
→ Sajnos kevés magyar 
fi atal jelentkezik rendőr-
nek. Valószínűleg nem 
elég közismert, hogy a 
magyarok számára is 
léteznek fenntartott he-
lyek. Pedig ez olyan állás, 
amely anyagilag is biztos 
megélhetést jelent.
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A hivatásként megélt rendőri munka

A fi atalok egyéves kiképzés után válhatnak a rendőrség tagjává

Gyerekkorunk óta ismerjük 
egymást, de hosszú ideje 
nem találkoztunk. A sors 
úgy hozta, hogy nemrég 
gyerekeink fociedzése után 
összefutottunk, és kiderült, 
ismerősöm a kolozsvári rend-
őrségnél dolgozik. Elhatároz-
tuk, hogy interjút készítünk. 
Kádár Péter bűnügyi nyomo-
zóval (portrénkon) a szak-
máról és a magyar fi atalok 
lehetőségeiről beszélgettünk.

→ SOMOGYI BOTOND

A rendőrség sajtószóvivőjével és 
a vezetőséggel hosszú egyeztetést 
igényelt, amíg végül sikerült tető 
alá hozni a beszélgetést. Mindig 
ilyen nehéz szóba állni a rendőr-
ség alkalmazottjaival?

Tudomásom szerint ennyire 
nem nehéz, csak a járvánnyal kap-
csolatos nehézségek közbeszóltak, 
ugyanakkor az önkormányzati 
választások idején, valamint a 
parlamenti választások előtti idő-
szakban sokkal több feladat há-
rul a rendőrségre. Ezért volt most 
hosszasabb az egyeztetés.

Évtizedekkel ezelőtt kevesen 
választották ezt a pályát. Te 
mikor döntötted el, hogy rendőr 
leszel?

Már rég álmodtam arról, hogy 
rendőr legyek. Az 1989-es esemé-
nyek is hozzájárultak ehhez. A 
gazdasági változás miatt ugyanis 
rengeteg gyár zárt be, nagy volt 
a munkanélküliség, én abban az 
időszakban alapítottam családot, 
így szükségem volt egy olyan mun-
kahelyre, amelyet nemcsak szere-
tek, hanem amely egyúttal anyagi 
biztonságot is nyújt.

Mi szükséges ahhoz, hogy vala-
kiből rendőr legyen?

Aki rendőr szeretne lenni, 
először meg kell szereznie az 
érettségi diplomáját. Ezt követő-
en jelentkezhet a rendőriskolába, 
amely két féléves szemeszterből 
áll. Ebből hat hónap elméleti ok-
tatás, hat hónap pedig gyakorlat. 
Az országban két ilyen intézet 
működik: az egyik a kolozsvári 
Septimiu Mureșan Rendőriskola, 
a másik a câmpinai Vasile Lascăr. 
Vagy pedig jelentkezhet a buka-
resti Alexandru Ioan Cuza Ren-
dőrakadémiára, amely négyéves 
képzést biztosít. Ahhoz, hogy va-
laki különböző tisztségeket tölt-
sön be, tiszti beosztásba kerüljön, 
kötelező módon el kell végeznie a 
bukaresti akadémiát is.

Mit szóltak a családtagok, ba-
rátok, ismerősök, amikor meg-
tudták, hogy ezt a pályát válasz-
tottad?

Nem tudom, hogy valaki is a 
családomban ezt a pályát válasz-
totta volna. Amikor szeretteim 
megtudták, hogy rendőr szeretnék 
lenni, nagyon meglepődtek, de 
nem ellenkeztek. Sőt, amiben csak 
tudtak, támogatottak, és segítettek 
célom elérésében.

Hogyan illeszkedtél be a közös-
ségbe, miként fogadtak?

Nagyon jól fogadtak. Úgy érez-
tem magam, mint egy családban. 
Szakképzett kollégáim felkaroltak, 
segítettek, felfedeztették velem a 
rendőri hivatás rejtélyeit. Tudásu-
kat, szakértelmüket velem is meg-
osztották.

Magyarként nem éreztél néha 
másféle bánásmódot?

Pályafutásom során sohasem 
éreztem magam kiközösítve nem-
zetiségi vagy vallási hovatartozá-
som miatt.

A magyar fi atalok miként lehet-
nek rendőrök?

Attól függ, hogy tiszti vagy al-
tiszti állást szeretnének betölteni. 
Vagy a korábban említett kolozsvá-
ri, esetleg câmpinai rendőriskolát, 
vagy pedig a bukaresti rendőraka-
démiát választják. Nagy lehetőség, 
hogy a kisebbségek számára, így a 
magyaroknak is, korlátozott szám-
ban helyek vannak fenntartva.

Hányan élnek ezzel a lehető-
séggel?

Sajnos kevesen jelentkeznek. 
Valószínűleg nem elég közismert, 
hogy a magyarok számára létezik 
ilyen lehetőség. Pedig ez olyan 
állás, amely anyagilag is biztos 
megélhetést jelent. Azoknak a 
fi ataloknak ugyanakkor, akik 
erre a pályára lépnek, szem előtt 
kell tartaniuk, hogy felelősség-

gel tartoznak embertársaik iránt, 
valamint azt is, hogy az átlag-
nál veszélyesebb életmódot kell 
folytatniuk. Ha ezt a mesterséget 
azonban hivatásként tudják meg-
élni, akkor mindenképpen aján-
lom számukra.

