
Közbiztonság

Szerkesztette
Ruzsonyi Péter

Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok 
III.



Közbiztonság



Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok

III.

Sorozatszerkesztő
Kis Norbert – Koltay András



Budapest, 2020

Közbiztonság

Szerkesztette
Ruzsonyi Péter



Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1.

Kapcsolat: info@ludovika.hu

A kiadásért felel: Koltay András rektor
Felelős szerkesztő: Blaskó Beáta

Olvasószerkesztő: Mohay Zsuzsanna,  
Orbán Áron, Resofszki Ágnes,  
Szarvas Melinda, Tar Krisztina

Tördelőszerkesztő: Fehér Angéla, Tihanyi József

© A szerkesztők, 2020
© A szerzők, 2020

© Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020

Minden jog védve.



Tartalom

Szerkesztői bevezető  7

Könyvek/monográfiák/jegyzetek

A magyar rendészettudomány etablációja és akkreditációja 13
Szerző: Sallai János

Szervezetvezetési technikák a rendészeti szervezetekben –azaz hogyan váljunk sikeres vezetővé? 131
Szerző: Kovács Gábor

Közrendvédelem 269
Szerkesztette: Tihanyi Miklós
Szerzők: Tihanyi Miklós (1, 2, 3, 6, 10. fejezet), Papp Dávid (4, 5, 8, 11, 13, 15. fejezet) 

ifj. Fórizs Sándor (7, 12, 14. fejezet), Nyitrai Endre (9. fejezet) 

Bűnügyi szolgálati ismeretek – Különös rész 623
Szerkesztette: Szendrei Ferenc
Szerzők: Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota 

Nyeste Péter, Oszlánszki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint,
Zsigmond Csaba

Nemzetbiztonság a 21. század elején – szemben a kihívásokkal 925
Szerkesztette: Dobák Imre 
Szerzők: Bács Zoltán György, Csányi Csaba, Dobák Imre, Drusza Tamás, 

Mezei József, Regényi Kund Miklós 

A biztonsági tiszti munka jogi és szakmai vonatkozásai 1073
Szerzők: Czenczer Orsolya, Sztodola Tibor 

Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban 1249
Szerző: Pajor Andrea 

Crime and law enforcement 1419
Szerkesztette: Judit Borszéki 
Szerzők: György Acsai (Unit 4, Unit 10), Judit Borszéki (Unit 1, Unit 11), 

Veronika Gyura (Unit 8), Beata Irene Hársia (Unit 5, Unit 9), 
Éva Kovács (Unit 2, Unit 7), Mariann Kudar (Unit 3, Unit 6) 

Kibernyomozói kézikönyv 1721
Szerkesztette: Nagy Zoltán András 
Szerzők: Halász Viktor (9. fejezet), Herédi István (8. fejezet), 

Gyaraki Réka (2. és 6. fejezet), Kovács Zoltán (3. és 5. fejezet),
Máté István Zsolt (10. fejezet),Nagy Zoltán András (1. fejezet)
Nagy Tamás (7. fejezet), Simon Béla (4. fejezet)

Prediktív rendészet 1895
Szerkesztette: Mészáros Bence 
Szerzők: Mátyás Szabolcs, Mészáros Bence, Szabó Imre 



Tanulmányok

Hogyan befolyásolták egyes történelmi időszakok a migráció dinamikáját? 2065
Szerző: Szuhai Ilona 

A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban 2085
Szerző: Vajkai Edina 

Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére  
vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban 2103

Szerző: Klenner Zoltán 

A migráció szabályozásának reaktív tényezői 2119
Szerző: Hautzinger Zoltán 



Szerkesztői bevezető
Köszöntöm a tisztelt Olvasót! Jelenleg a Közbiztonság című kötetet tartja a kezében, 
amely a „Biztonságos társadalom és környezet” tématerület „Fenntartható biztonság 
és társadalmi környezet” című 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program keretében 
készült el.

A kötet bepillantást enged a közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés érdekében 
végzett szerteágazó munka háttérismereteibe. Ez a kétkötetes mű elsősorban az egyetemi 
hallgatók felkészülését szolgálja tanulmányaik sikeres elvégzése, illetve a későbbi fela-
dataik minél magasabb szintű ellátása érdekében, de a gyakorló szakemberek is hasznos 
ismereteket szerezhetnek belőle, hiszen átfogó képet kapnak az adott szakterületeken 
elért legújabb tudományos eredményekről, illetve eljárásmódokról. Meggyőződésem 
ugyanakkor, hogy a laikus, de érdeklődő olvasók számára a kötet olyan új világot nyit 
meg, amely a korábbiakban nem volt számukra hozzáférhető.

A kétkötetes műben szereplő monográfiák, tankönyvek, jegyzetek és tanulmányok 
anyagai azonban nemcsak a szakmai ismeretek bővítését szolgálják, hanem egy sajátos 
rendészeti időutazásra is invitálják az olvasót – a rendészettudomány múltjának és fej-
lődésének bemutatását követően a mindennapi életünket erőteljesen befolyásoló közbiz-
tonsági feladatok jellemzőivel ismerkedhetünk meg, majd a kibernyomozás fejlődésének 
ismertetésével és a prediktív rendészet bemutatásával bepillantást nyerhetünk a jövő 
bűnmegelőzési lehetőségeibe.

A rendészettudomány múltját és fejlődésének meghatározó csomópontjait tekinti át 
Sallai János A magyar rendészettudomány etablációja és akkreditációja című monográfi-
ájában. A szerző tudományos alapossággal tekinti át a rendfenntartás, majd a rendé-
szet történetét. Bemutatja, hogy az emberek biztonság iránti igénye egyidős az ember 
megjelenésével. Bizonyítja, hogy annak szabályozása, írásos forrásai az ókori államok 
kialakulásának idejére vezethetők vissza. A Szerző bemutatja azt a folyamatot, amely-
nek hatására a középkor után, az ipari forradalmakat és a nagy francia forradalmat 
követően az emberek élete döntően átalakult, és amelynek egyenes következménye lett, 
hogy a korábbi rendőrállamok helyett először a francia, majd német területen kialakult 
a modern közigazgatás és rendészet rendszere. A modern magyar rendészet kialakulá-
sában az 1867-es  kiegyezés bizonyult meghatározónak, amelyet követően lehetőség nyílt 
a magyar rendészeti modell kiépítésére. A rendészet tudományos igényű művelésére 
a kezdetektől fogva igény mutatkozott, amelynek alapjait Karvasy Ágoston fektette 
le. A rendészettudomány gondolatai is ebben az időben fogalmazódtak meg, de annak 
akadémiai elismerésére hosszú ideig, 2012-ig  kellett várni. E hosszú időszakban létrejött 
az első állami rendőrség, majd pont 100 éve, a központosítás és vidéki rendőrségek álla-
mosításával a Magyar Királyi Állami Rendőrség. Folyamatosan jelentek meg rendészeti 
folyóiratok, amelyek biztosították a rendészetelméletről és gyakorlatról folytatott viták 
közzétételét, és szakirodalmat jelentettek a rendészeti képzésben, oktatásban. A fel-
sőoktatási színvonalú rendészeti tisztviselői szaktanfolyamokat 1922-ben  hozták létre, 
majd 1972-ben  a Rendőrtiszti Főiskolát, amelynek négy évtizednyi működését követően 
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a rendészet oktatása ma már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán folytatódik.

Kovács Gábor a Szervezetvezetési technikák a rendészeti szervezetekben – azaz 
hogyan váljunk sikeres vezetővé című kézikönyve a vezetéselmélet rejtelmeibe vezeti 
be az olvasót. Az összeállított ismeretek elsősorban kezdő vezetőknek szólnak, akik ebből 
a könyvből sok mindent megtanulhatnak, ami a pályakezdő vezető számára szükséges 
ahhoz, hogy a rábízott szervezetet és a szervezet tagjait eredményesen vezesse, munkáju-
kat hatékonyan megtervezze, megszervezze, irányítsa, ellenőrizze és értékelje. Az anyag 
további érdeme, hogy a tapasztaltabb vezetők számára is számos olyan megfontolandó 
tanácsot tartalmaz, amellyel ismereteiket tovább bővíthetik, és szervezetvezetési tech-
nikáikat gazdagíthatják.

A Közrendvédelem című tankönyv (szerkesztette: Tihanyi Miklós) elsősorban a köz-
rendvédelmi tisztképzést szolgálja. A szerzői csoport arra törekedett, hogy a könyv hidat 
képezzen a közrendvédelem elméleti ismeretei és gyakorlata között. Ennek a célnak 
a megvalósítása érdekében az elméleti jellegű fejezetek hangsúlyozzák az azokban meg-
ismertetett elvek gyakorlati jelentőségét, ugyanakkor a kifejezetten szakmai tartalmat 
közvetítő fejezetek sem nélkülözik az elvi alapok rendszerezését. A tankönyv szem 
előtt tartja a közrendvédelmi tisztképzés azon sajátosságát, hogy a szűkebb szakmai 
képzés mellett egyúttal vezetőképzést is kell a hallgatóknak nyújtani, mivel ők a végzést 
követően jellemzően olyan beosztásokban helyezkednek el, ahol vezetői feladatokat 
is el kell látniuk. Az évek múlásával pedig egyre valószínűbb, hogy vezetői beosztást 
fognak betölteni. E kötet azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink a közrendvédelmi vezetői 
munkához szükséges alapokat is elsajátítsák.

A rendőri munka, ezen belül a bűnügyi szakterület egyik nagyon speciális, ritkán 
feldolgozott szakterületével foglalkozik a Bűnügyi szolgálati ismeretek – Különös rész 
című tankönyv (szerkesztette: Szendrei Ferenc). Ez a mű a rendészeti és a bűnügyi hír-
szerzés különválasztásának következtében megváltozott jogi környezetben ismerteti 
az egyes kiemelt bűncselekmények felderítési lehetőségeit, részletesen kifejti a rendészeti 
célú titkos információgyűjtés feladatait, illetve ismerteti bizonyos kapcsolódó és a ren-
dészettudományban ritkán feldolgozott szakterületeit.

A 21. század nemzetbiztonsági kihívásainak kérdéseire igyekszik választ adni a Nem-
zetbiztonság a 21. század elején – szemben a kihívásokkal című tankönyv (szerkesztette: 
Dobák Imre). A mű négy fejezetre tagolódik. Az első fejezet a nemzetbiztonság 21. szá-
zadi értelmezésével, annak változásaival, és jellemzőivel foglalkozik. A második fejezet 
a nemzetbiztonság külső kapcsolatait elemzi, beleértve a biztonságpolitikai környezetet, 
a jelenkori terrorizmus hatásait, a technológiai környezet változásait és az új generációk 
nemzetbiztonsági munkába való bevonásának kérdéseit. A harmadik fejezet rendszer-
szintű válaszokat igyekszik megfogalmazni olyan területeken, mint a nemzetbiztonsági 
szervezetrendszer változásai, a kibertérben zajló küzdelem, a humán hírszerzés fontos-
sága, valamint az elemző, értékelő munka jelenkori sajátosságai. A negyedik fejezet 
a nemzetbiztonsági kihívásokra adandó sajátos válaszokat keresi. Ebben a szerkezeti egy-
ségben a felsőoktatás területén vizsgálja az együttműködés lehetséges formáit, foglalko-
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zik a biztonságtudatosság fontosságával. Szintén vizsgálja a nemzetbiztonság területére 
vonatkozó jogszabályok adta lehetőségeket, elsősorban a terrorizmussal, a kiberbizton-
sággal, adatvédelemmel kapcsolatban. Ezenkívül elemzi az új technológiák és eljárások 
nemzetbiztonsági területre vonatkozó hatásait, beleértve a mesterséges intelligencia 
fejlődését és az automatizálásból adódó lehetőségeket.

Czenczer Orsolya és Sztodola Tibor szerzőpáros A biztonsági tiszti munka jogi 
és szakmai vonatkozásai című egyetemi tankönyve a büntetés-végrehajtási biztonság 
egyik meghatározó személyéről és annak feladatrendszeréről szól. Ez a személy a bizton-
sági tiszt, aki a büntetés-végrehajtási szerv személyi állományának hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló tagjaként, a biztonsági osztályvezető közvetlen alárendeltségében, 
a biztonsági tevékenységet közvetlen módon és folyamatosan irányítja és ellenőrzi, 
továbbá a rendkívüli események megelőzése, megszakítása, valamint felszámolása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. A tankönyv átfogó képet nyújt a bün-
tetés-végrehajtási szervek biztonsági rendszerének minden eleméről, továbbá az annak 
működtetéséhez szükséges összes feladat végrehajtására vonatkozó jogi és biztonsági sza-
bályról. Az elkészült mű hiánypótló, ugyanis ezidáig a büntetés-végrehajtási biztonságról, 
valamint annak a mindennapi gyakorlatát megvalósító biztonsági tiszti tevékenységről 
szóló tankönyv még nem készült.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adóigazgatási szakirányán tanuló hallgatók első-
sorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetében helyezkednek el. Az ő képzésüket 
segíti elő Pajor Andrea Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban című jegyzete, 
amely elsődlegesen az adóhatósági ellenőrzésre és az azt követő hatósági eljárásra fóku-
szál, de részletesen ismerteti az adóigazgatási szankciórendszert is. A mű a jogszabályi 
alapok ismertetése mellett bepillantást nyújt az ellenőrzést megelőző kockázatkezelés 
és kiválasztás folyamatába, ismerteti az egyes ellenőrzési típusok sajátosságait, a bizo-
nyítási eljárás eszközeit és módszereit. Ezen túlmenően részletesen foglalkozik az alkal-
mazható jogkövetkezményekkel, valamint az adóigazgatási eljárásban igénybe vehető 
rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközökkel. A jegyzet célja, hogy elősegítse a hall-
gatók számára a közigazgatási eljárásokon belül az adóigazgatási eljárás, és azon belül 
is az adóhatósági ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás működésének megértését.

Az Európai Unióhoz, majd a Schengeni Térséghez való csatlakozás számottevő vál-
tozásokat hozott a rendészeti munkában. Ennek egyik rendkívül fontos eleme, hogy 
ugrásszerűen megnőtt a nemzetközi rendészeti együttműködés jelentősége és ezzel együtt 
a megfelelő szaknyelvi ismeretekkel rendelkező rendészeti szakemberek iránti igény. 
Ma már elfogadott tény, hogy a határokon átnyúló bűnözéssel szemben csak nemzet-
közi rendészeti összefogással lehet fellépni, e tevékenység munkanyelve pedig az angol. 
Hallgatóink angol nyelvi kompetenciájának növelése érdekében született meg a Crime 
and Law Enforcement című nyelvkönyv (szerkesztő: Borszéki Judit). A tankönyv össze-
állítása során a szerzők felhasználták a több évtizednyi szaknyelvi oktatás tapasztalatait, 
így az elkészült tansegédlet magában foglalja a korábbi évek jól bevált ismeretanya-
gait, kihasználja az internet és a mobil applikációk nyújtotta lehetőségeket, valamint 
modulszerkezeténél fogva rugalmasan alkalmazható a különböző óraszámú csoportok 
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oktatásában. A tankönyv fő célja a rendészeti terminológia elsajátításának segítése, azaz 
a szaknyelvi lexikai kompetencia fejlesztése, de emellett a hagyományos nyelvi készsé-
gek (olvasás- és hallásértés, beszéd- és íráskészség) fejlesztését is megvalósítja. A tan-
könyvben a feladatok valódi interaktivitásra épülnek, hiszen a tanulásban a tanulónak 
éppolyan kulcsszerepe van, mint a tanárnak. Metodikai szempontból kiemelendő, hogy 
a tananyag sok vizuális elemet (színes képek, videóanyagok) tartalmaz, amely egyszerre 
szolgál kommunikációs stimulusként, valamint szemléltetésként is.

A rendészeti ismeretek „jövőutazása” a Kibernyomozó kézikönyvben kezdődik (szer-
kesztő: Nagy Zoltán András). A szerzői csoport a hamarosan induló kiber- és informati-
kai nyomozók képzéséhez szükséges legfontosabb ismereteket adja közre. A kézikönyv 
három elméleti fejezetet és hét technikai ismereteket összegző önálló blokkot tartalmaz. 
A tankönyv logikusan felépítve mutatja be azokat a speciális ismeretköröket, amelyek 
professzionális szintű birtoklása nélkülözhetetlen a kiberbűnözés elleni fellépéshez. 
A kézikönyv egyik kiemelkedő érdeme, hogy egyértelműen bizonyítja; a virtuális térben 
elkövetett bűncselekmények nyomozása alapjaiban más megközelítést, technikai és jogi 
ismereteket igényel, mint bármely más bűnügyi területen végzendő felderítőmunka. 
A szerzők külön hangsúlyt fektetnek a kiber- és informatikai térben elkövetett bűncse-
lekmények nemzetközi vonatkozásainak ismertetésére, ugyanakkor nem feledkeznek 
meg a valós térben elkövetett bűncselekmények megvalósításához használt modern tech-
nikai eszközök bemutatásáról sem. Véleményünk szerint a kézikönyv nemcsak a kiber- 
és informatikai nyomozók oktatásához nélkülözhetetlen, de a joggyakorlatban dolgozók 
számára is hasznos ismereteket közvetít.

A Prediktív rendészet című tankönyv (szerkesztette: Mészáros Bence) a bűnüldözés 
területének egy olyan forradalmian új megközelítésével ismerteti meg az olvasót, amely 
egyre inkább meghatározóvá válik a fejlett országok rendészetében. Magyarországon 
a prediktív rendészet és szinonim kifejezései (például megelőző rendészet) gyakorlatilag 
teljesen ismeretlen fogalmak. Ennek a hiátusnak a megszüntetése érdekében a szer-
zők elemzik a kifejezés eredetét, meghatározzák a fogalmát, és bemutatják kapcsolatát 
az egyes tudományterületekkel, valamint ismertetik a számos nyugati országban hasz-
nált prediktív szoftverek jellemzőit. Az olvasó amellett, hogy betekintést kap az USA, 
Ausztria, Németország és Svájc prediktív rendészeti kutatásainak eredményeibe, meg-
ismerkedhet a hazai kezdeményezésekkel is. A könyv egyik kiemelendő érdeme, hogy 
szembesíti az olvasót a rendészeti profilalkotás során esetenként felmerülő jogszabályi 
és etikai problémákkal, végezetül pedig megismerteti a jövő perspektíváival.

A kétkötetes mű második kötetében négy tanulmány is helyet kap, mert témájuk 
rendkívül aktuális: a migrációval és a menekültüggyel foglalkoznak.

Szuhai Ilona a Hogyan befolyásolták egyes történelmi időszakok a migráció dina-
mikáját? című tanulmányában a migráció rendkívül széles spektrumú megközelítését 
nyújtja, térben és időben egyaránt. Az írott történelem előtti migrációtól eljut napjaink 
világméretű népvándorlásáig, de foglalkozik az Európában, Afrikában és Ázsiában zajló 
migrációs folyamatokkal is. A szerző külön fejezetet szentel a 20. században lezajló mig-
ráció elemzésének, majd napjaink migrációs tendenciáit feldolgozva elemzi a nemzetközi 
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migráció jelenlegi helyzetét. Konklúzióként megállapítja, hogy a népvándorlások jelen-
sége az őskortól napjainkig mindig a történelem része volt, a demográfiai növekedésre, 
az éghajlatváltozásra, a társadalmi, politikai és gazdasági változásokra adott elsődleges 
válaszként. Napjainkra azonban változás körvonalazódik a nemzetközi migráció moti-
vációiban és tendenciáiban. Ezek a változások az éghajlatváltozás és a növekvő polgári 
erőszak miatt következnek be. Az emberek a jobb lehetőségek keresése helyett az olyan 
közvetlen fenyegetések miatt indulnak el, mint a polgári összecsapások, bűnözés, a hábo-
rús helyzet, családi erőszak, természeti katasztrófák, politikai felkelések és gazdasági 
katasztrófák. Ezzel a világméretű migrációval a jövőben is kalkulálnunk kell, és fel kell 
készülnünk hosszú távú kezelésére.

