a bátorság tartotta meg Ma-
gyarországot ezer éven át, és erre
alapozzuk a magyar jövőt is.”

Március 1-jén 174 jelölt kezdte
meg tanulmányait a Debrecenben,
Kiskunhalason, Miskolcon, Nyírbá-
torban, Orosházán, Pécsett és Sze-
geden megtartott tanévnyitókon a
képzés negyedik ütemében; felkészí-
tésük augusztus 25-én fejeződik be.

Március 7-én újabb sikeres alap-
vizsgát teljesítő hallgatók tettek es-
küt elöljáróik és hozzátartozóik
előtt Budapesten. Az ünnepségen
Orbán Viktor miniszterelnök mon-
dott beszédet. A Készenléti Rend-
őrség hivatásos állományába kine-
vezett 462 tiszthelyettes képzése
folytatódik: sikeres záróvizsgájuk
és kibocsátó tanévzáró ünnepsé-
gük után nyáron állnak majd szol-
gálatba az orosházi, szegedi, kis-
kunhalasi, pécsi, kaposvári, szom-
bathelyi, győri székhelyű határva-
dász bevetési osztályokon.
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 Bardócz Csaba ezredes a Szegedi Rendé-
szeti Szakgimnázium igazgatója, az általa
vezetett intézményben található a Határ-

rendészeti Oktatóbázis.
– A kiképzendő állomány életkora vegyes, a 20

éves, iskolapadból éppen csak kikerülő fiatalok
mellett 45 éves, családos emberek is felvételt
nyertek a képzésre – mondta Bardócz Csaba ez-
redes. – Utóbbiakat újra meg kellett tanítanunk
magára a tanulásra is. A határvadászképzés a
felnőttképzési program keretein belül folyik, ami
rendkívül szigorú szabályok mellett működik. A
program főbb ismerettartalmát a jogi, jogalkal-
mazási, rendőrszakmai elméleti és gyakorlati is-
meretek, intézkedéstaktikai gyakorlatok, a

rendőri kommunikáció gyakorlása, idegen nyel-
vű szaknyelv elsajátítása, a csapatszolgálat és
testnevelés képezi. A tananyagokat nyomtatott
és elektronikus formában, távoktatási rendszer
segítségével is biztosítjuk a résztvevőknek.

A tanárok, előadók jelentős része a jelenleg is
aktív, rutinos végrehajtói állományból került ki.

– Oktatóink a rendőri szakma kiválóságai, ám
őket arra kellett megtanítanunk, hogyan adják
tovább ismereteiket – folytatta az ezredes. – Ne-
kik az oktatás plusz-megterhelést jelent, mert
forgórendszerben dolgoznak, amikor nem ők a
soros oktatók, akkor eredeti szolgálati helyükön
kell teljesíteniük. Az oktatói csapatot is külön
tréningeken készítettük fel a helytállásra, a visz-
szajelzések nagyon jók, a hallgatók értékelték,
hogy olyan rendőröktől tanulhatnak, akik a köz-
biztonság, a határvédelem vagy a bűnüldözői
munka frontjának első vonalában dolgoznak. Jól
működő képzési rendszert sikerült kialakítani.
Iskolánkban kiemelkedő jelentőséget tulajdoní-
tunk az idegen nyelvi képzésnek és a kommuni-
kációs felkészítésnek. A sikeres szegedi vizsgá-
zók európai szintű határvadászok lesznek, meg-
felelnek a modern rendőrről kialakult képnek és
a társadalmi elvárásoknak.

TANULNI IS TANÍTANAK
AZ ELSŐ VÉGZŐS HATÁRVADÁSZ OSZTÁLY HALLGATÓI MÁRCIUS VÉGÉN, A SIKERES
VIZSGÁK UTÁN MEGKEZDTÉK HIVATÁSOS RENDŐRI SZOLGÁLATUK ELLÁTÁSÁT.

Percek alatt majd’ három tucat határ-
vadász-tanuló jelentkezett egy segít-
ségkérésre Orosházán.

Kétségbeesett a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság mélységi ellenőrzési és közte-
rületi támogató osztályának (mekto) egyik
munkatársnője január 19-én. Édesanyja
nemrég beépített csípőprotézisénél kompli-
kációk léptek fel, újra kellett operálni. Azon-
ban a tervezett műtétet halasztották, mert az
orosházi kórházban nem volt elég vér.

– A békési mekto bázisa ugyanabban a
laktanyában van, ahol az orosházi határva-
dászok képzése folyik – emlékezett vissza a
történtekre Kovács Ferenc, a Készenléti
Rendőrség főtörzsőrmestere, az orosházi
határvadász-tanulók egyik szakaszpa-
rancsnoka. – Még be sem fejeztem a tájé-
koztatást, milyen problémával került szem-
be egy kolléga családtagja, már 34-en je-
lentkeztek, indulhatunk vért adni! 

– Jó érzés volt, hogy a szakaszom hallga-
tói is vállalták, hogy segítenek – folytatta a
főtörzsőrmester. – Büszke vagyok a vér-
adókra, az egyenruhánkra.