Miből kell a fi ataloknak felvéte-
lizniük a rendőriskolába?

Az érettségi megszerzése után a 
felvételin tornavizsgára, pszicholó-
giai és orvosi vizsgálatra, valamint 
írásbelire (például román nyelvből 
és történelemből) kell számítani. 
Ez utóbbi néha változik, ezért min-
den évben érdemes fi gyelni, miből 
lesz az írásbeli. Van azonban más 
lehetőség is. Tekintettel arra, hogy 

Kolozsváron és Câmpinán évente 
mintegy 450 rendőr végez, a rend-
szerből pedig ennél többen esnek 
ki, a rendőrség létszámhiánnyal 
küzd. Ezért öt-hat évente az állo-
mányt külső forrásokból igyekez-
nek felfrissíteni, ami azt jelenti, 
hogy felvételit hirdetnek. Ennek 
alapján büntetlen előéletű fi atalo-
kat vesznek fel (a torna-, pszicho-
lógiai és orvosi vizsga mellett jogi 

jellegű kérdéseket tesznek fel), ezt 
követően a kiválasztott személyek-
nek háromhónapos kiképzőtanfo-
lyamon kell részt venniük.

Mi a különbség a rendőr és a 
nyomozó munkája között?

A nyomozók is nyilván ren-
dőrök, a rendőrség keretében 
külön osztályon dolgoznak, és 
feladatuk, hogy büntetőügyekben 
nyomozást folytassanak a bűnügyi 
tettet elkövetők ellen az ügyészek 
felhatalmazásával. Hadd mondjak 
egy példát is. A bűncselekmény 
elkövetését követően kihívják a 
tett helyszínére a rendőröket, akik 
felveszik az adatokat a tanúktól, 
lezárják a helyszínt, hogy az em-
berek, kíváncsiskodók ne tegyenek 
kárt az esetleges nyomokban. A 
később kiérkező helyszínelők kö-
zött van a kriminalista, aki fényké-
peket készít, ujjlenyomatokat vagy 
DNS-mintákat vesz, és a nyomozó, 
akinek már joga van kihallgatni a 
tanúkat, és más jellegű adatokat 
gyűjthet (térfi gyelő kamerák fel-
vételei, számítógépek vagy telefo-
nok adatai stb.). Később elkérheti 
a tett helyszínén készült fotókat, 
a kórházból pedig a laboratóriumi 
vizsgálatok eredményeit. Ezeknek 
alapján próbálja összeállítani az 
ügy iratcsomóját és kideríteni a tet-
test vagy tetteseket.

Milyen problémákkal szembe-
sültök, milyen ügyeitek vannak?

Elsősorban rongálások, számos 
lopás, kisebb mértékben rablás. 
Azon a szakterületen belül, ahol 
én dolgozom, nincsenek olyan 

bejelentések, amelyek különböző 
klánok leszámolásaival, egymás 
elleni harcaival lennének kap-
csolatosak. Amúgy Erdély és ezen 
belül Kolozsvár ilyen szempont-
ból igencsak biztonságos, mert 
nincs tudomásom hasonló jellegű 
atrocitásokról, ügyekről. Hála Is-
tennek, nálunk nem áll fenn ez a 
veszély.

Az általad említett lopásokkal, 
rablásokkal kapcsolatos ügyeket 
milyen hatékonysággal tudjátok 
megoldani?

Konkrét választ, százalékot 
ezzel kapcsolatosan nem tudok 
mondani, azt viszont igen, hogy 
nagy részét sikerül megoldani. 
Természetesen tudatában kell 
lenni annak is, hogy minden 
tettest nem lehet elkapni, sem 
nálunk, sem máshol.

A tavaszi több hónapos ka-
rantén ideje alatt mit tapasz-
taltatok, milyen mértékben 
csökkent a kihágások száma?

Sokkal kevesebb volt a beje-
lentett ügy, a régióban szinte 50 
százalékkal kevesebb bűncse-
lekmény történt.

Augusztus sok helyen az 
uborkaszezont jelenti. A ren-
dőri szakmában is van olyan 
időszak, amikor kevesebb a 
munka?

Augusztusban valóban ná-
lunk is csökkennek a kihágá-
sok. Ám olyan időszak nincs, 
amikor kevesebbet kellene dol-
gozni, hiszen ilyenkor meg kell 
oldani például a korábbról hát-
ramaradt ügyeket.

 
Romániában Európa- és vi-

lágszerte a legnehezebb fegy-
verhez jutni. Ez pozitív vagy 
negatív dolog?

Nagyon jó dolog, hogy ne-
hezen lehet lőfegyver birtokába 
kerülni. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a fegyvertar-
tás komoly felelősséggel jár, és 
mindennek egyeznie kell a tör-
vényes jogszabályokkal.

Kimutatások szerint a régi-
óban, Kolozsváron magasabb 
vagy alacsonyabb a kriminali-
tás más megyékhez képest?

Valóban léteznek statisz-
tikák, amelyeknek az adatait 
viszont nem ismerem, de az 
biztos, hogy Erdélyben lénye-
gesen alacsonyabb a kihágások 
száma, mint az ország többi 
megyéjében. A többi európai or-
szághoz képest pedig elmond-
ható: Románia egy biztos állam, 
amelyben az állampolgárok biz-
tonságban érezhetik magukat.
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