Vajkai Edina A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban 
című tanulmányában a Franciaországban élő nagyszámú bevándorlót érintő integrációs 
program jellemzőit ismerteti és elemzi. A szerző tudatosan választotta a francia példát, 
mert az ország valamikori gyarmattartói státusza, a nemzetközi életben betöltött aktív 
szerepe és gazdasági teljesítőképessége miatt már régóta kedvelt bevándorlási célpont 
úgy az európai, mint az afrikai (és manapság már az ázsiai) országokból induló beván-
dorlók körében, tehát már széles körű tapasztalata van a migráció által jelentett kihí-
vások és lehetőségek kezelése terén. A tanulmányban Franciaország példáján keresztül 
ismerhetjük meg a bevándorlók integrációjának biztonságiasítását, annak jelentőségét, 
illetve a bevándorlókra és társadalomra gyakorolt hatását.

Klenner Zoltán a Menekültek Magyarországon a második világháborút követő 
és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban 
című tanulmányában a második világháború végén, illetve az azt követő rövid időszakban 
megvalósuló – hazánkat is jelentős mértékben érintő – népességmozgással foglalkozik. 
A háború végén a harcok elől menekülők, majd a háborút közvetlenül követően a nagy-
hatalmak által előírt kitelepítések Magyarországon is több százezer ember kényszermig-
rációját okozták, amelynek a mai napig érezzük hatásait.

Hautzinger Zoltán A migráció szabályozásának reaktív tényezői című tanulmányában 
először a migráció szabályozásának reaktív és proaktív tényezőinek elemzését végzi 
el. Ezt követően a reaktív irányzattal foglalkozik behatóbban, amely álláspont képvi-
selői elsősorban biztonsági szempontokat vesznek figyelembe, és a politikai közösség 
identitásának megőrzése érdekében cselekszenek. E tanulmány az emberi vándorlás 
szabályozásának magyar vonatkozású, reaktív természetét vizsgálja, kifejezve egyúttal, 
hogy a nem kívánatos migrációval szembeni hatósági fellépést garantáló jogi eszközök, 
illetve a nemzetközi migráció engedélyezett körülményeinek a szélesítése nem feltétlenül 
egymást kizáró jellemzők. Bármelyik irányzatról is legyen szó azonban, a szabályozás 
különös sajátossága, hogy annak egyszerre kell tekintettel lennie az aktuális migrációs 
helyzetre, valamint előremutató szándékkal befolyásolni a vándorlási folyamatokat, 
illetve a migrációval érintett terület társadalmi, szociális és gazdasági helyzetét. A szerző 
kiemeli, hogy ezekhez a jellemzőkhöz kell párosítani továbbá a migráció hatósági fel-
ügyeletét is, hiszen egyfelől az ellenőrizetlen migráció potenciális veszélyeket jelenthet 
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a társadalmi és a gazdasági szektorban egyaránt, másfelől az elégtelen hatósági jelenlét 
mind a legális, mind az illegális migrációs folyamatok negatív hatásait erősítik.

Tisztelt Olvasó! Őszintén bízom benne, hogy az érdeklődésére leginkább számot tartó 
mű elnyeri majd a tetszését. Engedje meg ugyanakkor, hogy egy javaslattal éljek; mivel 
egy remek és szakmailag hiteles gyűjteményt tart a kezében, ezért érdemes belelapozni 
a többi anyagba is. Nagyon hamar megtapasztalja majd, hogy a Ludovika Egyetemi 
Kiadó tartalmas összeállítást készített. Kívánom a kedves Olvasónak, hogy használja 
e kétkötetes művet szellemi és szakmai gyarapodására!

Ruzsonyi Péter
egyetemi tanár

NKE Rendészettudományi Kar dékánja



A magyar rendészettudomány etablációja 
és akkreditációja

Szerző
Sallai János



VÁKÁT OLDAL



Bevezető

2020-ban  a magyar rendészet több jeles dátumra emlékezik. 100 évvel ezelőtt írták alá 
a trianoni békediktátumot, amely teljesen új helyzetet teremtett a magyar társadalom, 
a politikai vezetés és a rendészet számára. A magyar államterület drasztikus csökkenésé-
nek eredményeként új körülmények között, ellenséges környezetben kellett újjászervezni 
a határrendészetet, amelyet a „rejtés” időszakában1 a m. kir. Vámőrség valósított meg. 
Több mint hét évtizedes folyamat eredményeként az 1920. évi I. tc.2 hatályosította a cent-
rális, állami rendőrség létrehozását, amelynek centenáriumát szintén ez évben, 2020-ban  
ünnepeltük meg. A rendészettudomány művelői számára kiemelt terület a rendészet 
felsőfokú oktatása, amelynek egyik legfontosabb intézményét, a Rendőrtiszti Főiskolát 
50 évvel ezelőtt a 39/1970. törvényerejű rendelettel hozták létre.

A 20. század közepén az Egri Érseki Jogakadémia dékánja volt dr. Tóth József, aki 
a következő két rendészettudományi művével írta be magát a magyar rendészet tör-
ténetébe: Rendészetfogalom a nemzeti szocialista államban és A rendészeti ténykedés 
alakjai, különös tekintettel a közigazgatási aktusokra. Ő írta, hogy: „Olyan a rendészet, 
mint valami roppant vetületű tükör, amely az állam mindenkori képét, annak jogi szer-
kezetében visszatükrözi. Más hasonlattal azt is mondhatnánk, hogy olyan a rendészet, 
mint valami érzékeny szeizmográf, amely az állameszme – s az azt létrehozó világné-
zet – minden, még a legkisebb megrezdülését, elfordulását, elferdülését is érzékelteti.”3

Soha nem volt aktuálisabb Tóth József megállapítása a rendészetről, mint ma, amikor 
a rendészet kiemelt helyet kapott a koronavírus-világjárvány kezelésében, karanténok 
létrehozásában, óvó rendszabályok betartásában, határzárak bevezetésében és a min-
dennapi közbiztonság fenntartásában. De talán az sem véletlen, hogy a rendészet egyik 
ága az orvosrendészet, amely a modern rendészet és a rendészettudomány kialakulásától 
kezdve kiemelt figyelmet kapott. Ezt erősíti, hogy az első ismertté vált rendészettudo-
mányi egyetemi tankönyv is 1786-ban  a pozsonyi egyetemen orvosrendészeti címmel 
és tartalommal született meg. Továbbá a modern rendészet hajnalán, 1770-ben  látott 
napvilágot a Mária Terézia nevéhez fűződő első orvosrendészeti alaprendelet, amelyben 
a járványveszély kezelésére vesztegzárakat4 rendeltek el a határon, amelynek időtar-

1 A trianoni szerződés katonai rendelkezései kijátszásának időszakát nevezzük így.
2 1920. évi I. törvénycikk.
3 Tóth 1938, 4. 
4 „Hogy a járványokat távol tartsuk országaink és örökös tartományaink azon határaitól, ahol a dolgok 
mai állása szerint aligha lehet számítani a veszély szünetelésére, uralkodói elődeink előrelátó intézkedései 
folytán már sok évvel ezelőtt vesztegzárnak nevezett épületek létesültek, amelyek személyzete szüntelen 
éberséggel gondoskodik arról, hogy a jövevények belépésénél alkalmazott szigorú szabályokkal megóvja 
országainkat és tartományainkat a ragály által terjedő betegségektől: ezeket az intézeteket, a szükséges 
számú személyzettel ellátva, az egyes tartományok legfelsőbb törvényhatóságának oltalma alatt.” Balázs 
2007, 125. 



16

tama 21,5 286 nap lehetett, illetve konkrétan észlelt járvány esetén 427 nap. A Generale 
Normativum in Re Sanitatis – amely a korszaknak megfelelően latinul íródott – alapul 
szolgált az osztrák és a magyar közegészségügy megteremtéséhez, az orvosrendészeti 
alapok lerakásához.

A történelem során mindig jelen volt az emberek biztonság iránti igénye, amely 
a kezdetektől fogva a rendfenntartásban is megmutatkozott. A kezdeti rendfenntartástól 
a modern rendészet kialakulásáig hosszú út vezetett, amelyen kezdetben az ókori váro-
sállamok, majd Róma járt az élen. A középkor után a rendészet tana, illetve az állami 
rendőrség francia területen valósult meg először, és Nicolas Delamare (1639–1723) nevé-
hez kötődik, aki az első rendészettudományi munkát Traité de la Police címmel 1705 
és 1710 között, két kötetben adta ki, majd innen német és osztrák közvetítőkkel jutott 
el Magyarországra.

A rendészet tudományos igényű művelése is francia, német területeken vette kez-
detét a 18–19. században. Nicolas Delamare könyve után Alexandre-François Vivien, 
Robert von Mohl, Lorenz von Stein és Joseph von Sonnenfels rendészettudományi művei 
nagyban szerepet játszottak a modern magyar rendészet létrejöttében, a magyar rendé-
szettudomány megteremtésében. Azonban míg Franciaországban vagy Poroszországban 
a (rendőr) rendészettudomány elfogadása a 19. század végén, 20. század elején általánossá 
vált, addig hazánkban ez egy hosszú folyamat eredményeként csak a 21. század elejére 
vált jogilag is elismertté.

A nemzetközi rendészeti közéletben már a 19. század végétől érzékelhető volt 
az együttműködésre való igény, amely nemzetközi konferenciákban öltött testet. Azt 
a folyamatot az első világháború szétverte, de azt követően New Yorkban, majd Zoppot-
ban (a mai lengyel Sopot városában) újraindultak a nemzetközi kapcsolatok. A zoppoti 

5 „Amennyiben úgy tűnik, hogy a közegészség állapotában semmilyen zavar sincs a szomszédos határte-
rületeken, a legrövidebb vesztegzári időszak ilyenkor is 21 nap a Török Birodalomból érkező személyekre, 
állatokra és áruféleségekre.” Balázs 2007, 125. 
6 „Ha valóban beigazolódnának a kétségek a határ túloldalán elterülő tartományok közegészségi állapotát 
illetően, a veszélyeket megelőzendő, a gyanú súlyához mérten, a vesztegzár időtartamát 28 napra kell 
emelni.” Balázs 2007, 126. 
7 „Ha tehát a Török Birodalomban járvány pusztít, a vesztegzár tartamát 28-ról 42 napra kell kiterjesz-
teni, ugyanis a hosszabb időszak alatt azok az emberek, akikben lappang a betegség, és az első 20 nap-
ban mindenképpen kitör rajtuk, az előírásos rendben tovább kezelhetők, ilyeténképpen minden gyanútól 
mentesítve kibocsáthatók, avval a föltétellel, hogy az árukat még 14 napon át a tisztítóhelyen kell tartani, 
avégett, hogy nagyobb biztonsággal lehessen végrehajtani mind szellőztetésüket, mind pedig mindazt, 
ami az előírt tisztítóeljáráshoz kapcsolódik, ezt követően azonban csakis azok az emberek bocsáthatók 
ki, akik a fent nevezett időtartam alatt nem érintkeztek az árukészletekkel; azok az utazók viszont, akik 
az árukkal érintkeztek, illetve a veszteg intézeti szolgák közül azok, akik a nevezett időpontig visszatartott 
árukat kezelték, csak a teljességgel megtisztított árukkal együtt jöhetnek ki a vesztegzárból: azon esetekben 
viszont (Isten végtelen kegyelme és hatalma tartson mindenkit ettől távol), ha a határterületeken pestis 
tör ki, fenntartjuk Magunknak a döntés jogát, hogy előrelátó tanácskozást követően, az időtartamokat 
és a helyszíneket illetően, a szükségesnek megítélt mértékig, még tovább fokozzuk intézkedéseinket.” 
Balázs 2007, 126–127.
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nemzetközi rendőrkongresszuson a „Német Birodalom”8 nagyszámú képviselői mellett 
elküldte képviselőit Dánia, Svédország, Norvégia, Lengyelország, Hollandia, Ausztria, 
Csehszlovákia, Svájc, Japán és Magyarország is. Az itt történtek érdekessége, hogy 
a dán részről bemutatásra tervezett távazonosító eljárási rendszer elméletét és gyakorlatát 
a dán kormány és a konferencia résztvevői kérésére a magyar dr. Binger rendőrkapitány 
kiküldött tartotta meg, aki később a közeli Gdanskban még két, hasonló témában sorra 
kerülő tanfolyamot vezetett le.9 A konferencián elhangzott még a varsói dr. Sonnen-
bergnek a nemzetközi körözőszolgálatról, továbbá a Siemens főmérnökétől a legújabb 
rendőrségi jelzőkészülékekről, valamint egy berlini mérnöknek a rádió rendőrségnél 
való alkalmazásáról szóló előadása.10 A rendőrtudományok nemzetközi életének pezs-
gését jelzi, hogy ebben az időben, Németországban a porosz tartományi belügyminiszter 
megnyitotta a rendőrtudományok hetét a Berlini Közigazgatási Akadémián. Alig túl 
az első világháborún és a forradalmakon, a német közbiztonsági helyzet 1924-ben  már 
lehetővé tette, hogy több száz rendőr elhagyja szolgálati helyét és részt vegyen a ren-
dezvényen. 1926-ban  szintén Berlin adott otthont a „Nagy rendőrkiállításnak”. Ebben 
az időszakban vált Berlin a modern rendészettudomány központjává Németországban. 
1933-ban  megnyitották Charlottenburgban a Rendészeti Intézetet, amelynek részeként 
a következő területeken szerveztek meg osztályokat: pedagógia, kriminológia, krimina-
lisztika, rendőrjog, hivatáspszichológia, történelem, szociológia, szervezet és vezetés.11

A fentiekkel párhuzamosan a szakmai közéletben nagyon sok jeles szakember, jog- 
és rendészeti tudós munkájaként kitűnő tudományos minőségű publikációk, könyvek 
születtek, és kezdetét vehette 1922-től  a rendőrtisztviselői szaktanfolyam, amely akkor 
felsőfokú képzésnek minősült.

A második világháború után, az ismert politikai fordulat miatt az előző korszak ren-
dészeti tisztviselői méltánytalanul mellőzve lettek, illetve többen elhagyták az országot. 
A szovjet politikai befolyás eredményeként a magyar rendészeti közélet a rendszervál-
tás időszakáig csak szűk keretek között folytatott rendészetelméleti tudományos életet. 
A publikált cikkekben elsőként a rendőrség személyi állományának kiképzése szerepelt, 
amihez alacsonyabb képzettségű környezetből nyílt merítési lehetőség. Csak ezután 
következett a minőségi munka, amelynek az 1960-as  évektől a Belügyi Szemle, majd 
az OKRI és az RTF adott színteret.

A rendészetelméleti és -történeti kutatásokra a rendszerváltás hajnalán, majd az azt 
követő időszaktól nyílt lehetőség, és ennek eredményeként születhettek tudományos 
igényű írások, könyvek. A rendészetben szolgálatot teljesítők és ahhoz kötődő személyek 
körében mutatkozott igény a rendészettudomány művelésére, annak tudományági elis-
merésére, amelynek érdekében civil szervezetek jöttek létre, és konferenciák, valamint 

8 A korabeli híradásban leírtak szerint.
9 A zoppoti rendőrkongresszus és rendőr szakkiállítás. A Rend, 4. évf. 59. sz. 1. 
10 A Rend, 4. évf. 59. sz. 2.
11 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei 2002, 43. 
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tudományos műhelyviták eredményeként jelentős rendészettudományi szakirodalom 
született az utóbbi három évtizedben.

E folyamat révén a Rendőrtiszti Főiskola a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karává vált, a rendészettudományt a Magyar Felsőoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság elismerte és besorolta a tudományok rendszerébe, illetve megszülethetett 
a Rendészettudományi Doktori Iskola. A téma fontosságát jelzi, hogy a rendészettudo-
mány a nemzetközi színtéren is az érdeklődés középpontjában van. Attól kezdve, hogy 
az európai integráció magasabb fokozatra kapcsolt, és hatályba lépett az Amszterdami 
Egyezmény, amely az első pillérébe beemelte a Schengeni Végrehajtási Egyezményt, 
egy új típusú nemzetközi rendészeti együttműködés elméleti alapjait rakta le. Az új 
együttműködés létrehozta az EUROPOL-t és annak oktatási színterét, a CEPOL-t. Tet-
tek kísérletet egy európai rendészeti kutatóintézet12 létrehozására is, de annak realizá-
lása elmaradt. A CEPOL keretén belül a 2000-es  években indult egy kutatás, amely 
a rendészettudomány és a rendészeti kutatás területén adódó feladatokat vállalta fel. 
A kutatásra létrehozott csoport osztrák, ír, spanyol és svéd nemzetiségű szakemberekből 
tevődött össze. A felállt munkacsoport a következő kutatásokra kapott megbízást: tárja 
fel, hogy a rendészettudományt oktató egyetemeken és más intézményekben, illetve külső 
intézményekkel együttműködésben milyen kutatási és tudományos projektek futnak; 
működjön együtt a Hálózat a Bűnözés Visszaszorításáért, és a Hálózat a Bűnmegelőzé-
sért szervezetekkel, valamint az EUROPOL-lal az INTERPOL-lal és a CEPOL Oktatási 
Bizottsággal.13 A CEPOL igazgatótanácsa 2004-ben  döntött „A rendészettudomány euró-
pai megközelítése” elnevezésű projekt beindításáról. A projekt végrehajtására létrehozott 
munkacsoport a következő fő kérdések kidolgozását kapta feladatául:

 – „Van-e a rendészettudománynak egységes európai értelmezése és meghatározása? 
Hogyan írható le a rendészettudomány és a rendészeti tárgyú kutatások egymásra 
gyakorolt kölcsönhatása?

 – Megfogalmazhatóak-e közös kulcskérdések? Lényegesek-e a rendészet szempontjá-
ból azok a kérdések, amelyekre nincs azonnali »megoldás«, és szükség van-e arra, 
hogy ezeket folyamatosan napirenden tartsuk?

 – Létezik-e a rendészet, a jog és a társadalomtudományok terén felmerülő ötletek 
és gondolatok összegyűjtésének jellegzetesen európai módja?

 – Van-e mód a rendészet tudományának és gyakorlatának jobb integrációjára? Jelenleg 
is aktuális-e ez a kérdés, vagy van más út előre? Semmi nem indokolja, hogy ezentúl 
is éles választóvonalat húzzunk »elmélet« és »gyakorlat« között. Ezzel szemben 

12 2002. január 29-ei 5133/02 ENFOPOL tanácsi dokumentum, és 2002. június 5-ei 9320/02 REV1 doku-
mentum.
13 az új ismeretek gyakorlatba történő átültetéséről,
• a rendészettudomány tanárainak és oktatóinak továbbképzéséről,
• a rendészettudományra és a rendészeti kutatásokra vonatkozó szabványokról,
• csereprogramok kidolgozásáról tanárok és oktatók számára, továbbá
• a CEPOL rendészettudományi bizonyítvány elnyerésének előfeltételeként elsajátítandó tananyag kidol-

gozásáról.
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a rendőri vezetés szintjén felmerülő minden gyakorlati problémát elméleti és tudo-
mányos szempontból megalapozott módon megoldandó kérdésnek kell tekintenünk.