VÉRÜKKEL SEGÍTETTEK

HATARVADASZ@ORFK.POLICE.HU 
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Büszke egyenruhájára, váll-lapjaira, a Készen-
léti Rendőrség (KR) karjelzésére, bordó sap-
kájára. Beleszeretett a zsarumelóba, állítása

szerint az elmúlt öt hónapban fizikailag és lelkileg is
megerősödött: 

– Amikor jelentkeztem határvadásznak, nem
voltam a legfittebb. Tartottam is egy kicsit a kikép-
zéstől, leginkább a fekvőtámaszoktól. Ma már meg
sem kottyan. Már most csapattá kovácsolódtunk,
az eskü óta a KR minden zsaruja mosolyogva kö-
szön nekünk, éreztetve, közéjük tartozunk. Tetszik
a határvadászok, a készenlétisek egysége, össze-
tartása, a fegyelem. Életem legjobb döntése, hogy
aláírtam a jelentkezési lapot.

Legjobban a gyakorlati kiképzést szereti, a lövé-
szet a kedvence, de az elmélettel sincs gondja,
színjelesek a vizsgaeredményei.

– Nagyon megfog a fegyverek technikai oldala, a
lőfegyver mint tárgy, mint a munka egyik legkemé-
nyebb, szigorú szabályokhoz, törvényekhez igazo-
dó eszköze. Szeretem összerakni, tisztítani, tud-
ván, ebben a hivatásban benne van: egyszer a

fegyveremmel mások, társaim vagy éppen a saját
életem kell megvédenem. Nagyon jó, hogy a szol-
gálat, az intézkedések taktikai elemeinek titkait ruti-
nos zsaruktól sajátíthattuk el. Az anyag minden ele-
mét át is élték már, élményeik alapján tudják ne-
künk átadni, egy-egy helyzetben mit érez a rendőr,
mit kell tennie.

Verovszki az ukrán határ közelében kezdi majd a
szolgálatot. A KR nyírbátori bevetési osztályán lo-
vas járőrök is rendszeresen ellenőrzik a határsza-

kaszt, a csempészútvonalakat. Ennek Dominika
különösen örül, hiszen a zsarumelóban a lovas
rendőrök munkája fogta meg.

– Imádom a lovakat, hobbim a lovaglás, amikor
csak lehet, lóra pattanok. Már megismerkedtem a
KR lovas alosztályának munkatársaival, lovaival is,
nem titok, nagy álmom, hogy egyszer zsaruként is
nyeregbe pattanhassak. Rendőrként, magyar ha-
tárvadászként remélem, beteljesülhet ez az álmom
is, úgy érzem, jó úton haladok.

VALÓRA VÁLT ÁLOM
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MÁRCIUS ELEJE ÓTA ŐRMESTERKÉNT
ISMERKEDIK A SZOLGÁLAT MŰHELY-
TITKAIVAL ÉS A HIVATÁS ALAPJAIVAL
A SZOLNOKI VEROVSZKI DOMINIKA,
AKI ANGLIÁBÓL JÖTT HAZA, HOGY
MAGYAR ZSARU LEHESSEN. ÚGY ÉRZI,
MEGTALÁLTA AZT AZ ÉLETPÁLYÁT,
AMIRE MINDIG IS VÁGYOTT.

Kiss József (42),
Salgótarján
Hegesztő a szakmám,
amelyben már közel
húsz évet dolgoztam.
Nagy lehetőségnek
tartom, hogy határva-
dász lehetek. Van
már vagy tíz éve is,
hogy rendőr akartam

lenni, de nem vállaltam a kétéves képzést,
hisz egy kisgyermeket is el kellett tartanom.
Ő ma már 12 éves, és büszke, hogy az apja
rendőr lett. Az állami állás, a kiszámítható
jövedelem is vonzott, és egyetértek azzal,
hogy illegálisan senki ne léphessen be az
országba.

Fodor István (43), Zákányszék
– Katonaként már belesze-
rettem az egyenruhába, Sze-
geden megismertem a határ-
szakaszt is. Utána pénzszál-
lítóként dolgoztam, valahogy

mindig vártam egy ilyen lehetőségre. A ha-
tárt ismerem, a kerítést, a műszaki zárat te-
repfoglalkozás révén már testközelből is
megismerhettük. 

Horváth Henrik (21), Lábatlan
Egy pizzéria diszpécsereként
rádiót hallgattam, amikor
meghallottam a határvadász-
képzés felhívását, azt mond-
tam magamnak, miért ne, és
cselekedtem. Mindig érdekelt a mundér,
érettségi után logisztikai OKJ-s tanfolyamot
végeztem, és mivel vonzott az egyenruhás
szolgálat, jelentkeztem határvadásznak.

Király Kristóf (21), Lábatlan
– Tatán jártam mezőgazdasági

szakiskolába, 2014-ben
érettségiztem. Futár-

nak álltam, s munka
közben mindig rádi-

ót hallgattam. Sze-
rettem volna ka-
tona, rendőr vagy
tűzoltó lenni, így

amikor meghallot-
tam, hogy határva-
dász lehetek, je-
lentkeztem. Édes-

apám biztatott, aki
jelenleg is vonulós
tűzoltó.

EZÉRT LETTEM HATÁRVADÁSZ
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