 – Az európai rendészettudomány eredményei hogyan építhetők be a vezető beosztású 
rendőrtisztek képzésébe és a számukra szervezett tanfolyami oktatás anyagába?

 – Hogyan írható le az a kölcsönhatás, amelyet a rendészeti képzés és az akadémikus 
tudomány világa – úgy a múltban, mint a jövőben – egymásra gyakorol?

 – A rendőri vezetés és irányítás terén mi a »szakmaiság« pontos jelentése (a tudás, 
az ismeretek, a morál és a módszerek tekintetében)?

 – Összehasonlító elemzés alapján milyen közös fő kutatási területek jelölhetők ki?
 – A jövőben az európai rendészettudomány milyen fő értékeket, módszereket és nor-

mákat fog a magáénak vallani?”14

A projekt vezetésének feltett és a hazai rendészeti kutatók, oktatók által megfogalmazott 
kérdések között jól érzékelhetők a hasonlóságok. A munkacsoport által készített jelentés15 
témához kapcsolódó megállapításait a tanulmányban a kapcsolódó témákhoz integráltam.

A könyvemben a rendészettudomány befogadásának és akkreditálásának folyamatát 
mutatom be, amelynek jobb megértéséhez a biztonság, veszély, rend, közrend, rendészet 
fogalmak történetét is áttekintem.

14 Jaschke et al. 2007.
15 Jaschke et al. 2007.
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Állam, biztonság, veszély, rend, közbiztonság, rendészet 
fogalmak áttekintése

„Az állam egy marék talaj, egy marék vér és a kettő együttélését biztosító és fenntartó 
szervezet” – írta Fridrich Ratzel német geopolitikus a Politische Geographie című művé-
ben 1903-ban. Azaz három fő elemből áll az állam, területből, ahol a főhatalmát kifejti, 
a hatalmat gyakorló szervezetből, és az ott élő emberek közösségéből. A Rendészettu-
dományi szaklexikonban megfogalmazottak szerint: egy földrajzi terület feletti legfőbb 
hatalommal bíró politikai egyesülés, amely magában foglalja azt az intézményrendszert, 
amellyel birtokolja a törvénykezés jogkörét, mellyel kormányozza területének társadal-
mát.1

Az ókori államok létrejötte óta az állam vezetőinek és az ott élő közösségnek leg-
főbb érdeke, hogy biztonságban legyen, amihez a rendet folyamatosan fenn kell tartani. 
A biztonság fogalma alatt az elmúlt évtizedekben katonák, politológusok, és a kérdéssel 
valami folytán foglalkozó emberek mást és mást értettek. A bipoláris világban a biz-
tonság alatt főleg katonai biztonságra gondoltak, döntően csak katonai szempontból 
alkottak biztonság fogalmakat. Mára azonban egyértelművé vált, hogy a globalizáció 
korában a biztonság komplex fogalom, amelybe ugyanúgy beletartozik a jog, a szociális 
biztonság, mint az élelem, víz vagy a katonai biztonság. Ezért is tartom fontosnak dr. 
Tóth József által a veszély és biztonság, valamint rendészet fogalmak kifejtésénél az első 
világháború időszakában napvilágot látott biztonság megfogalmazását. E szerint bizton-
ság alatt „a veszélyektől és háborítástól való mentesség értendő”.2 A veszély származhat 
az emberek gonoszságából vagy gondtalanságából, illetve a természet erejéből. A veszély 
pedig nem más, mint az az állapot, amely során számolhatunk káros következmények 
bekövetkeztével. A veszély lehet:

„a) absztrakt vagy potenciális veszély (elvontan, eshetőleg bekövetkezhető veszély)
b) konkrét vagy aktuális veszély (valóságban ténylegesen bekövetkezhető veszély)
c) putatív veszély (valóságban nem létezik, a rendészeti szervezetek vélelmezésén 

alapuló veszély)”3.

A veszély iránya, nagysága eltérő lehet, és általában előre nem látható. Ez teremti meg 
az alapját a rendőrség számára biztosítandó discrecionarius jognak, amely azt jelenti, 
hogy a rendőr az adott helyszínen és a kialakult körülmények hatására, amikor meg-
hozza döntését, hogy milyen intézkedést foganatosít, mérlegelési jogkörrel kell hogy 
rendelkezzen. Egy adott szituációban a helyszínen lehet látni, hogy a veszély elhárítása, 
felszámolása milyen arányos fellépést igényel.

1 Boda et al. szerk. 2019, 690. 
2 Rasce 1917, 34. 
3 Sallai 2019, 122. 
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A középkorban – főleg a kezdetén –, a városok kialakulásának időszakában nagy gon-
dot okozott a betegségek gyors elterjedése, a városok rossz higiéniai viszonyai, amelyek 
a város vezetőit arra késztették, hogy fordítsanak figyelmet a szemetelés megszünteté-
sére, jó ivóvíz biztosítására és a ragályos betegségek (például bujakór) elterjedésének 
megakadályozására. Egy 1388-ból  fennmaradt strassbourgi bordélyház szabályzata4 sze-
rint, a bábáknak a kéjnők orvosi ellenőrzését is el kellett végezniük. A magyar középkori 
állapotokat jellemzi, hogy eső után sártengerré vált az ország útjainak legnagyobb része, 
és a településeken is komoly fennakadásokat okoztak a saras útviszonyok. Ezért több 
városi szenátus intézkedett az eső után a köves utak letakarításáról.5 Pozsonyban 1430 óta 
söpörték a járdákat és az utakat. 1523-ból  és 1537-ből  származnak azok a soproni városi 
tanácsi rendeletek,6 amelyek az akkori modern elvek alapján az utcatisztogatásról intéz-
kednek. Bártfán a 15. század óta alkalmaztak napszámosokat, akik a szemetet szedték 
össze. Fogarason szigorúan büntették azokat, akik élő belet, bőrdarabokat mostak, vagy 
dögöt dobtak a folyó vizébe. Kolozsváron 1538-ban  elrendelték, hogy a városban minden 
tizedesnek gondja legyen arra, hogy az illetékességi területén „a régi kutakat kijavítsák, 
a szemetet a ganéjt az uccára ki ne hordják.”7 Győrött 1692-ben8 elrendelték, hogy aki 
piszkos vizet az utcára önt, azt le kell tartóztatni, és meg kell büntetni. Az 1600-as  évek 
utolsó évtizedeit jól festi le a következő idézet: „A hajdan szép Magyarország pusztasággá 
váltott. 30–40 mérföldre sem volt falu, se város. Ember nagyságúra nőtt a fű, úgyhogy 
utat kellett vágni. A lerombolt városok és falvak megvadult kutyákkal voltak tele, ame-
lyek mint megvadult farkasok egyaránt megtámadták az embert és állatot, kikaparták 
a hullákat, s széthurcolták a csatatereken.”9

A középkort követően az első ipari forradalom hatásaként az élet minden területén 
megváltozott a helyzet. Az emberi és állati munkát felváltó gépek tömeges elterjedése, 
a gőzgépek alkalmazása, a vasutak, gőzhajóhajók új veszélyek megjelenését hozták 
magukkal. Ezen kívül a tömegtermelési helyszínek először a manufaktúrák, majd gyá-
rak vonzáskörzetében felépült lakótelepek, városok a korábbitól lényegesen eltérő, új 
társadalmi létformákat hoztak magukkal, amelyek szintén új veszélyek megjelenésével 
jártak. A modernizáció természetesen hatással volt a rendészetre is. Ehhez kapcsolódóan 
találó Rédey Miklós következő gondolata, amely szerint a rendészet „olyan mint a futó 
virág, keresztül fonódik a közigazgatás minden ágán, azonban feladatát és célját tekintve 
önmagában befejezett, önálló államigazgatási tevékenységet képez, mely ha fontosabb 
nem is, de oly fontos mindenesetre van, mint a szorosabb értelemben közigazgatás, 
miután az állam tényleges gondozó tevékenysége a szükséges védelem nyújtása nélkül 
alig képzelhető.”10

4 Bíró 1937, 3. 
5 Magyary-Kossa 1931, 154.
6 Magyary-Kossa 1931, 157. l
7 Magyary-Kossa 1931, 155. 
8 Magyary-Kossa 1931, 155. 
9 Kapronczay 2015, 52–60. 
10 Rédey 1892, 6. 
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A megváltozott körülmények, az iparosítás hatására a korábbi katonai, földesúri jel-
legű rendfenntartás elavulttá vált, és a városi polgári élet kialakulásával előtérbe került 
egy új, modernebb helyi és az állami közigazgatás, amelynek része volt a modern rendé-
szet kialakulása is. Természetesen a rendészet elnevezés és annak tartalma nem a földből 
gyökeredzett ki, hanem az ókori városállamokhoz nyúlik vissza. A rendészet szó erede-
tét – a rendészet történetével kiemelten foglalkozó – Magyary Zoltán szerint „a görög 
ττόAις város, illetve ποAιτεία városi alkotmány, röviden alkotmány, kormány, szóból 
vezetik le”.11 A később latinul elterjedt politia, a francia police szó még nem teljesen 
fedi a rendészetet, rendőrséget, de jelentései között ott találhatjuk a közrendet, közer-
kölcsiséget.12 A francia területről német területre elterjedő Polizei, (régi írással Polizey) 
szó hasonlóan a francia policehez, még csak alapul szolgál a későbbi rendészet kifejezés 
tartalmi lefedéséhez, de már az 1495-ös  wormsi birodalmi gyűlésen megvetette az alapját 
a biztonsági rendészetnek. Később az 1530-as  augsburgi birodalmi gyűlés megerősítette 
azt a felfogást, hogy minden olyan tevékenység, amely a jó rendet szolgálta, az a ren-
dészet akkori fogalma alá tartozott.13 Ezt erősítette az azt követően kiadott rendőrségi 
szabályrendelet, amely a következő ügyeket tartalmazta: uzsora, fegyverviselés, isten-
káromlás, házasságtörés, koldusok és munkakerülők, cigányok, vándorlók, énekesek 
és kintornások.14 „A korabeli német Polizei szót a 16. századi birodalmi és területi ható-
sági szabályrendeletek (Polizeiordnungen) nagyon konkrét és pontosan meghatározott 
értelemben használták. Bár a szónak nem volt egységes írásmódja, állandósult jelentése 
a közrend és a közjó állapotának fenntartására utalt.”15

Az ezt követő időszakban válik általánossá a rendőrállam, amely az alattvalóktól 
a teljes gondoskodásért cserébe teljes lojalitást várt el, és ennek eredményeként kiala-
kult a gazdaság-, luxusrendészet, valamint a vallás- és erkölcsrendészet. Valószínűleg 
a veszély elhárításából indult ki az Allgemeines Landrecht16 (a továbbiakban: AL) megal-
kotója is, amikor a rendészet feladatát a következőképpen foglalta össze, ezzel megalkotta 
az első modern rendészetfogalmat. „A rendészet feladata, a köznyugalom, közbiztonság 
és a közrend biztosítása, továbbá a közösséget és annak egyes tagjait fenyegető veszélyek 
elhárítása érdekében a szükséges intézkedések megtétele.”17 A veszélyelhárításon túl 
már az AL-ben  is megtalálhatók a közrend, közbiztonság, köznyugalom kifejezések, 
amelyeket a későbbiekben mind a német, mind a magyar modern rendészetet megteremtő 
tudósok eltérően értelmeztek.

11 Magyary 1942, 562. 
12 Tóth 1938, 9. 
13 Tóth 1938, 10. 
14 Tóth 1938, 10.
15 Jaschke et al. 2007, 25. 
16 Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (ALR) a fölvilágosult abszolutizmus eredményeképp 
jött létre. A kodifikációs munkálatok a relatív természetjogra támaszkodnak. Magánjogi és közjogi-köz-
igazgatási joganyagot is átfogó kódex. Svarez–Klein 1794.
17 Svarez–Klein 1794, II. rész 17. cím 10. §.
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Robert (von) Mohl18 német jogász és államtantudós, a közigazgatás és rendészet elsők 
között számon tartott jeles művelője szerint a „rend nélkülözhetetlen emberi igény, a ren-
dészetet az a tény hívta életre, hogy az emberek rendet igényelnek.”19 Mohl a rendőrség 
feladatait a bűntettek és vétségek megelőzésében, felszámolásában látta. A közrendé-
szet-tudományt és a közrendészet-intézetet szűkebb területen vezeti le, és megkülön-
bözteti azt a megelőző igazságügyi intézettől. Véleménye szerint: „A rendészet illetőleg 
rendőrjog mindazon állami intézménynek és szabályoknak a foglalatja, melyeknek célja 
megóvni a társadalmat azon akadályoktól és bajoktól, melyek az emberi erők sokoldalú 
fejlődését gátolnák ott, ahol az egyesek ereje azokat előmozdítani vagy épen nem vagy 
csak tökéletlenül képes.”20

Időben Robert von Mohlt Lorenz von Stein követte, akinek a rendészetről alkotott 
fogalmát a mai napig a legtöbben idézik. Ő a következő tartalmat adta a rendészetnek: 
„rendészet alatt mindazon formákat értették, amelyekben általában a kormány az igaz-
gatásba avatkozik”.21 Stein szerint tehát a rendészet a kormányzati tevékenység része. 
Stein a beligazgatás feladatának tulajdonítja az előforduló veszélyek elleni biztonságot, 
és véleménye alapján a rendészet ott kezdődik, ahol e veszélyek ellen fel kell lépni. Így 
egyértelmű tehát, hogy a rendészetnek a fő feladata a biztonságot fenyegető veszélyel-
hárítás. Ebből a feladatból vezette le Stein, hogy a rendészetet jogosan hatalmazták fel, 
hogy a veszély nagysága és ereje ismeretében a saját belátása szerint (discrecionarius 
jogával élve) hozza meg intézkedéseit. A veszélyelhárítás kapcsán a veszélyek kettős 
jellegűek lehetnek. Az egyik jelleg a „személyiségeknek általában féktelen erejében rejlő 
veszély elhárításá”-ban22 jelentkezik, amely a biztonsági rendészet területe. A másik 
terület „az egyes bizonyos veszélyes cselekedetek ellen irányzott rendészet”,23 amely 
az igazgatási rendészetet fedi le.

A 19. században az osztrák fennhatóság miatt, a magyar közigazgatás és jogtudó-
sok – általában az osztrák, német műveltségükből is adódóan – a fenti szerzők munkáit 
olvasták és használták fel. Ugyanakkor a reformkornak köszönhetően műveiket már 
magyarul írták, adták ki, folytonos tekintettel az angol, francia és német törvényhozásra 
és irodalomra. Közülük elsőként fogalmazta meg a rend fenntartásával kapcsolatos gon-
dolatait Zsoldos Ignác, amikor a „honi közbátorsággal” és a renddel kapcsolatosan írt 
munkájában a következőket írta: „Rend magában fenn nem tartódik, annak fenn kell 
tartatnia. Kik a rend fenntartásában felvigyáznak, s a rendbontókat – törvény szabta 

18 Robert von Mohl (1799–1875) német jogász volt. 1824 és 1845 között a Tübingeni Egyetem politikai 
tudományok professzora volt, ahol 1832-ben  kiadta a rendészet számára egyik alapműnek számító Die 
Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates című munkáját. Később, 1847-ben  a würt-
tembergi, majd a frankfurti parlament tagja, Heidelberg jogi professzora volt.
19 Mohl 1832–33, I. kötet. 11. 
20 Pichler 1876, 5. 
21 Kautz 1871.
22 Kautz 1871, 109. 
23 Kautz 1871, 109. 
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büntetéseik elvétele végett – bejelentik: rendőrnek neveztetnek. A rendőrség tehát minden 
jól rendezett polgárzatok egyik fő kelléke, s van is minden művelt országban.”24

Zsoldos Ignác kortársa volt Karvasy Ágoston, aki három kiemelkedő alkotásával 
megalapozta a magyar rendészetet, rendőrtudományt. Karvasy az első A politicai tudo-
mányok rendszeresen előadva című művében, a rendészettel, rendőrséggel kapcsolatos 
fejezetrészben azonnal a rendőr („policzia”) tudomány fogalmával indított. Véleménye 
szerint a közrendészetnek a közbátorság mellett a közrendet is oltalmaznia, védenie 
kell. A később, 1862-ben  kiadott A közrendészeti tudomány című művében már nem 
rendőr-, hanem közrendészeti tudományról írt, és annak fogalmában fellelhető a sértés 
és veszélyelhárítás, de a renddel, közrenddel kapcsolatosan nem tesz említést.

Karvasy Ágoston kortársa volt Kautz Gyula, aki a politikai tudományok (amit ő ekkor 
országászattannak nevezett) keretén belül vizsgálta a rendészet helyét, szerepét. 1862-ben  
kiadott tan- és kézikönyvében úgy vélte, hogy a veszélyek meggátlására szüksége van 
a kormányzatnak egy szervezetre. Ugyanakkor Kautz már elhatárolódott a korábbi ren-
dőrállam rendészet tartalmától, és óva intett mindenkit, hogy csak a rendészet az egyet-
len, ami a rendet fenntartja, az állampolgárok biztonságát megóvja.25 Kautz a policzia 
és a rendészet fogalmán ugyanazt értette, amelyet államtudományi fogalomnak tartott. 
Művében megfogalmazottak szerint a policzia vagy rendészettan, „azon elvek és eszélyi 
szabályok rendszeres foglalata, mellyek szerint a belbátorságot s a társadalmi külrendet 
fenyegető mindennemű háborítások és veszélyek közvetlenül elháritandók, vagy ezek 
káros következményei enyhítésére és megszüntetésére czélzó intézkedések foganatba 
veendők.”26 Véleménye szerint a rendészet nem az egész társadalmat vagy kultúrpolitikát 
lefedő, hanem csak a társadalmi békét, rendet és biztonságot érintő igazgatásról szól, 
amelyet ő a korabeli fogalmaknak és kifejezéseknek megfelelően a következő nagyobb 
csoportokban helyezett el:

„a) az általános állami bátorlét rend és biztonságról;
b) a személyi bátorlét és biztonságról;
c) a vagyoni biztonságról, és az egészségügyi rendészet.”27

Bár Kautz Gyula a rend, közrend, veszély, biztonság fogalmakat nem fejtette ki, azokat 
a rendészet kapcsán következetesen alkalmazta. A személyét illetően még egy érde-
kességet mindenképp szükségesnek tartok megemlíteni, hogy testvére, Kautz Gusztáv 
fordította és látta el magyarázatokkal Lorenz von Stein magyar rendészettudósok körében 
legtöbbször citált28 művét.

Időben később, 1865-ben  jelent meg Pauler Tivadar Jog és államtudományok encyc-
lopaediája című írása, amelyben a szerző többek között a közrendészet témakörét is tár-
gyalta. Német szerzők, valamint Karvasy Ágoston munkáira hivatkozva a következőképp 

24 Zsoldos 1844, 187. 
25 Kautz 1862, 45–46. 
26 Kautz 1862, 441. 
27 Kautz 1862, 441.
28 Az államigazgatás és az igazgatási jog alapvonalai.
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vélekedik a rendészet fogalmáról: „Az államadalom végczéljai létesítésére, a jogsértések 
lehetőleges megelőzésére, a társadalmi rendet fenyegető veszélyek elhárítására, azok 
káros következményeinek megszüntetése szükséges; az e czél közvetlen elérésére ala-
kított intézetek a rendészet köréhez számítanak; a rendészeti politika, vagy rendészettan 
annál fogva azon elvek rendszeres foglalatja, melyek szerint a belbátorságot és a polgári 
rendet fenyegető veszélyek közvetlenül elhárítandók, azoknak káros következményeik 
megszüntetendők.”29 Pauler már nem általános veszélyek felszámolásáról, hanem konkré-
tan a jogsértések megelőzéséről, és a társadalmi rendet fenyegető veszélyek elhárításáról 
beszél. Pauler szerint a rendészet fő feladata a polgári rend fenntartása. A fogalomból 
jól kiolvasható a köz- (állami) és magánbiztonság védelme.

1877-ben  a Jogtudományi Közlöny hasábjain jelent meg egy speciális rendészeti terü-
letről, a titkos rendészetről (nagyiványi) Fekete Gyula írása. A cikk azért is érdekes, 
mert a rendészetelmélet művelői ezt a témát tabuként kezelték, még a legnagyobbak 
is – néhány kivétellel (például Mohl, Viven, Peuchet) – hallgattak róla. Fekete éleslátását 
dicséri, hogy Lorenz von Steint már ekkor hallhatatlannak nevezte, miközben neki még 
kortársa volt. Fekete a titokrendészetnek két alapformáját különböztette meg: a polgári 
és a politikai rendészetet. A polgári (titkos) rendészet alatt a tolvajok, rablók, és más 
gonosztevők titkos ellenőrzését értette, akik a polgárok életét és vagyonbiztonságát 
veszélyeztették. Az állam biztonságát veszélyeztetők (politikai bűntetteket, vétségeket 
elkövetők, népmozgalmak résztvevői) titkos ellenőrzését a politikai rendészet körébe 
tartozónak vélte. Fekete megengedőnek bizonyult az állam önfenntartási kötelezettsé-
géből adódóan, hogy a politikai pártéletet „őrszemmel kísérje”, de csak akkor, ha azok 
ellenséges cselekményeket, például lázadást, csődületet végeznek. Ugyanakkor fontos-
nak tartotta, hogy ” a politikai rendészet mint activ hatalom nem szerepelhet soha, mert 
ez által hatósági jogokat gyakorolna, mitől mindig távol csakis a rendesnek passiv utmu-
tatója legyen, lételi forrása pedig az állam végszükség jogában keresendő”.30 Az utóbbi 
gondolat kapcsán jó lett volna, ha az ebben foglaltakat részletesebben kifejti, például 
mit ért végszükség esetén, vagy aktív hatalom alatt a politikai rendészet tekintetében. 
A szerző szerint a politikai rendészetnek már a rómaiak is hasznát vették, de XIV. Lajos 
előtt jobbára csak politikai institúció volt. A titkos rendészet specialitása, hogy nemcsak 
veszélyek ellen lehet fellépni vele, hanem maga a titkos rendészet alkalmazása is lehet 
veszélyes egyéni ambíciók kielégítése vagy közerkölcsösség megsértése terén. Ilyen fő 
visszaélések lehetnek a következők:

1. Családi házjog szentségének megtörése
2. Általános feladási rendszer (Lásd: Robert von Mohl: „cselédek gazdáikat, gyermekek 

szüleiket, papok gyóntatóikat, orvosok clienseiket, bírák társaikat fogják rangért, 
érdemjelért, pénzért feladni.”31)

3. Levéltitok megtörése

29 Pauler 1865, 231. 
30 Fekete 1877, 325. 
31 Fekete 1877, 326. 
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Ez utóbbit fölöslegesnek tartotta, hisz már Mirabeau is megmondta, hogy forradalmakat 
nem postai levelezéssel szoktak szervezni. Miután Mirabeau a forradalom és a hatalom 
minden részét a gyakorlatból is ismerte, úgy gondolom véleménye a mai napig helytálló.

A rendészet és a közigazgatás közötti viszony, kapcsolat a kezdetektől fogva vita 
tárgyát képezte. Ezt igazolják Grünwald Béla közigazgatási, jogi szakember által megfo-
galmazottak is. Grünwald Béla 1884-ben  a következőket írta: „A közigazgatás harmadik 
nagy funkciója az egyesekkel szemközt a rendészet. A rendészet az állam azon tevé-
kenységét jelenti, mellyel a külső lét biztonságát, mely az emberi fejlődés fő feltételeinek 
egyike, megadja az állam polgárainak. A rendészet tárgya tehát valamely közveszélyes 
tényező s feladata a védelem a tényező hatása ellen […] nem lehet saját rendszere, hanem 
a beligazgatás rendszeréhez alkalmazkodik, s a rendészetnek ugyanazon rendszere van 
mint a beligazgatásnak […] a rendészet tevékenysége (negatív) fenntartó és oltalmazó.”32

A korszak tudományos életének pezsgését jelzi, hogy a rendészet témakörében többen, 
főleg a közigazgatásban dolgozók ragadtak tollat, hogy kifejtsék véleményüket. Így ezt 
a sort színesítette Kovács Pál is, aki 1887-ben  Kecskeméten, jogakadémiai tanárként 
dolgozott, és a rendészet fogalmát a következőképpen jelenítette meg: „A rendészet 
alatt értem tehát az állam lakosok külső életfejlődését fenyegető veszélyek elhárítását, 
a közigazgatási tevékenységeket.”33 Megjegyezte továbbá, hogy a rendészet magában 
foglalja a végrehajtói hatalom tevékenységét meghatározó és irányító jogszabályokat 
és az állami intézmények összességét is. Ezt követően a rendészetet a következő három 
fő ágazatra osztotta:

1. államrendészet, helyesebben állambiztonsági rendészet (az állam biztonságát fenye-
gető veszélyek megelőzése, elhárítása,

2. közrendészet, helyesebben társadalombiztonsági rendészet (a társadalmi közrend, 
csend fenntartása,

3. közbiztonsági, helyesebben személy- és vagyonbiztonsági rendészet (egyes szemé-
lyek vagyonbátorlétének megóvására vonatkozó végrehajtó hatalmi tevékenység).

1888-ban  látott napvilágot Csiky Kálmán közigazgatási tankönyve. A szerző véleménye 
szerint az államot alkotó céloknak két eleme van. Az egyik pozitív, amely alkot, gyarapít, 
gyámolít –ezt a szerző közigazgatási gondozásnak nevezte –, míg a másik elem negatív, 
amelynek a fő tevékenysége az államot és az embereket fenyegető veszélyek elhárítása, 
ezt pedig közigazgatási rendészetnek nevezte. Ebből is jól látszik, hogy Csiky a rendé-
szet helyét a közigazgatásban találta meg. A közigazgatási rendészetet két fő területre 
osztotta, a magasabb (vagy politikai) rendészetre és a közrendészetre. A magasabb vagy 
politikai rendészet alatt Csiky a rendészet egyik ágát értette, amely szerint „az állami 
és társadalmi rendet általában, vagy az összesség egyes tagjait az általános gonosz emberi 
indulatból eredhető, különösen fenyegető veszélyek ellen védelmezi”.34 Az alsóbb vagy 

32 Grünwald 1884, 222. 
33 Kovács 1887, 207–208. 
34 Csiky 1888, 338. 
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közrendészet pedig „az egyes emberek rosszakarata, tudatlansága, gondatlansága, vagy 
a természet erőinek s elemeinek káros hatása miatt felmerülő veszélyek elhárításával, 
vagy legalább mérséklésével foglalkozik”.35 Csiky rendészetfogalmának hiányossága, 
hogy nem említi a közrend fenntartását, illetve nem foglalkozott a rend, társadalmi rend, 
közrend fogalmának kifejtésével.

A 19–20. század fordulóján élt és alkotott Concha Győző,36 aki kiemelt figyelmet fordí-
tott munkáiban a rend, a közrend és a rendőrség egymáshoz való viszonyának és fogalma-
inak tisztázására. Véleménye szerint a közrend a magasabb fogalom, amely áll az állami 
összlét és a személyek léte közötti harmonikus együttlétből, az emberek közös célból 
való együttműködéséből, amelyet a jog és a természet határol le.37 Concha megkülönböz-
tette az állami, társadalmi és természeti elemek rendjét. Ezekből levezetve a rendőrség 
feladatai – az alaptényezők mellett – az állam és társadalom rendjének az előfeltételeit 
biztosítani. Bővebben a közrendet „a nemzeti összlét, és az egyéni társadalmilét ténye-
zőinek összeműködése s a különböző javaknak e tényezők közötti megosztása és általuk 
való élvezése alkotja.”38 Ehhez tágabb értelemben a szerző a természet rendjét is ideveszi. 
Ezt követően ismerteti az államrendet, amely alatt az ország vezetését, a hatalmi ágak 
működését, a jog érvényesülését érti, valamint bemutatja a társadalmi rend alkotóele-
meit, amely az önkéntes együttműködésen, a javak helyes elosztásán, felebaráti érzésen, 
és egyesek hitén, meggyőződésén nyugszik. Az emberek életét ugyanakkor befolyásolják 
a természeti elemek is. A szelek, tűz, víz folyamatosan jelen vannak, amelyek esetenként 
megbonthatják a társadalom rendjét.

Időben párhuzamosan élt és alkotott Réde(i)y Miklós, aki egyike volt azoknak a ren-
dészettudományi tudósoknak, akik mind elméleti, mind gyakorlati síkon nagyon sokat 
tettek a rendészettudományért. Társszerkesztője volt Laky Imrével két rendőrségi lexi-
konnak,39 valamint szerzője számos rendészetet, rendőrséget érintő könyvnek, amelyek 
az induló rendőrtisztviselői szaktanfolyamokon tankönyvül szolgáltak. Alapműnek 
számít a Bevezetés a magyar rendőri jog alaptanaiba című könyve, amelyet 1923-ban, 
a rendőrség államosítása után 3 évvel adtak ki. Rédey szerint a rendőri jog megértésé-
hez az alapfogalmak tisztázásán keresztül vezet az út, ezért a könyv elején ismertette 
a rend, az állam és társadalmi rend, jogrend, természet rendje, közrend és a rendészet 
fogalmát, tartalmát. Továbbá tisztázta a rendészet állami feladatait, helyét és szerepét 

35 Csiky 1888, 339. 
36 Sallai 2015a, 39–45. 
37 Concha 1905, 372. 
38 Concha 1905, 372.
39 Az 1909-ben  kiadott Rendőri lexikonban a rendészetről ezt olvashatjuk: „Rendészet alatt értjük az állam 
belügyi igazgatásának a közrend és a közbiztonság fenntartására irányuló, kényszerítő hatalommal ren-
delkező tevékenységét. A rendészet tehát állami feladat. A többi igazgatási ágaktól független, és önálló. 
A rendőri feladatok köre az ismert hármas felosztás szerint magában foglalja a megelőzést, a megakadá-
lyozást, és a felderítést. A tételes rendőri jogon túli ezen körben kell helyet foglalnia a diszkrécionárius 
jognak is melynek ugyancsak sohasem szabad e határokat átlépnie.” 
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az államigazgatásban. Ezután tért rá a rendőrség tárgyalására, amikor is kifejtette, hogy 
a rendőrség fogalma alatt mit ért, és melyek a rendőrség feladatai.

Rédey a rend kapcsán megjegyezte, hogy mennyire fontos dolog meghatározni magát 
a fogalmat, ugyanakkor milyen sok nehézséget is jelent. Véleménye szerint a hétközna-
pokban mindenki használja a rend kifejezést, mint például házirend, bálrend, napirend 
vagy jogrend, társadalmi rend, államrend és mindezek tartják össze a társadalmat. Rédey 
a rend fogalma alatt a következőt értette: „[T]öbb, különféle személyeknek, dolgok-
nak vagy más erőtényezőknek bizonyos cél elérése érdekében történt összefüggését, 
illetve a törvényszerűségek által egyensúlyozott állapotát értjük.”40 Társadalmi rend alatt 
a polgárok önkéntes, harmonikus együttműködését, míg az államrend alatt az uralkodó, 
az országgyűlés és kormány összhangzatos munkáját értette. Az előbbiek mellett fon-
tosnak tartotta a természet rendjét is meghatározni, amelyet a szerző a következőkép-
pen fogalmazott meg: „[T]ermészeti erőknek az elemeknek egymásutánján, mértékén 
és egymásra hatásán alapszik.”41

Rédey véleménye alapján, az állam, a társadalom és a természet rendje együttesen 
alkotják a közrendet, azaz a közrend a rend teljessége. Mindebből levont következtetése: 
„A közrend fennállása biztosítja az erőtényezőknek a közös cél felé való együttműködését 
s a javak megoszlását és használatukat zavartalan folytathatását a jog és az államcélok 
követelményei szerint. Vagyis a közrend adja meg a közbiztonság érzetét, amikor úgy 
az egyes, mint a társadalom és az állam tudja, hogy bekövetkezhető veszedelemmel 
szemben a lehetőségig biztosítva van, de tudja azt is, hogy bekövetkezett veszedelmeket 
elhárítják és azok okozóival szemben megtorolják.” A fentiekből jól látható, hogy a köz-
rend fogalma magában foglalja a közbiztonságot is, így annak párhuzamos használata 
fölösleges. Ezért is érdekes, hogy a két fogalmat mind külföldön, mind hazánkban nagyon 
sokszor együtt említik.

Rédey a fentiekből levont következtetése alapján a rendészet fogalma alatt „ez idő 
szerint, a közrend előfeltételeinek létrejöttét, fenntartását és biztosítását célzó intézke-
dések és intézmények összességét”42 értette.

Rédey kiemelkedett abban is, hogy pályafutása során végig a rendészettudomány híve 
volt, és mindent megtett annak egyetemi szintű műveléséért. 1902-ben  a Rendőri Lapok 
9. évfolyamának 16. számában megjelent vezércikkében kifogásolta, hogy mindez ideig 
a rendészetnek nemhogy tanszéke, de még speciális kollégiuma sem volt az egyetemen, 
miközben a rendészet jelentősebb ismeret, mint azt a jogi fakultáson hallgatni lehetett. 
Az egyetemi tankönyvekben a rendészet mindössze 6-8 oldalt tett ki, és az is az 1870-es  
évek elavult tananyaga volt. A szerző a megoldást a rendőrtisztviselők esetében az állam-
tudományi államvizsga helyett a jogtudományi vizsga letételében, továbbá a rendészet 
mint önálló jogtudományi ág bevezetésében látta. Így a rendőrtisztviselők a rendészetet 
önálló főkollégiumban tanulhatták volna.

40 Rédey 1923, 4. 
41 Rédey 1923, 5. 
42 Rédey 1923, 5.
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Tomcsányi Móricz43 a 20. század első felében a közigazgatás és rendészet jeles művelője, 
valamint meghatározó jogtudós, akadémikus volt. Akadémiai székfoglalójában és a Magyar 
közigazgatási és pénzügyi jog: különös (szakigazgatási) rész című könyvében kiemelten 
foglalkozott a rendészet elméleti kérdéseivel. Akadémiai székfoglalóját Rendészet – köz-
igazgatás – bírói jogvédelem címmel 1928-ban  tartotta meg. Előadásának kiinduló tétele 
a rend volt, amelynek alkotóelemei a szerző szerint a természet, a társadalom és az állam. 
Mivel például a természet rendje folyamatosan változhat, ezért a rend lehet statikus és dina-
mikus állapotú is. A közrendet a szerző nem azonosította a jogrenddel, mert a közrend 
alatt az állami és társadalmi rendet együttvéve értette. A jogrend csak irányítója, több 
esetben keletkeztetője a közrendnek. A közrend és a rendészet közötti viszonyt vizsgálva 
megállapította, hogy a rendőrség sem alkotja a rendet, hanem a létező rend érvényesülé-
sének külső feltételeit biztosítja csak. A rendészet ehhez képest csak járulékos természetű. 
A fent bemutatott akadémiai székfoglaló teljes anyaga44 könyv formában is megjelent, amit 
1933-ban  a Magyar közigazgatási és pénzügyi jog, Különös (szakigazgatási) rész című 
munka követett. Ebben jelentős részt kapott a rendőrjog és a rendészet. Már a könyvének45 
bevezető részében jelzi, hogy a közigazgatás általános része mellett a különös részben 
a különféle közigazgatási ügyek „tarka-barka” tömege található meg, amelyben – mint 
közigazgatási tevékenység – a rendőri igazgatás is megtalálható. Ahhoz, hogy a rendőri 
közigazgatás helyét és szerepét megfogalmazza, a rendből indul ki. „A rend a természeti, 
társadalmi és az állami élet tárgyi és személyi elemeinek, tényezőinek valamiféle belső 
szükségességből, indokoltságból folyó elhelyezkedése, összefüggése, kapcsolata, s ez össze-
függés céljának megfelelő érvényesülése, életfolyamata.”46 A szerző szerint a rendőrség 
a rendnek nem része, hanem azon kívül álló, s a külső feltételeket biztosítja azáltal, hogy 
a rendet fenyegető veszélyt elhárítja, illetve rendzavarás esetén a zavaró körülményt utólag 
felszámolja, megszünteti. Az akadémiai székfoglalóban írtak szerint (Concha Győzővel 
összhangban) a rendőri funkció jellegzetességének tartja a discrecionarius elemet.

Tomcsányi megállapította, hogy a rendészeti közigazgatást sokféleképpen lehet osztá-
lyozni, amelyek közül a legegyszerűbben két részre osztva megkülönböztethetünk: biz-
tonsági, és igazgatási rendészetet. A „biztonsági” rendészet alatt az igazságügyi és a köz-
biztonsági rendészet található, amelyek tovább csoportosíthatók. Ugyanígy a másik nagy 
kategóriát a közigazgatási vagy klasszikusan csak igazgatásrendészetet is két alcsoport 
alkotja: a közigazgatási védelmi és az engedélyi alcsoport.

Követve a rendészet jeles művelőinek a munkásságát, az a véleményem alakult ki, 
hogy Tomcsányi Móricz a hosszú, közigazgatás kontra rendészet vitára tett pontot azál-
tal, hogy egyértelműen besorolta a közigazgatás fajaként a rendészetet, és a rendészet 
felosztását illusztráló és azt kifejtő munkájában világosan meghúzta a határokat egyes 
rendészeti tevékenységek között.

43 Sallai 2015f, 111–116. 
44 Tomcsányi 1929, 31.
45 Tomcsányi 1933, 8. 
46 Tomcsányi 1933, 9. 
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A történelem különös fintora, hogy a rendészetfogalomról éppen a legvészterhesebb 
időkben, 1938-ban  született meg Tóth József Rendészetfogalom a nemzeti szocialista 
államban című könyve, amikor a jogi korlátok nélküli rendészet vált a „társadalomi-
rányítás” alapvető eszközévé. A könyv, címe alapján a fasizmus időszakára fókuszál, 
de ugyanakkor tartalmában, a könyv első részében a rendészet fogalmát járja körül 
magyar és más külföldi, főleg német forrásokra támaszkodva. A szerző már a bevezető-
ben megállapította, hogy a rendészet a közigazgatás legkényesebb, legérzékenyebb része, 
hozzátéve, hogy a közigazgatás minden szegmensének van saját rendészete. Igen sajátos 
összefüggést mutatott ki az államhatalom és rendészeti hatalom, valamint az állameszme 
és a rendészetfogalom között. Szerinte az állameszme változásával összefüggésben vál-
tozik a rendészetfogalom is. A szerző könyvét nem a nemzeti szocializmus bírálatának, 
hanem a rendészetfogalom objektív vizsgálatának szánta. Tóth József művének első 
részében áttekintette a rendészetfogalom történeti fejlődését, amelyben ennek kezde-
tét – hasonlóan tudós társainak e témában megfogalmazott gondolataihoz – a görög 
„politia” szóhoz datálta. A történeti fejlődésben a francia, német vonulatot és a ren-
dőrállam jellemzőit vázolta fel. Kiemelkedőnek tartotta Nagy Frigyes időszakát, ahol 
a rendészet területén önálló életet kezdett élni a titokrendészet, és a reformáció utáni 
időszakot, amikor a rendészetről több igazgatási terület levált. Tóth József (is) korsza-
kalkotónak tartotta Lorenz von Stein közigazgatási megállapítását, amelytől a rendészet 
elnyerte a 20. századi alakzatát, azaz közigazgatási fogalommá vált. A továbbiakban 
a rendészetfogalom átalakulásáról írt, amely kapcsán több nézetet – például a liberálisok 
rendészetről alkotott felfogását – mutatta be. A rendészetről folyó viták eredményeként 
megállapította, hogy a rendészet feladata a közrend, közbiztonság megóvása és a veszély 
elhárítása. Ez a nemzeti szocialista államban kiegészül „pozitív, politikai, népjóléti fel-
adatkörökkel”.47 A szerző szerint a közbiztonság a biztonságfogalomból fejlődött ki, 
amelyhez segítségül a német „rendészettudomány”-ban  található, már korábban, 1917-től  
ismert biztonságdefiníciót idézi. Tóth véleménye, hogy a közbiztonság alapját a közérdek 
képezi. A közrend fogalmának bemutatásakor az ókori görög bölcsek megállapításaihoz 
nyúlt vissza. Így Püthagorasz szerint „a dolgok rendje a szellemre vezetendő vissza”, 
míg Cicero felfogása megfogalmazásában a „rend alatt a dolgoknak – a nekik megfelelő 
helyen való – összeállítása, együttléte értendő.”48 Összegzésként a szerző a következő 
felfogást tartja elfogadhatónak: „A rend a különbözőségi elemeknek térben, időben 
és kauzalitásban való meghatározott együttléte, összefüggése.”49 Továbbá kifejtette, 
hogy a rend fogalmának művelése a bölcsészettudományban szélesen elterjedt, amit 
nem lehet elmondani az államtudomány és a rendészettudomány esetén. Itt megjegy-
zem, hogy a művében következetesen mindig a rendészettudomány kifejezést használja 
a szerző. A rend fogalma kapcsán Robert von Mohlra hivatkozva írja, hogy a rend nélkü-
lözhetetlen emberi igény, és az a véleménye, hogy ez hozta létre a rendészetet. Magyar 

47 Tóth 1938, 41. 
48 Tóth 1938, 48. 
49 Tóth 1938, 50. 



32

szerzők közül Concha Győző gondolatait emeli ki a rend megfogalmazásakor. A rend 
fogalmából alakult ki a közrend, amely azonban nem egyszerűen a közre való applikációt 
jelent. A szerző itt szintén német forrásokra támaszkodik, így Otto Mayer német jogtu-
dósra, aki úgy vélte, hogy a „közrend, a közösségnek olyan helyzete, állapota, amelynél 
a társadalmi értékek, a lehetőség adta korlátok között, minden károsítástól mentesen 
maradnak”.50 Későbbiekben Tóth a veszély fogalmát tárgyalja, amelyben részletesen kitér 
a rendészeti veszélyre. Itt ismét Lorenz von Stein gondolata jön elő, aki nem minden 
veszélyben látott egyben rendészeti veszélyt is. Stein szerint az egyes emberek akarata 
folytán az egész veszélyeztetése a rendészeti veszély, amelyet Tóth kiegészített a közbiz-
tonság, közrend veszélyeztetésével.51 Tóth József művének negyedik részében bemutatja 
a formális és a materiális rendészetfogalmakat. A szerző szerint ezek önmagukban nem 
léteznek, hanem mindkettőnek szoros kapcsolatban kell lennie egymással. Véleménye 
szerint helytálló Fülster52 nézete, amely alapján a rendészetfogalmat két ismérve, a célja 
és az eszköze határozza meg. Lényege a közbiztonság, közrend védelme, amelynek esz-
köze a rendészeti szervezet, a közhatalom és esetlegesen a kényszer.

Tóth könyvei után, 1942-ben  látott napvilágot Magyary Zoltán Magyar közigazgatás 
című könyve, amely külön fejezetrészt szánt a rendészetnek. Magyary véleménye szerint 
is német területen, a közrendészetből alakult ki a közigazgatás, amely a Közigazgatás 
folyóirat hasábjain 1896-ban  lefolyt közigazgatás kontra rendészet vitára is választ adott. 
Magyary, eltérően a francia vagy német modelltől, a rendészetet a rend meghatározásából 
vezette le, szem előtt tartva, hogy a rendészet definíciójának megalkotásakor abból indul-
tak ki, hogy a rendészet alatt a közrend-megzavarás elleni védekezést értették. Szerinte 
a rendészet az egy védő, elhárító tevékenység. Ez alapján a rendészetnek a következő 
fő feladatai vannak:

 – közrend fenntartása, ha kell, a helyreállítása,
 – közbiztonság fenntartása,
 – politikai vagy államrendészeti feladatok,
 – közigazgatási rendészeti feladatok,
 – igazságügyi rendészeti feladatok,
 – rendőri büntető bíráskodási feladatok.53

Magyary művében utal Tomcsányira, ezért is érthetetlen számomra, hogy a közbizton-
ságot a közrendtől külön jelöli feladatként.

Magyary előadásait hallgatta Szamel Lajos, aki a 20. század második felében a rendé-
szettudomány kutatásában, művelésében a folyamatosságot képviselte a második világ-
háború előtti időszak és az 1990-es  rendszerváltás között. A jogi egyetemet 1943-ban  
fejezte be, amely során a rendészet fogalmából tudorált. Tudori értekezését Tomcsányi 

50 Tóth 1938, 54. 
51 Tóth 1938, 60–61. 
52 Fülster 1929, 19. 
53 Magyary 1942, 565–566. 
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professzor helyett Magyary Zoltán opponálta. Művében kitért arra, hogy sokan össze-
tévesztik a közrendet a rendészettel, amit nagy hibának vélt. Szerinte a közrend az egy 
állapot, amelyben a társadalom, a személyek, és az állam – természetes jogrendi korlátok 
között – harmonikusan végzik tevékenységüket. A rendészetet pedig közigazgatási tevé-
kenységnek tartotta, amely Concha gondolatait alapul véve abból áll, hogy az az egész 
állam, társadalom előfeltételeit biztosítja. Szamel ezt követően döntően államigazgatási, 
majd közigazgatási témakörökben publikált, a politikai rendszerváltás hajnalán pedig 
az 1970-es  évek közepétől újra visszatért a rendészetfogalom témaköréhez, és a követ-
kezőként foglalta azt össze: „Rendészeten azt az államigazgatási tevékenységet értjük, 
amelynek feladata a közbiztonság és a közrend, valamint az állampolgárok személyes 
biztonságának megóvása, továbbá közreműködés a megsértett rend helyreállításában.”54 
Később, 1985-ben  egy jubileumi tanulmánykötetben A modern rendészetfogalom 
és következményei című cikkében elemezte a rendészet elméletével foglalkozó német 
és magyar tudósok (Stein, O. Mayer, Concha és Magyary) nézeteit, akik hatással vol-
tak a rendészet kialakulására, megszilárdítására. Szamel a rendészet kulcsfogalmának 
a közrendet és a közbiztonságot tartotta. A közrendet „olyan többnyire íratlan szabályok 
összességének minősíti, amelyeknek követése az uralkodó szociális és etikai felfogás 
szerint elengedhetetlen előfeltétele a közösségen belüli sikeres együttélésnek”.55 Ennél 
egyértelműbb a közbiztonság megfogalmazása, amely alatt szerinte „az emberek éle-
tének, egészségének, becsületének, szabadságának és vagyonának, valamint az állam 
és intézményei működésének sértetlenségét, illetve akadályozatlanságát értik, s ezen 
belül különösen e jogtárgyak megóvását a bűncselekményektől és a rendsértésektől 
(szabálysértésektől)”.56 1985-ben  már nem az 1955. évi 22. számú törvényerejű rende-
let, hanem az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. számú törvényerejű rendelet 
volt hatályban, amely a közrendet az állam- és közbiztonság részelemeként sorolta be. 
Szamel Lajos is – a korábbi szerzőkhöz hasonlóan – kuszának és rendezetlennek tartotta 
azt a helyzetet, ami a rendészet fogalma, meghatározása terén keletkezett. Továbbá, ha 
a rendőrállam idején kialakult rendészeti fogalomból ki kell iktatni azokat az elemeket, 
amelyek csak abban a korszakban kerültek bele, akkor csak egy kulcsfogalomra, a köz-
rendre kell koncentrálni. Mert ahol a közrend fennáll, ott az élet- és vagyonbiztonságot 
nem fenyegeti veszély, ami lényegében a közbiztonságot garantálja. Eszerint a szameli 
rendészetfogalom: „A rendészet úgy határozható meg, mint olyan állami tevékenység, 
amely a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlen zavaró magatartás megaka-
dályozására és a megzavart rend helyreállítására irányul.”57 Összegezve megállapítható, 
hogy Szamel Lajos az 1980-as  évek végén „a rendészetet olyan állami tevékenységnek 
tekintette, amely a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró maga-
tartás megakadályozására és a megzavart rend helyreállítására irányul. Az igazgatás-

54 Szamel–Hülber 1972, 253. 
55 Szamel 1990, 13. 
56 Szamel–Hülber 1972, 253. 
57 Szamel–Hülber 1972, 253–261. 



34

rendészeti funkció a rendészet célját a közigazgatási felelősség érvényesítésével, ellenőr-
zéssel és szankcionálással érvényesíti.”58 Szamel rendészetfogalmában jól tetten érhető 
a történetén átívelő veszélyelhárítás és közrendfenntartás tartalom.

A rendszerváltás idején felerősödött a közel 40 évig tabunak számító rendészetelmélet 
és -történet, így a rendészetfogalom kutatása, publikálása is a szakmai berkekben. Ebben 
játszott kiemelkedő szerepet az 1980-as  évek végén, az 1990-es  évek elején Katona Géza, 
Finszter Géza és Szikinger István.

Katona Géza a rendészetfogalom vizsgálatánál nehézségként jelezte, hogy a ren-
dészetre vonatkozó terminológiai kutatások rövid múltra tekintenek vissza, ezért nem 
alakulhatott ki még fejlett módszertana. Továbbá nehezményezte, hogy a rendészet-
tudomány mint diszciplináris ágazat folyamatos művelésének a hatékonyságával még 
nem lehetünk elégedettek. Katona Géza szerint a rendészettudomány interdiszciplináris 
jellegű, amelynek részterületei más szakmai és tudományos területekkel is kapcsolatokat 
tartanak fenn, így például:

„– az igazgatásrendészet, amely a közigazgatási jog különböző ágaival,
– a közlekedésrendészet, amely a jármű technikával, az út- és közlekedéstervezéssel,
– a bűnügyi technikai szolgálat, amely az orvostudomány és a műszaki tudományok 

különböző ágazataival tart fenn kapcsolatokat”.59

A bevezetőben említett CEPOL keretein belül létrehozott kutatócsoport munkája során 
sok vitának adott helyet a rendészettudomány létezése, fogalma kapcsán. A vita eredmé-
nyeként megalkotott rendészettudomány fogalma a következő: „A rendészettudomány 
a rendőrség – mint intézmény – és a rendészet – mint folyamatos tevékenység – tudo-
mányterülete. Alkalmazott diszciplínaként a rendészettudomány a rendészet területén 
belül hozzá közel álló más tudományágak módszereit és tárgykörét ötvözi. Magában 
foglalja mindazt, ami a rendőrség teendője, és minden olyan külső tényezőt, ami a ren-
dészetre és a közrendre hatással van.”60 A fogalomból kiindulva a rendészettudomány 
tárgya: a rendőrség mint intézmény, és a rendészet mint tevékenység.

Az elmúlt három évtizedben kiemelten foglalkozott a veszély-, rendészetfogalom, 
rendészettudomány kérdéseivel Finszter Géza, aki jelentős szerepet játszott a rendé-
szettudományi civil szervezet létrehozásában és küldetésének teljesítésében, valamint 
a rendészettudományi szakirodalom bővítésében. Rendészettudományi gondolatok 
című könyvben megjelent cikkében elsők között fogalmazta meg a rendészettudo-
mány helyét, tárgyát és módszertanát. E szerint: „A rendészettudomány az állam- 
és jogtudományoknak azon ágazata, amelynek kutatási tárgya a rendészet szervezete, 
működése és a rendészeti jog. A rendészettudomány sajátos módszertana azoknak 
a társadalomtudományi metodikáknak az összessége, amelyek alkalmasak a kutatási 

58 Kis 2015, 85–92. 
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tárgy feltárására. A rendészettudomány rendszere visszatükrözi a rendészeti rendszerre 
jellemző struktúrát.”61

A holland Cyrille Fijnaut 1980-as  évek elején közzétett publikációja szerint a rendé-
szettudományt új alapokra kell helyezni ahhoz, hogy amerikai mintára beilleszkedjen 
a társadalomtudományok közé. Az akkori elképzelések szerint az új rendészettudomány 
a következő öt pillérre kell, hogy támaszkodjon:

1. Politikai (közigazgatási) rendészettudomány, amely főleg a rendőrség feladatait 
és hatáskörét, illetve a közigazgatási hatóságokkal, a törvényhatóságokkal és a lakos-
sággal fenntartandó kapcsolatrendszer normatív meghatározását foglalja magában.

2. Társadalmi rendészettudomány, amelynek középpontjában a rendőri testület elvárt 
és valóságos működése áll, a rendőrség által maga elé tűzött célok, ezenkívül – nem 
kisebb súllyal – a hatóságokkal és a lakossággal fenntartott kapcsolatok, saját szervezete 
és állománya, továbbá az általános viszonyok és a társadalmi fejlemények tükrében.

3. Technológiai rendészettudomány, amelynek keretein belül olyan technikai és szer-
vezeti eszközök jönnének létre, amelyek birtokában a rendőri testület úgy működhetne, 
hogy azzal tanújelét adja politikai felelősségtudatának, és ahogy az társadalomtudományi 
szempontból kívánatos.

4. Történelmi rendészettudomány, amely egyrészről a jelenlegi társadalomtörténeti 
kutatások irányában fejlődik, másrészről viszont napjaink tudománytörténeti kutatásai 
felé is kitérőt tesz.

5. Összehasonlító rendészettudomány, amely kifejezetten Európa rendőri struktúrá-
inak történelmével és jelenlegi szervezeti viszonyaival foglalkozik.62

Úgy gondolom, Cyrille Fijnaut megállapításai 40 évvel a mű megjelenése után is 
időtállóak, hasznosíthatók a mai rendészettudományban. Egyrészt jól szemlélteti a ren-
dészettudomány komplexitását, sokszínűségét, másrészt az öt pillér jól kijelöli azt az öt 
területet, amelyen a modern rendészettudomány elhelyezkedik.

A rend, közrend, rendészet, rendészettudomány fogalmainak történeti áttekintése 
során egyértelműen megállapítható, hogy a modern rendészetfogalmat a veszélyelhárí-
tásból, a közrend fenntartásából lehet levezetni. A modern magyar rendészet létrejötté-
ben meghatározó szerepet játszó magyar tudósok, rendészeti szakértelmiségek döntően 
a német szakirodalomra, a német modellekre támaszkodtak, amelyek még a 20. század 
végén Szamel professzor munkáiban is feltűntek. A CEPOL-munkacsoport által megal-
kotott rendészettudomány-fogalom a rendészetből indul ki, a hozzá közeli tudományágak 
módszerét és tárgyköreit integrálja. „Céljának elérése érdekében a rendészettudomány 
felhasználja a rendőrség tapasztalati tudását, a rendészettel így vagy úgy összefonódó 
különféle diszciplínák tudományos ismereteit és egy sor olyan bevett módszert vesz át, 
amelyek alkalmazása a tudomány más területein általános gyakorlatnak számít.”63

61 Finszter 2014, 13–30. 
62 Fijnaut 1983, 36–37. 
63 Jaschke et al. 2007, 20–21. 
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A magyar rendészettudomány etablációja

Az MRTT 2019-ben  ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját, amelynek alkalmából 
megrendezett ünnepi ülésen a társaság elnöke és főtitkára egyaránt elismerően szólt 
a kitűzött célok teljesítéséről. E célok között prioritást élvezett a rendészettudomány 
akkreditálása, amelyre 2012-ben  került sor. E folyamat részeként kutatták fel a rendészet 
történetének főbb állomásait, a rendészeti képzést, a rendészettudományi folyóirato-
kat, és a rendészet jeles művelőinek a munkásságát, amelyekkel nagyban hozzájárultak 
a rendészeti tradíciók ápolásához, a rendészettudomány elfogadtatásához. E folyamat 
részeként publikáltam 2016-ban  a Belügyi Szemle hasábjain a rendészettudomány etab-
lációjáról, amely témakörben azóta több új forrást találtam, és ezek által lényegesen 
nagyobb tartalommal tudom kitölteni a rendészettudományt tartó négy oszlopot.64

A rendészet az államok kialakulásától folyamatosan fejlődött, és az egyszerű rend-
fenntartástól eljutott a 19. század végén addig – amikor először külföldön, majd Magyar-
országon is egyre nyilvánvalóbban fogalmazódott meg –, hogy a rendészet több mint 
egy szakma, tudományos tartalommal bír. Sorra születtek írások a magyar és a kül-
földi szakmai sajtóban arról, hogy a rendészetben is fellelhetők tudományos ismeretek, 
összefüggések, még akkor is, ha az több tudomány határán mozog. Általában minden 
rendészeti szakember a jog-, majd a közigazgatás-tudomány, valamint a kriminalisztika, 
kriminológia, szociológia tudományokkal hozta összefüggésbe a rendészetet, és meg-
állapították, hogy a rendészetnek is vannak saját ismérvei, amelyek elválasztják a többi 
tudománytól. A tudománnyá válást megnehezítette, hogy a „Polizeiwissenschaftnak,” 
azaz a rendészettudománynak a fogalma a 19. században lényegesen átalakult. Míg 
korábban az egész kormányzást, államtudományt, közigazgatás-tudományt jelentette, 
addig Stein, Mohl és Karvasy által tudjuk, hogy a 19. század közepétől már tisztán a ren-
dőrséget, rendészettudományt értették alatta. Magyarországon Karvasy fogalmazta meg 
először a Polizei (rendőr), majd közrendészet fogalmát, és ezt követően rá hivatkozva 
a korszak tudósai hasonlóan használták a fogalmat. Később Rédey, Concha, Laky, Nagy 
Valér, Tomcsányi, Magyary, Tóth József és Szamel munkáiban a rendészetet – mint 
a közigazgatás egyik ágát – tudományos igénnyel kutatták és jelenítették meg. Rédey 
egyértelműen katedrát követelt a jogi egyetemen a rendészetnek, Tóth következetesen 
rendészettudományt írt mindkét kötetében. A 19. századtól német, francia területeken 
a rendészettudomány kifejezést már következetesen használták. A második világhá-
ború után, a Magyarországon is megvalósult baloldali fordulat következtében a korábbi 
rendészetelméleti és gyakorlati szakembereket háttérbe szorították, illetve elhagyták 
az országot. Emellett a szovjet modell másolása nem igényelt tudományos ismerete-

64 A négy oszlop:
1. egyetemi oktatás, kutatás, tanszék;
2. országos szakmai civil szervezet megléte;
3. szakmai folyóirat, tudományos publikációk (a tudományterület elméleti ismereteinek rögzítése, rend-

szerezése, közreadása);
4. a tudományterület tradíciójának megteremtése.
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ket, ami évtizedekre visszavetette a rendészetelmélet fejlődését, a rendészettudomány 
elismerését. Ebből a determinált helyzetből emelkedett ki Szamel Lajos munkáival, aki 
a nagy elődökhöz hasonlóan a rendészetet tudományként kezelte a közigazgatási műve-
iben. S bár az 1960-as  évektől azért hozták létre a Belügyi Szemlét, hogy a rendészet-
ben tudományos igényességgel megírt publikációknak helyet adjon, a rendszerváltásig 
többnyire a politikai érdekeket szolgálta, és nem vállalta fel a rendészet tudománnyá 
válásának megvalósítását. A rendészetelmélet és -történet kutatásában a rendszerváltás 
jelentős változást hozott, és elindította a rendészet művelőit, hogy a korábbi hagyo-
mányokra építve a rendészet elméleti kérdéseit megvitassák. E folyamat vezetett oda, 
hogy civil szervezetek alakultak, amelyek célként fogalmazták meg a rendészettudo-
mány elismerésének kivívását. E folyamat részeként került sor a rendészet akkreditá-
ciójára, az akadémiai munkacsoport megalakítására az MTA szervezetében, továbbá 
a IX. osztály által a Rendészeti Albizottság befogadására. Nagyon fontos lépés volt 
a Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Karrá történő átalakítása és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyemre való betagozódása, amelynek következtében sor kerülhetett 
a Rendészetelméleti Tanszék felállítására, és a Rendészettudományi Doktori Iskola akk-
reditációjára, amelyek eredményeként gyakorlatilag is elismerték a rendészettudomány 
létjogosultságát. A Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) 2014 májusában 
ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, ennek alkalmából született meg a Ren-
dészettudományi gondolatok című kiadvány. E könyvben a rendészetfogalom története 
kapcsán a bevezetőben a következőket írtam: „A létrejött új tudományág azonban arra 
kötelezi művelőit, hogy a tudományos szakmai kihívásoknak és követelményeknek 
feleljenek meg, és tárják fel a rendészettudomány múltját, jelenét, és kutassák a jövőben 
rejlő lehetőségeit.”65 Ennek szellemében folytattam és folytatom tovább kutatásaimat 
a rendészettudomány történetének feltárása területén, és tartom fontosnak megerősí-
teni (innen a fejezetcím, az etabláció66) a magyar tudományos közéletben tudományági 
besorolást kapott rendészettudományt.

A kutatásaim folytatása során először is megvizsgáltam a számomra autentikus forrás-
nak számító néprajz- és térképészet-tudomány kialakulását, tudománnyá válásuk folya-
matát. Ennek során azonos tényezőket fedeztem fel: mindkét tudományterület története 
az ókori időszakra vezethető vissza, de tudománnyá válásuk és annak megerősödése, 
elismerése Magyarországon a 19. század második felében kezdődött, és a 20. század 
elején fejeződött be. Azon túl, hogy mindkét vizsgált tudományterületnek szakmai ter-
minológiája, sajátos kommunikációja volt, a tudománnyá válásukhoz még további négy 
elem egyidejű megléte vezetett. E fő tényezők a következők voltak:

 – egyetemi oktatás, kutatás, tanszék;
 – országos szakmai civil szervezet megléte;

65 Sallai 2014b, 53–64. 
66 Etabláció: létrehozni, alapítani, alátámasztani, megszilárdítani, elmélyíteni, alapot létrehozni, alapozni, 
elfogadni.
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 – szakmai folyóirat, tudományos publikációk (a tudományterület elméleti ismereteinek 
rögzítése, rendszerezése, közreadása);

 – a tudományterület tradíciójának megteremtése.67

A fentiek alapján e négy területre koncentrálva folytattam a kutatást. A négy tartóoszlop 
tartalommal való kitöltése eltérő terjedelmet produkált. Míg a szakmai folyóiratok, tudo-
mányos művek, és a képzés területén jelentős számban állt rendelkezésre forrás, addig 
a rendészeti szakmai civil szervezetek felkutatása források hiánya miatt nehézségekbe 
ütközött. A 19. század második felétől a rendészeti civil szervezetek megalakításának 
szándékáról vagy a létezéséről rövidebb közlések fennmaradtak, ugyanakkor a levéltári 
források hiányával szembesültem. Hiába volt arra szabályozás, hogy a belügyminiszter 
engedélyezése során válhat legálissá egy egyesület, és annak anyagát a levéltárban őrizni 
kell, ennek ellenére a rendőrségi, rendészeti egyesületekről nem maradt fenn levéltári 
anyag.

A rendészeti képzés története, a kezdetektől  
a Rendészettudományi Doktori Iskola létrejöttéig

A rendészettudomány pontos kialakulását meghatározni nagyon nehéz – szinte lehetet-
len –, ugyanakkor rendelkezésünkre állnak olyan források, amelyek azt bizonyítják, hogy 
a rendészet valamelyik ágát, a rendőrjogot vagy az egészségrendészetet már a középkor-
ban egyetemeken oktatták, oktathatták. A rendészet tárgyköreivel az egyházi szakiroda-
lom, elsősorban a Németország területéről kiinduló protestáns teológusoktól származó 
írások is foglalkoztak. A rendészet művelését nemes hivatásként határozták meg.

A modern rendészet kialakulása francia, míg elterjedése, megerősödése a német 
(porosz) területre tehető. A rendészetről szóló első mű az 1639–1723 között élt Nicolas 
Delamare nevéhez kötődik, aki Traité de la Police című könyvét 1705 és 1707 között két 
kötetben adta ki. A 19. század közepén porosz területen több rendészettel foglalkozó jeles 
jogtudós közül Lorenz von Stein véleménye szerint a „rendészet elnevezése és tartalma 
szerint, csak a kormány keletkezésével kezdődik és kiterjed, mint belső államművé, 
ellentétben a politikával, a kormány egész tevékenységére. A tizenhetedik században 
ezen rendészetből tudomány képződött.”68

Mindezeket megerősítik azok a források, amelyek szerint Poroszországban már 1727-ben  
példát találunk a rendészet oktatására, amikor is a német egyetemeken sorra jöttek létre 
„a kamarai tudományok69 tanszékei és a rendészettudomány oktatása általánossá vált.” 

67 Sallai 2015c, 5–28. 
68 Kautz 1871, 105. 
69 A kamarai tudományoknak három tartóoszlopa volt: 1. Ökonomie 2. Polizei (a rend megteremtésére 
és fenntartására irányuló tudomány), 3. Polizeiwissenschaft (amely önálló tudományágként, azaz az állam-
igazgatás gyakorlati tudományaként, a Polizei rendszerbe foglalására szolgált).
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Ausztriában is a 18. századra esik a Polizey und Kameralwissenschaft tanszék létrehozása 
Bécsben.70 Később ezen a tanszéken 1763-ban  – 30 évesen – Sonnenfels71 oktatott.

A magyar királyság területén a rendészettudomány (rendőrtudomány) első megem-
lítését a 18. század végén a pesti és kolozsvári egyetemeken találhatjuk. Ezt támasztja 
alá, hogy a 18. században a kolozsvári egyetemen72 a tanítandó tantárgyak között már 
szerepelnek az államrendészet és a rendőrjog tantárgyak. A pesti egyetem történetéből 
ismert, hogy 1793-ban  Schraud vezetésével – akit később 1803-ban  Bene Ferenc köve-
tett – létrehozták az orvosrendészeti tanszéket, amelynek első tankönyve az Elementa 
politiae medicae címen lett kiadva.

Ugyanebben a korszakban, 1786-ban  Pozsony–Lipcse egyetemi helyszíneken Dis-
cours über die medizinische Polizei címmel adták ki a szintén orvosrendészeti tan-
könyvet. A tankönyvben megfogalmazott orvosrendészet alatt a következőt kell érteni: 
„Az a tudomány, amely magában foglalja azon alapelveket, melyek szerint az állam 
gondoskodik az alattvalók egészségének és életének fenntartásáról. Elméleti tudomány, 
de ha az uralkodó ily eljárásokat alkalmazásba hoz, gyakorlati lesz és orvosi rendészet-
nek nevezik.”73

A Magyar Királyság területén a rendészettudomány kialakulásában játszott úttörő 
szerepet Forster József a Közbiztonság rendészetelméleti folyóirat szerkesztője, aki szinte 
megelőzve korát, a rendőrség képzését, a rendészettudomány művelését tűzte ki fő célul, 
amikor is az első számot megelőző mutatványpéldányba a következő fő feladatokat hatá-
rozta meg az újság számára:

„Amalgamisálnunk kell a személyes képességet, a tudományos képzettséget, nem 
elég, hogy az emberben az embert, hanem szükséges éppen úgy az ügyvédben a jog-
védőt, mint az orvosban a gyógyászt, a rendészben a személyünk és vagyonuk képzett 
őrét bírnunk.

Lapunk lámpául szolgáljon, melynek világánál rendészeink az eltévedt emberiség 
hibáinak tömkelegébe belátva az így szerzett ismeretekkel foganatosítandó gyakorlati 
eljárásuk kerek és kifogásnélküli legyen.

Mi az újabb rendszereket, ezek alapelveit, elméleti tapasztalati adatokkal könnyen 
érthető nyelven kívánjuk előterjeszteni, hogy mindenki megérthesse, és tért nyitunk, 
hogy mindenki hozzá is szólhasson, kételyei iránt felvilágosíthassuk, a közlöttek jobb 
részét felhasználhassuk, hogy az így támadt eszmecseréből nyert előny legyen a műkö-
désünknek a közjóra kiható eredménye […].”74

A továbbiakban a szerkesztő megfogalmazta még a külföldi tapasztalatok közzété-
telének, valamint a pártoktól független szakmai írások fontosságát. Mindezt úgy, hogy 
az írások ne legyenek „szobatudós” által írt benyomását keltők, és mindig pártolják 
a rendészetre hivatott hatóságok tevékenységét. Forster nagyon fontos témákat jelenített 

70 Jaschke et al. 2007, 27. 
71 Kapronczay 1998, 384–388. 
72 Bíró 1945, 8. 
73 Kapronczay 1998, 384–388. 
74 Közbiztonság, 1869, 1. 
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meg már az első számokban, így például a rendőrségi reformról írt elképzeléseit. A reform 
lényege, hogy országos rendőrség jöjjön létre, és az milyen jellegű legyen: militáris vagy 
polgári, esetleg maradjon a pandúrvilág. A téma a Közbiztonság harmadik számától 
Országos rendőrség75 címen közölt, vitaindító cikkben, és az azt követő reflexiókban 
vált nyomon követhetővé. Az akkori cikkírók egyértelműen az országos rendőrigazgatás 
mellett tették le a voksukat, és véleményük szerint az „Országos rendőr igazgatóság kor-
mányzás” néven, Budán valósulhatott volna meg. Ennek eredményeként az intéző rendőri 
kerületek 12 nagyvárosi helyszínen láthatták volna el a rendőrigazgatási tevékenységet. 
Az országos rendőrség jellegében azonban a vitázók között eltérés mutatkozott. Így 
például Csepy Pál, Győr megyei csendbiztos76 szerint a katonailag szervezett és kezelt 
országos rendőrség lehet a jó megoldás. Továbbá fontos, hogy az új rendőrség ne legyen 
elvonható a megyétől – csatornatisztításra, levélhordásra, egyebekre –, mint a korábbi 
időszakban alkalmazott pandúrság. Ezzel ellentétesen látta a helyzetet Sztraka György, 
szerinte a katonailag77 szervezett rendőrség nem alkalmas a közbiztonsági helyzet kezelé-
sére. Utóbbi az országos polgári78 rendőrségben és az egész országra kiterjedő titkosren-
dőrségben látta a megoldást. A rendészetelméleti folyóiratban elindított diskurzus hosszú 
ideig a rendészeti szakmai közélet fókuszában volt, amellyel párhuzamosan a rendészeti 
képzés kérdésköre került elő folyamatosan. Az 1870-ben  megjelent második számban 
a lap a rendészeti iskola létrehozásáért emelt szót. A szerkesztő vezércikkében a követke-
zőket írta: „Bármily rendszerre is alapítassék a rendőrség újjászervezése, ez csak akkor 
fog megfelelni hivatásának ha a rendészeti közegek a rendészeti tudományban (kiemelés 
SJ) elméletileg is kiképeztetnek.”79 Mivel ebben az időben rendészeti szakmai könyvek, 
tankönyvek nem voltak, ezért a szerző a következő jövőbe látó gondolatok megvalósítását 
javasolta: „Okvetlen szükséges a közigazgatási hatóságok rendőri alantas közegeivel ezen 
a tudományt alphájától kezdve megismertetni, erre pedig legcélszerűbb lenne egy rendé-
szeti tanszék felállítása: melynek tantárgyai, főbbek a rendészet körébe eső jog, – ember 
és arc isme – kutató módok különfélesége, – a bűnösök osztályai, ezek életmódja, és szo-
kásainak ismertetése –, szolgálati illemtan stb. volnának.”80 A szerkesztő a továbbiakban 
az iskola létrehozását alátámasztotta még azzal a gondolattal, hogy nem a rendszer, 
nem a betű, hanem a képzett rendőr képes a törvény alkalmazására. Mindezt 1870-ben  
tette, a fővárosi rendőrség létrehozása előtt 3 évvel. A szerkesztő lapjával valószínűleg 

75 Közbiztonság, 1869, 3. sz. 1–2. 
76 „Miként a honvédségnél ugy az országos rendőrségnél is kerületenkinti felosztást ohajtanék, minden 
kerületben tekintettel a helyi viszonyokra, a megyék nagyságára, földrajzi helyzetére, egy vagy több rendőri 
zászlóalj lenne felállítandó egy-egy őrnagynak parancsnoksága alatt, a kellő számú lovas osztállyal […] 
mert a rendőrség csakis katonailag szervezve és kezelve felelhet meg nemes hivatásának.”
77 „[N]em egyéb, mint a 20 éves szomorú múlt tapasztalatai alapján elkárhoztatott gendarmerie rendszer 
visszaállítása: mely nem politikai, hanem rendészeti szempontokból lett elkárhoztatva.”
78 „Magyarországon a rendőrségnek katonai szervezését sem szükségesnek sem üdvösnek nem találom, 
azért a czélnak megfelelőbb, olcsóbb és így minden tekintetben előnyösebbnek az országos rendőrség 
polgári szervezését hiszem.”
79 Közbiztonság, 1870. jan. 9., 2. sz. 1. 
80 Közbiztonság, 1870. jan. 9., 2. sz. 2.



41

nem nyerte el Thaisz Elek, akkori pesti főkapitány szimpátiáját, mert a szerkesztőség 
és a főkapitány között perig menő vita keletkezett. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a Közbiztonság című lap küldetését az első számoktól betöltötte, azaz igazi rendészetel-
méleti és gyakorlati témákat adott közre a rendészet művelőinek. A lap már az 1870-es  
újévi számában felvetette, hogy gondot okoz a rendészet fogalmának és határainak meg-
határozása, amelynek tudományos folyamatát figyelemmel kísérik, annak kimenetelét 
türelmesen megvárják. A képzés területén elsőként tartotta fontosnak megemlíteni, 
hogy a rendészeti képzést tudományos igényességgel kell végezni. Ezenkívül mindig 
kiemelten kezelte a külföldi példákat, bűneseteket, és a külföldi bűnüldözői gyakorlat 
megismerését, közreadását. A rendészettudomány kialakulásában, történetében megha-
tározó az első rendészetelméleti folyóirat, amely következetesen használta a rendészet 
kifejezést, és egyetlen lapszámban sem említette a rendvédelem elnevezést. A folyóirat 
teljes elemzését korlátozza, hogy néhány száma sajnos hiányzik, a meglévő számok 
döntően az Országos Széchenyi Könyvtárban találhatók, és mikrofilmen olvashatók.

A Közbiztonság folyóiratot a Közrendészeti Lap váltotta 1870-ben, amelynek már 
a nyitó számában megismerkedhetünk a főszerkesztő építő jellegű szándékaival. „Nem 
törni és zúzni jöttünk, hanem csöndesen építeni szándékozunk, minden fölmerülő tár-
gyat az objektív tudomány és a rendőrség nem pedig a politika álláspontjáról fogunk 
tárgyalni.”81 A főszerkesztő ars poeticája világos: tudományos igényesség, tárgyilagosság, 
nem pedig politikai elkötelezettség. A tudomány iránti elkötelezettséget a később lap-
számokban is tetten lehet érni. Így például a közrendészet tudományról a következőket 
olvashatjuk egy későbbi évfolyamban megjelent lapszámban: „Ami fenyegeti az erényt, 
a közegészséget, erkölcsöt, vetéseinket, vagyonunkat, életünket, mindezt a közrendé-
szeti tudomány elveinek gyakorlati alkalmazása hárítja el. E tudomány a társadalom 
boldogítását célozza az intézmény tagjai olly kötelezettséget vállalnak magokra minek 
betöltéséhez a lélekismeretes gyakorlásához annyi önfeláldozás kell mint a görög hitrege 
hőseiben volt. A rendőr feje felett Damocles kardja csügg, mely minden percben leeséssel 
fenyegeti az ő családja a társadalom s otthona a nyilvánosság.”82 Az írás azon túl, hogy 
megismerhetjük benne a közrendészet fogalmát, következetesen kiáll a közrendészet-tu-
domány kifejezés mellett.

1872-ben  a Közrendészeti Lap 40. számának (november) címoldalán a Rendészeti 
Iskola című vezércikk írója ismét megelőzte korát. A főszerkesztő hiányolta, hogy a ren-
dészeti képzés nem kapott kellő figyelmet eddig, és így hiába a rendőrség át- és újjá-
szervezése, „csak akkor fog megfelelni (a rendőrség) hívatásának, ha a rendőri közegek 
a rendészeti tudományban elméletileg is kiképeztetnek”.83 Példaként Angliát nevezte meg, 
ahol már ekkor is igen népszerűek voltak a rendőrök (Bobbyk), aminek okául a szerző 
az angol rendőrök iskoláztatását, és vizsgáztatásukat jelölte meg, amely Magyarországon 

81 Közrendészeti Lap, 1870, 1. sz. 1. 
82 Nyílt levél. Közrendészeti Lap, 1873. 27. sz. 201. 
83 Rendészeti Iskola. Közrendészeti Lap, 1872. 3. évf. 40. sz. 1. 
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ekkor még nem létezett. A szerző e lap hasábjain is megfogalmazta konkrét javaslatait 
a rendészeti tanszék felállításáról, ahol a következő témákat kellene elsajátítani:

 – rendészet körébe eső jog;
 – ember- és arcisme;
 – kutató módok különfélesége;
 – bűnösök osztályai, életmódjai és szokásai;
 – szolgálati illemtan.84

Mivel tananyag ekkor nem volt, erre vonatkozólag javasolta a kormánynak, hogy írjon 
ki pályázatot tankönyvírásra, illetve a külföldön meglévő szakirodalmat vegye figye-
lembe. Mivel a cikk tartalma nagyban hasonlít a korábban a Közbiztonság folyóiratban 
közöltekhez, ezért valószínűleg szerzője a főszerkesztő, Forster József lehetett.

1873-ban  a Pest–Buda–Óbuda egyesítéséről szóló törvénnyel hozták létre Budapestet. 
Nyolc évvel később, 1881. április 11-én, a parlament elfogadta a Budapest-fővárosi ren-
dőrségről szóló 1881. évi XXI. törvénycikket, amellyel biztosította az első állami rend-
őrség jogszabályi alapjait. A törvény meghatározta a rendőrség feladatait, illetékességét, 
szervezetét, alárendeltségét stb., de a leendő rendőrök felkészítéséről nem intézkedett.

Ezt pótolta 1884-ben  a miniszterelnök által jóváhagyott szolgálati utasítás, amely tar-
talmazta a rendőrség képzésére vonatkozó elképzeléseket. A próbaszolgálatos rendőrök 
oktatását hathónapos időtartamban határozták meg, amelyet követően csak az alkalmas-
nak tartott rendőröket lehetett szolgálatba vezényelni.

A képzés fontosságát illusztrálja Laky Imre85 1906-os  tankönyvében, amelyben 
a következőket írta: „A rendőrközeget úgy kell kiképeznünk, hogy tudja, ismerje azt 
a nagy hatalmát, mellyel a törvények felruházták; hogy megértse azt a legszentebb jogát, 
midőn megszólítás, figyelmeztetés által megelőzi a kihágásokat, bűncselekményeket. 
Ha hivatásának eme magaslatára tud emelkedni, akkor nem unottan fogja teljesíteni 
a szolgálatot; nem fogja a közösséget indokolatlanul zaklatni, hanem lesz, amivé lennie 
kell: a törvényekben megállapított rendnek szakképzett őre.”86 Úgy gondolom Laky Imre 
szavai a mai napig útmutatóul szolgálhatnak a rendészeti képzésben részt vevő tiszti 
és oktatói állománynak egyaránt.

A hathónapos tanfolyam során a következő tananyagokat oktatták:
 – a magyar büntető törvények általános megismertetése;
 – a rendőri természetű törvények, kormányrendeletek, fővárosi jóváhagyott szabály-

rendeletek és a városi hatóság jogerőre emelkedett határozatainak és intézkedéseinek 
ismertetése;

 – fegyelmi szabályok ismertetése;

84 Rendészeti Iskola. Közrendészeti Lap, 1872. 3. évf. 40. sz. 1. 
85 Laky Imre könyvének kiadása időszakában a rendőrfelügyelő, a fő- és székvárosi m. kir. Államrend-
őrség Tanosztályának parancsnoka volt. Több tankönyv, a két rendőrségi lexikon szerzője, társszerzője 
és sok rendészeti témájú publikáció írójaként nagyon sokat tett a rendészetelmélet és -gyakorlat magas 
színvonalon való műveléséért.
86 Laky 1906, 6. 
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 – a dunai államhidakra vonatkozó szabályok;
 – fővárosi rendőrségről szóló 1881. évi XXI. tv. tüzetes magyarázata és ismertetése;
 – Budapest főváros közigazgatási beosztása;
 – a főváros topográfiájának tüzetes és ezzel kapcsolatban a fővárosban létező hivata-

lok és közintézetek ismertetése. A helyismeret mellett fontos személyek ismerete;
 – oktatás az őrség magatartásáról;
 – oktatás az elsősegélynyújtásról;
 – oktatás a jelentés (jegyzőkönyvek, fogalmazványok) szerkesztéséről.87

Ebben az időszakban 1920-ig  az ország városaiban a városi vezetésnek alárendelt rendőr-
ségek voltak. Ugyanakkor a rendőrségek szakirányítása a Belügyminisztérium részéről 
megvalósult, amelyet alátámaszt, hogy a városok rendőrségeinek szabályzatait a Bel-
ügyminisztérium hagyta jóvá, mindezt konkrétan a fennmaradt székesfehérvári rendőri 
szabályzat88 is igazol. Így érthető, hogy az ország többi városaiban is a fővárosi rendőr-
ségen folytatott oktatáshoz hasonló tartalommal folyt a rendőrök képzése.

A rendőrség felkészítésére vonatkozóan folyamatosan születtek új elképzelések, illetve 
a rendőrség tevékenységét, így az oktatási rendszerét is érték kritikák a rendészeti lapok-
ban, és más hazai napilapokban. Így például a Rendőri Lapok 1894. 4. számában Zlinszky 
Károly vetette fel a rendőrtisztviselők szakképzésével kapcsolatos aggályait. Szerinte 
a rendőrség akkori helyzetében rövid tapasztalat (ekkor még csak 21 éves az állami 
rendőrség) és néhány általános hiányosság mellett a fő problémát az okozza, hogy a tes-
tület fiatal kinevezett alkalmazottai nem rendelkeznek kellő mélységben közrendészeti, 
közbiztonsági, közigazgatási ismeretekkel. Ezek pótlására, megoldásként szükségesnek 
látta önképzőkörök, szaktanfolyamok bevezetését a rendőrség egyik főépületének tan-
termében. Természetesen a szaktanfolyamoknak, amelyeknek idejét körülbelül három 
hónap időtartamban tartotta helyesnek meghatározni, csak akkor látta értelmét, ha a tes-
tület szakemberei előtt az ott tanult tisztviselők vizsgát tesznek. A vizsga fő témaköreit 
a következőkben jelölte meg: helyi körülmények ismerete, helyhatósági szabályok, ren-
dőrség szervezete, beosztása, többféle felügyeleti szolgálat, közigazgatás körül foga-
natosító rendőri szolgálatok, preventív intézkedések alkalmával való fellépés, modor, 
jogok, kötelezettségek.89

A fenti cikkre gyorsan reagált Rédey Miklós,90 a rendőrség elméleti és gyakorlati 
szaktekintélye, jelentős számú rendészeti lexikon, könyv és tanulmány szerzője. Rédey 
maga is fontosnak tartotta a rendőrtisztviselők felkészítését és a továbbképzést. Az akkori 
felkészületlenség okát abban látta, hogy a jogi egyetemen csak 10-20 órában tanították 
a rendészetet (amely nagyon csekélynek bizonyult), és a kihágásrendészetet pedig csak 
egy-egy kollégiumban adták elő. Ezenkívül a büntetőjogot és a büntetőeljárást is csak 

87 Utasítás a Budapest fővárosi rendőrség számára 1884, 1–16. 
88 Székesfehérvár sz. kir. város Rendőrségének, Szolgálati és Szervezési Szabályzata 1909, 48. 
89 Zlinszky 1894, 2. 
90 Rédey 1894, 2. 



44

egy-egy kollégiumban tanították, ami a szükséges idő hiánya miatt csak megjegyzésekre 
korlátozódott. Ám Rédey ezen túl szükségesnek látta egy rendőrségi könyvtár felállítá-
sát, amelyben a hazai és nemzetközi rendészeti, bűnügyi szakkönyvek egyaránt helyet 
kaphatnának, és a könyvtárban felolvasásokat tarthatnának. Az igazi megoldást azonban 
az egyetemeken felállítandó közigazgatási tanfolyamokban látta, amelyre a közigazgatás 
és a rendőrség államosítása után sor kerülhetne. Ebben talán jelentős szerepet kaphatna 
a rendészet, és nem zárta ki egy rendészeti tanszék felállítását sem.

A rendészeti képzés alakulásában meghatározó szerep jutott az 1883-as  I. sz. törvény-
nek,91 amely a közigazgatási és rendőri tisztviselők képesítéseinek követelményét azonosan 
állapította meg. S bár annak idején a törvény megszületésekor a közigazgatási vizsgát 
kilátásba helyezték, annak megvalósítása évtizedeket késett, így a rendészeti speciális 
ismeretek oktatása, számonkérése a rendőrtisztviselőknél csorbát szenvedett. Erre az ellent-
mondásra és hiányosságra hívta fel a figyelmet 1902-ben  Rédey Miklós a Rendőri Lapok 
9. évfolyam 16. számának vezércikkében. Kifogásolta, hogy mindez ideig a rendészetnek 
nemhogy tanszéke, de még speciális kollégiuma sincs az egyetemen, miközben a rendészet 
jelentősebb ismeret, mint azt a jogi fakultáson hallgatni lehet. Az egyetemi tankönyvekben 
a rendészet mindössze 6-8 oldal, és az is az 1870-es  évek elavult tananyaga.92

A szerző a megoldást a rendőrtisztviselők esetében egyszer az államtudományi állam-
vizsga helyett jogtudományi vizsga tételében, továbbá a rendészet mint önálló jogtu-
dományi ág93 (kiemelés SJ) bevezetésében látta. Így a rendőrtisztviselők a rendészetet 
önálló főkollégiumban tanulhatták volna.

A rendőrképzés fontosságát jelzi, hogy a korabeli rendőrségi lexikon94 is rögzítette 
az altiszti tanfolyamra való jelentkezés feltételeit, és a tanfolyam tantárgyait.

A rendőri szakképzés fontosságát jelezte, hogy 1912. évi LVIII. tc95 alapján kibocsátott 
41.500/1913. BM rendelet Budapesten vidéki oktató rendőrtiszteket és altiszteket képző 
tanfolyamok megtartását rendelte el a rendőrképzés egységes színvonalának biztosítása 
érdekében.

Ha megvizsgáljuk – ugyanebben az időszakban – a magyar királyi pénzügyőrség 
képzési rendszerét, azt látjuk, hogy bár 1909-ben  megnyitották az újonciskolát – koráb-
ban a szolgálati helyeken folyt a képzés, egységes tananyag és intézményi háttér nél-
kül –, a képzés 1915–1922 között szünetelt.96 1928-ban  került sor az első altiszti tovább-
képző tanfolyam megnyitására, amelyre majdnem 60 évet várt a pénzügyőri szakma.97

Valószínűleg a szaksajtóban megjelent cikkek hatására, 1913-tól  a vidéki oktató ren-
dőrtisztek és altisztek szakmai képző tanfolyamát rendelték el, amelynek utolsó tanfo-
lyamára 1914 áprilisában került sor.

91 1883. évi I. törvénycikk.
92 Rédey 1912, 1. 
93 Rédey 1912, 1.
94 Rédey–Laky 1903, 22. 
95 1912. évi LVIII. törvénycikk.
96 Szabó 2015, 120. 
97 Szabó 2015, 121. 
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A rendőrség államosítására való törekvések lendületét az első világháború visszave-
tette ugyan, hisz a rendészet kihívásainak súlypontjai áthelyeződtek a háborúval kapcso-
latos veszélyforrásokra, de nem tudta leállítani a folyamatot. Ezt igazolja, hogy a Bel-
ügyminisztérium 1917. november 19-ei tájékoztatója szerint: az „államosítással kívánt 
cél érdekében most már elkerülhetetlenné vált, hogy a szervezés, a céltudatos egyértelmű 
irányítás és egységes vezetés minél inkább összpontosítassék.”98 Az 1917-es  előkészítő 
munka eredményeként elkészült törvényjavaslatot a következő évben, 1918. július 9-én  
Wekerle miniszterelnök terjesztette be a törvényhozásba. A javaslat szerint valamennyi 
törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsi város rendőrsége, továbbá a meg-
lévő Fővárosi Rendőrség, Határrendőrség és a Fiumei Rendőrség egységes állami rend-
őrség szervezetébe tagozódik. A felállításra kerülő rendőrség központi nyomozóhatóság 
és országos nyilvántartó hivatal lesz. A városokban rendőrkapitányok gyakorolják első 
fokon a rendőri bíráskodást, míg másodfokon a kerületi rendőrfőkapitányok. A rendőrség 
hatásköre (Horváth–Szlavónország kivételével) kiterjed az egész országra, a közbizton-
ságra, igazgatásrendészetre és rendőri büntetőbíráskodásra. A javaslat tartalmazta még 
a fegyelmi eljárásra, költségekre99 vonatkozó elképzelést, valamint az átmeneti időszakra 
vonatkozó intézkedéseket.100

Az első világháborút lezáró időszakot mind a közéletben, mind a rendészetben káosz 
követte. Az elveszített háború, a forradalmak megtették hatásukat, és szétzilálták a köz-
igazgatást, rendőrségeket, hadsereget. A Tanácsköztársaság ideje alatt felszámolták 
a korábbi rendőrséget, csendőrséget, és létrehozták a Vörös Őrséget, amely az ismert 
történelmi körülmények folytán azonban rövid életű lett. A Tanácsköztársaság bukása 
után néhány napig funkcionáló Peidl-kormány a 4/1919. kormányrendeletével megszün-
tette a Vörös Őrséget, amelynek személyzetéből felállította az államrendőrséget. Mivel 
azonban a Peidl-kormány igen rövid életű volt, ezért ez a rendelet – amelynek tartalma 
is vitaható – hatályba lépése előtt érvényét veszítette.101 Így az államosítás következő 
állomásaként, a korábbi Wekerle-féle rendőrségi törvényjavaslatot 1919. október 1-jén  
5047-es  számmal, „törvénypótló” kormányrendelet formájában kiadták, amelyet a román 
megszállás okozta nehézségek miatt a Szombathelyen megjelenő Hivatalos Közlönyben 
1919. november 4-én  kihirdettek. Az akkori szabályok szerint az 5047/1919. sz. M. E. 
rendelet, az 1920 évi I. tc-kel102 nyert törvényi felhatalmazást, ezzel a városi rendőrsége-
ket jogilag államosították, és a két korábbi állami rendőrséget az országos rendőrségbe 

98 Botos 2007. 
99 A m. kir. államrendőrség költségei egészen az államkincstár terhére esnek.
100 Veszprém megyei újság, A rendőrség államosítása. 9. évf. 51. sz. 1918. július 14., 1. 
101 Tisza 1925, 292–293.
102 „10. § A nemzetgyűlés az 1919. évi augusztus hó 7. napja óta az alkotmányos jogrend és a jogbiztonság 
helyreállítása végett alakult kormányok és tagjaik rendeleteinek érvényességét elismeri; felhatalmazza 
azonban a minisztériumot, hogy ezeket a rendeleteket a szükséghez képest hatályon kívül helyezhesse, 
módosíthassa vagy kiegészíthesse. Utasíttatik egyúttal a minisztérium, hogy amennyiben e rendelkezések 
a törvényhozás hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkoznak, mielőbb megfelelő törvényjavaslatokat terjesszen 
a nemzetgyűlés elé.” 1920. évi I. törvénycikk.
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olvasztották.103 Ezzel lezárult a centralisták és a municipalisták közötti harc, és létrejött 
a belügyminiszter alárendeltségéhez tartozó, az egész ország területére kiterjedő hatás-
körrel rendelkező állami rendőrség.

Az újonnan felállított rendőrség főbb szolgálati tevékenységkörét az 5.047/1919 M. E. 
rendelet 10. §-a  a következőkben rögzítette:

„A) A közbiztonsági rendészet egész körének ellátása,
B) az igazgatási rendészet gyakorlása,
C) a rendőri büntető bíráskodás gyakorlása,
D) a rendőri szolgálat ellátása”.104

A rendőrség gyakorlati államosítása a kiadott rendelet utolsó, 49. §-a  rendelkezett, amely 
szerint a „rendelet fokozatos hatályba lépésének idejét a belügyminiszter állapítja meg”.105 
Ennek fő oka az akkori politikai és közbiztonsági helyzet, továbbá az ország egy részének 
román megszállása volt. Az 1919. évi 5047. sz. M. E. rendelet vezérfonalként és irány-
mutatásként szolgált a magyarországi rendőrségek államosításának végrehajtásában, 
ugyanakkor több rendeletet ki kellett adni a gyakorlati megvalósításhoz, amely az elkö-
vetkezendő évek legfőbb feladatai közé tartozott.

A fenti folyamat lezárása, a centrális állami rendőrség létrehozása után a magyar rend-
őrségnél szabályozták az állományviszonyokat és a feltölthető létszámot. A 102.837/1922-
es  BM rendelet szerint a rendőrség szervezeti felépítése ekkor a következő volt:

 – Legfelsőbb igazgatás;
 – Kerületi rendőr-főkapitányságok;
 – Rendőr-főkapitányságok;
 – Rendőri kirendeltségek;
 – Határszéli kirendeltségek.
 – A rendőrség akkori állományának összetételét az alábbiakban szabályozta a rendelet:

a) Egyenruha és fegyver viselésére jogosultak:
 – fogalmazói kar;106

 – felügyelői kar;107

 – őrségi személyzet (altisztek és rendőrök).

A fentiek által betöltött státusok a 12 ezer főt nem haladhatták meg. A fogalmazói és fel-
ügyelői karhoz tartozó egyenruhás állomány jelentette a rendőrség tiszti rangú tisztvi-
selőit, számuk az 1500-at nem léphette át.

103 Dorning 1922, 14. 
104 1919. évi 5047. M. E. számú rendelet.
105 1919. évi 5047. M. E. számú rendelet.
106 Fogalmazó: az intéző → rendőrség állományában, a rendőrtisztviselők legnagyobb csoportját alkotó 
fogalmazói karban rendszeresített rendfokozat volt 1944-ig. Boda et al. szerk. 2019.
107 Felügyelő: végrehajtó rendőrség állományában, a főparancsnok irányítása alatt szolgálatot teljesítő 
csapattisztek (felügyelői kar) rendfokozatának elnevezése volt 1944-ig. Boda et al. szerk. 2019.
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b) Egyenruha és fegyver viselésére nem jogosultak:
 – orvosok;
 – irodai alkalmazottak;
 – detektívek;
 – kézbesítő szolga személyzet.

A fenti személyzet létszáma 4000 fő lehetett.
A rendőrség felügyelői és fogalmazói karába való bekerülés csak a magas követelmé-

nyek teljesítése és a képzési rendszernek megfelelő tanfolyamok és vizsgák eredményes 
teljesítése után vált lehetővé a pályázó számára.

A helyzet fontosságát jelzi, hogy a rendőrség felügyelői és fogalmazói karának fel-
töltésével kapcsolatos követelményeket miniszterelnöki, míg annak végrehajtását bel-
ügyminiszteri rendeletekben fogalmazták meg.

Meghatározó volt, hogy ekkor az országos szaktanulmányi felügyelői beosztást az a dr. 
Dorning Henrik töltötte be, aki szívügyének tekintete a rendőrség képzését, maga több 
nyelven beszélő és publikáló, felkészült rendőrtiszt volt, aki 1911-ben  Temple Rezsővel 
Németországban, Franciaországban és Ausztriában járt szakmai tanulmányúton. Ezáltal 
kezdetét vette a magyar rendőrség nemzetközi kapcsolatok kiépítésében végzett úttörő 
tevékenysége. 1916-ban  jelent meg A német, osztrák és francia rendőrségek szervezete 
című könyve, amely hosszú időszakra (sok esetben a mai napig) forrásul szolgált a ren-
dészettudomány művelői számára. Egyben mintát, külföldi modelleket adott a készülő 
centralizált rendőrség megszervezéséhez. Ugyanebben az időben német kérésre megírta 
a magyar rendőrség szervezetéről szóló cikkét, amely a Deutsche Strafrechts-Zeitung 
folyóiratban108 jelent meg.

Ugyanebben az évben (1916) már rendőrségi kerületi kapitányként A nyomozás segéd-
eszközei című könyv II. kötetéhez készített Az optika a nyomozás szolgálatában109 címmel 
függeléket.

A Magyar Királyi Pénzügyőrség személyzete ebben az időszakban két állomány-
kategóriából állt, a legénység tagjaiból, illetve a tisztviselőkből. Mivel azt nem lehetett 
elvárni, hogy a pénzügyőr szolgálatba lépésekor minden szükséges ismerettel rendelkez-
zen, az elvárt tudást kezdetben a tapasztalattal, megfelelő szakmai gyakorlattal rendel-
kező vigyázóktól és szemlészektől tanulta meg a szolgálatteljesítés során. Ahogyan arról 
korábban már szó volt, a Pénzügyminisztérium egy központi újonciskolát is felállított, 
ahol a szolgálatba lépők számára hat hónapnyi kiképzést írtak elő, csak ezután kerültek 
a legények vigyázói rangban a szolgálati helyükre. A hivatalos esküt mind a felvételkor, 
mind az előléptetés esetében le kellett tenni. A biztosokat és a szemlészeket a pénz-
ügyigazgatóság, a fővigyázókat és a vigyázókat a biztos eskette fel.110

108 Borbély–Kapy szerk. 1942, 168. 
109 A nyomozás segédeszközei. II. kötet. 1916. 
110 Magasvári 2016, 88–89. 
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A korábbi sokszínű vidéki rendőrségek és a két eltérő profilú állami rendőrség igaz-
gatási egysége azonban ekkor még nem jelenthette azt, hogy teljes mélységben sike-
rült az egységes állami rendőrséget létrehozni. Anyagi és technikai nehézségek miatt 
a fegyver, valamint a ruházat egységes ellátását nagyon nehéz volt megoldani. Továbbá 
az egységes gondolkodás megteremtése is kihívás volt az akkori belügyi rendőri vezetők 
számára. Ennek megvalósítása szükségességét nagyon jól látta az akkori politikai, ren-
dészeti, rendőri vezetés. Emellett felül kellett vizsgálni egy korábbi rossz szabályozást,111 
amely a rendőrtisztviselőknek és a közigazgatási tisztviselőknek azonos képesítést írt elő. 
Ugyanakkor az 1883. évi I. a köztisztviselők minősítéséről szóló törvény 29. §-a112 lehe-
tőséget adott a minisztériumoknak, hogy speciális követelményeket támasszanak a saját 
köztisztviselőjükkel szemben. Ez az úgynevezett „minősítési törvény” a közigazgatási 
szakba sorolt rendőrtisztviselői állások többségének betöltéséhez felsőfokú végzettséget 
írt elő. A jelentkezőnek ügyvédi oklevéllel, államtudományi vagy jogtudományi tudor-
sággal, vagy legalább a 4 éves jogakadémiai tanfolyam elvégzésével és államtudományi 
államvizsgával kellett rendelkeznie. A véglegesített tisztviselő tanulmányai azonban 
ezzel nem értek véget: „Már régóta felismerték azt az igazságot, hogy a rendőrség intéző 
és végrehajtó tisztviselői, valamint külszolgálati közegei részére nem elegendő az az 
előképzettség, amelyet valamely alsóbb vagy középfoku iskola, vagy akár az egyetem 
adhat, hanem feladatkörük sajátosságánál fogva külön szakképzésre szorulnak” – említi 
Dorning Henrik egyik 1922-es  előadásában.113

Az 1883. évi I. törvénnyel összhangban 1922. április 27-én  kiadták gróf Bethlen István 
miniszterelnök 3.720. sz. rendeletét „a rendőri szolgálat fogalmazói és felügyelői sza-
kában való alkalmazásához szükséges kellékek és ezek joghatálya” címmel. A rendelet 
szerint a felügyelői és fogalmazói karban csak azt lehetett alkalmazni, aki sikeresen tel-
jesítette a rendőrtisztviselői tiszti vizsga követelményeit. Ilyen vizsgát pedig az tehetett, 
aki egyéves próbaszolgálat után sikeresen felvételizett. A próbaszolgálathoz a következő 
követelmények teljesítését írta elő a rendelet:

„a) magyar állampolgár (1879:L. törvénycikk);
b) gondnokság, csőd alatt nem áll, bűntett vagy vétség miatt vád alá helyezve vagy 

általában szabadságvesztés büntetése alatt nincs, nyereségvágyból eredő bűntett 
vagy vétség miatt elitélve nem volt, hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt nem 
áll, s erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá nem esik”114

„c) 21 évet meghaladó, de 30 éven aluli életkor
d) nőtlen állapot
e) erős testalkat és egészséges szervezet

111 Rédey 1912, 121–122. 
112 E szerint: „Az egyes minisztériumok kebelében a tőlük függő egyes állami hivatalokra nézve eddig 
fennállott, vagy a mutatkozó szükség szerint ezentúl életbeléptetendő különleges tiszti vizsgák a fentebbi 
rendelkezések által nem érintetnek.”
113 Androvicz 2018, 31. 
114 1883. évi I. törvénycikk. 
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f) a fogalmazói karhoz pályázóknál a jogi és államtudományi tanulmányoknak 
valamely magyar egyetemen vagy jogakadémián történt szabályszerű elvégzése 
és a jogtudományi vagy államtudományi államvizsgának sikeres letétele, vagy 
pedig valamely magyar egyetemen a jogtudori vagy államtudori oklevél megszer-
zése, – a felügyelői karhoz pályázóknál pedig valamely hazai középiskolai érettségi 
vizsga vagy a középiskolákkal tanértékre nézve egyenlőnek tekintendő szakiskola 
vagy katonai (hadapród) iskola, képesítő vizsgája.

g) rendezett anyagi viszonyok, vagy legalább adósságtól mentesség.”115

Az életkor és a nőtlenség tekintetében, kivételes esetben a belügyminiszter engedélyével 
el lehetett térni.

A rendészeti tisztviselővé válás tehát a próbaszolgálattal indult, amelyet a minden év 
nyarán meghirdetett pályázatra való jelentkezéssel lehetett indítani. A Trianon utáni hely-
zetet jól illusztrálja, hogy a jelentkezők magyar állampolgársága és a származási helye 
külön igazolandó volt. Ha valaki az elszakított területről származott, az állampolgárság 
igénylésére megtett okmány elég volt az igazolásra. A többi feltételnek való megfelelést 
a kiadott okmányokkal, vagy például a nőtlenséget vagy az adósságmentességet nyilat-
kozattal kellett igazolni a pályázónak. De ezen felül nyilatkozni kellett arról is, ha még 
egy (idegen) nyelvet beszélt a próbaszolgálatra jelentkező személy. A próbaszolgálat 
rendőrségi helyszínét megnevezhette a jelölt. A testi, fizikai, egészségügyi alkalmasságot 
rendőrorvos állapította meg.

A próbaszolgálatra sikeresen pályázó személyt a próbaszolgálat alatt ideiglenesen 
segédfogalmazóvá és segédfelügyelővé lehetett kinevezni, amelynek szolgálati ideje 
véglegesítés esetén beleszámított a tényleges szolgálatban eltöltött időbe. A nevezettek 
a próbaszolgálat alatt egyenruhát nem viselhettek, és onnan bármikor elbocsáthatók 
voltak, anyagi igényt a rendőrséggel szemben nem támaszthattak.

A próbaszolgálat leteltével a jelöltek a szolgálat ideje alatt szerzett szakmai tapaszta-
lataikról és az elméleti felkészültségükről, továbbá az általános műveltségükről felvételi 
vizsga keretén belül adtak számot. Aki sikeres vizsgát tett, véglegesítették, és folytathatta 
az egyéves szaktanfolyamon a szolgálatot, akinek nem sikerült, annak távoznia kellett 
a rendőrségtől. A rendőrtisztviselői tiszti tanfolyamot Budapesten szervezték meg, amely-
nek első ünnepélyes megnyitójára Budapesten 1920. november 22-én116 szerdán, az (Üllői 
úti) Mária Terézia laktanya nagytermében került sor.117 Az ünnepségen – a rendezvény 
jelentőségéhez illően – a résztvevő rendőrök díszegyenruhában jelentek meg. Az ünnepség 
helyszínére elsőként Dorning Henrik országos szaktanulmányi felügyelő, Laky Imre főfel-
ügyelő, a szaktanfolyamok parancsnoka és a tanári kar vonult be. Ezt követően a követ-
kező meghívott vendégek foglalták el a helyüket: Pekáry Ferenc ny. miniszteri tanácsos, 
Máriássy Barna BM államtitkár, Tóth Géza, Tomcsányi Kálmán, Szentgyörgyi Kálmán, 

115 3720/1922. sz. M. E. rendelet.
116 Ma november 22. az NKE RTK kari napja.
117 Az országos szaktanfolyam megnyitó ünnepe. A Rend, 2. évf. 176. sz. 1.
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Vecsey József, Vay Kázmér, Siket Andor, BM miniszteri tanácsnokok, Marinovich Jenő 
budapesti államrendőrség főkapitánya, továbbá kerületi kapitányok, és a számvevőség 
főnöke. Az ünnepségen a kormányt Rakovszky Iván belügyminiszter képviselte, aki 
Nádosy Imre országos főkapitány kíséretében érkezett meg. Az ünnepségen megjelent 
Nádosy Imre országos főkapitány és Dorning Henrik beszédeikkel emlékezetessé tették 
ezt a napot, amellyel kezdetét vette a rendőrtisztképzés, „egy új és korszakos jelentőségű 
kulturális szervezet, más szóval rendőrfőiskola, a rendőr akadémia”.118

Ezzel intézményesített keretek között kezdetét vette Magyarországon a felsőfokú ren-
dőrtisztképzés, amely a jövő generációit felkészítette a rendészeti, vezetési, rendőri szak-
mai feladatok végrehajtására. Ennek érdekében a korszak jeles rendőrtudósai a korábbi 
szakmai tapasztalataikra, külföldi tanulmányúton szerzett ismereteikre támaszkodva 
tankönyveket írtak, és adtak ki. A rendőri vezetői állomány a leendő rendőrtiszteket 
az önképzésre, általános és szakmai önművelésre buzdította. A rendőrtisztviselő szak-
tanfolyamok, más néven rendőr akadémia lényegét a következőkben összegezte a Rendőr 
akadémia vezércikk119 írója: „Ami tapasztalatot, tudást, gyakorlati ismeretet egy hosszú 
munkás pályán összegyűjtött, azt csokorba kötve, készen adja át, az új generációnak, 
mely ilyenformán ismereteinek bővítését ott kezdje el, ahol az idősebb, tapasztaltabb, 
bölcsességben érett generáció elhagyta. Így érjük el a hószín magasságban ragyogó 
eszményt, a bölcs és kész rendőrideált.”120

Az egyéves tanfolyamot teljesítő hallgatók a tanfolyam végén tiszti vizsgát tettek, 
amelyen elért eredmény alapján a végzetteket minősítették, rangsorolták. Aki eredmény-
telen vizsgát tett, csak külön indokolt esetben, engedéllyel vizsgázhatott újra. A sikeres 
tiszti vizsgát tett tisztviselőket véglegesítették, a sikerteleneket elbocsátották.

A 3720/1922. M. E. rendelet foglalkozott a felügyelői vagy fogalmazói karba más 
irányból való bekerülési lehetőséggel is. A honvédségtől,121 csendőrségtől122 és az állam-
igazgatásból csak a rendőrtisztviselő tiszti vagy felsőtiszti vizsga eredményes letétele 
után lehetett kinevezni a pályázót. A felsőtiszti vizsga eredményes teljesítése érdekében 
az erre kötelezetteknek hathónapos tanfolyami lehetőséget biztosítottak a felkészülésre. 
A rendelet pontosan meghatározta a kivételeket, a köz, illetve harctéri szolgálat beszá-
míthatóságát, továbbá a rendelet előtt ideiglenesen kinevezett tisztviselőkre vonatkozó 
szabályokat.

A 3720/1922. M. E. rendelet végrehajtására gróf Klebelsberg Kunó belügyminiszter 
1922. április 27-én  kiadta a 66.898. B. M. rendeletét, a segédfogalmazók és segédfel-
ügyelők próbaszolgálatának végrehajtására vonatkozó intézkedések tárgyában.

A végrehajtási rendeletben előírtak szerint a próbaszolgálatos segédfogalmazók 
és segédfelügyelők esküt tettek, és a kinevezésre került szolgálati helyen voltak kötelesek 
jelentkezni, s a szolgálatot megkezdeni. A próbaszolgálat célja az volt, hogy „a próbaszol-

118 A Rend, 2. évf. 176. sz. 1.
119 Rendőr akadémia. A Rend, 2. évf. 176. sz. 1. 
120 Rendőr akadémia. A Rend, 2. évf. 176. sz. 1.
121 Lásd: 36.092/1924 B. M. rendelet.
122 Lásd: 112.957/1922. VI. B. M. rendelet.



51

gálatos segédfogalmazók, és segédfelügyelők a rendőri szolgálat minden ágáról gyakorlati 
tájékozódást nyerjenek”.123 A próbaszolgálatosok a próbaszolgálat első három hónapjá-
ban az őrszemélyzet alakulatainál egyforma képzésben részesültek, és megismerkedtek 
a rendőrség hatósági tevékenységével. Ezt követően két hónapig az őrszem szolgálatot, 
egy hónapot pedig az őrszoba parancsnok, beosztott felügyelő, őrszemélyzeti parancs-
nok kötelmeit gyakorolták. A tanfolyam során számviteli teendők elméleti és gyakorlati 
ismereteit is kötelesek voltak elsajátítani. A próbaszolgálat alatt a próbaszolgálatosok 
önállóan nem tevékenykedhettek, fegyverhasználati joguk nem volt.

A próbaszolgálatosok előmenetelét a kapitányságvezető felügyelte, és róluk minő-
sítést kellett írnia. Az oktatási év leteltével minősítésüket a törzslapjukon felvezették, 
és a belügyminiszterhez felterjesztették.

A próbaszolgálat sikeres teljesítése után a szaktanfolyamok következtek, amelyek 
valamelyikének elvégzése feltétele volt a kinevezésnek, véglegesítésnek. A belügyminisz-
ter rendeletében a következő négyféle országos szintű szaktanfolyamot határozta meg:

 – rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam;
 – rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam;
 – detektív és detektívfelügyelői tanfolyam;
 – országos törzstisztképző tanfolyam. (A BM rendelet által említett „országos törzs-

tisztképző tanfolyam”-ra  nem készült végrehajtási rendelet. A szakirodalom a tör-
zsképzést később „továbbképző tanfolyam” címen tartotta nyilván. SJ)

A tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, anyagi biztosítása a szaktanfolyam parancsno-
kának a felelőssége, míg az összes szaktanfolyam élén a m. kir. állami rendőrség országos 
szaktanulmányi felügyelője, egyes tanfolyamok élén a belügyminiszter által kinevezett 
igazgató áll.124 A m. kir. Állami Rendőrség országos szaktanulmányi felügyelőjének 
és a szaktanfolyamok parancsnokának hatáskörét, a tanfolyamok rendjét, a felügyelő 
és parancsnok, valamint az igazgató fegyelmezési jogköreit szintén a rendelet125 rögzítette.

A rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam és a vizsga

A tanfolyam célja a próbaszolgálatos segédfogalmazók és segédfelügyelők elméleti 
és gyakorlati szakmai felkészítése, tiszti vizsgára történő előkészítése volt.126 Ennek 
érdekében elméleti előadásokat, írásbeli gyakorlatokat, rendőri intézményekben gyakor-
lati tapasztalatszerző utakat, helyszíni szemléken részvételi lehetőségeket és testedzési 
alkalmakat biztosítottak a tanfolyam résztvevőinek.

123 66.898. B. M. rendelet a 3720/1922. M. E. sz. rendeletnek az ideiglenes próbaszolgálatos m. kir. állami 
rendőrség segédfogalmazók, és segédfelügyelők próbaszolgálatára vonatkozólag tett intézkedések végre-
hajtásáról. 
124 18.80/1923. B.M. r. 
125 18.80/1923. B.M. r.
126 66.899/1922. B.M. r. 
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A hallgatók sikeres felvételi vizsgát követően kerültek a tanfolyamra, amelynek 
előadásait, gyakorlati foglalkozásait kötelesek voltak látogatni. Részükre leckekönyvet 
állítottak ki. A tanfolyam idején a tanfolyamra beiskolázottaknak szabadság nem járt. 
A tanfolyam során rendes és speciális tantárgyak előadásait hallgatták.

Rendes tantárgyak:
 – büntetőjog;
 – magyar Btk. és egyéb törvények a bűntettekről és vétségekről;
 – bűnvádi perrendtartás és a 130.000 BM sz. utasítás;
 – nyomozás segédeszközei;
 – államrendészetre vonatkozó összes jogszabály;
 – igazgatásrendészetre vonatkozó azon jogszabályok, amelyekben az eljárás a m. kir. 

rendőrséget illeti meg;
 – büntető törvénykönyv, a kihágásokról és egyéb fontosabb kihágásokat megállapító 

törvényes jogszabályok;
 – 65.000/1909. BM sz. rendelet és a rendőri büntetőbíráskodás ügyviteli szabályai;
 – az állami rendőrség szervezetére és hatáskörére vonatkozó szabályok;
 – az állami rendőrség szolgálati és fegyelmi szabályzata;
 – az állami rendőrség ügyviteli szabályzata, és az állami rendőrségi hivatalok pénz-

kezelése és számvitele tárgyában kiadott rendeletek;
 – törvényszéki orvostan, elmekórtan;
 – a magyar közjog, közigazgatási jog áttekintése;
 – gyakorlati lélektan;
 – tűzrendészet;
 – közegészségtan, és elsősegélynyújtás.127

Speciális tantárgyak: mindenkori tanterv szerint szervezve.
Ügyességi tantárgyak: vívás, pisztolylövés, úszás, lovaglás.
A rendelet szerint az előadásokat a gyakorlattal lehetőleg össze kellett kapcsolni. 

A hallgatók boncoláson is kötelesek voltak részt venni.
A tisztviselői tiszti vizsgát a tanfolyam végén díjtalanul letehették. A szóbeli vizsga 

témái a tanfolyam rendes tárgyaira támaszkodtak.

Rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam

A továbbképző tanfolyam a rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam kiegészítő része, amelynek 
fő célja volt „a magasabb rendőri szakoktatás kifejlesztése és a tisztviselői tiszti vizsgára 
való előkészítés”.128

127 66.899/1922. B M.r. 
128 66.900. B. M. r. 
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A tanfolyamot két szakon, a fogalmazói és a felügyelői szakon indították. A tanfo-
lyamra való jelentkezést a 3720/1922. M. E. sz. rendelet, míg annak megszervezését, 
lebonyolítását a 66.900. B. M. rendelet rögzítette.

A fogalmazói szak rendes tantárgyai:
 – büntetőjog kapcsolatban a magyar Btk-val;
 – perrendtartás és a 130.000 BM sz. utasítás;
 – nyomozás segédeszközei;
 – államrendészetre vonatkozó összes jogszabály;
 – igazgatásrendészet, kapcsolatban a városrendészettel;
 – Btk. a kihágásokról és egyéb fontosabb kihágásokat megállapító törvényes jogsza-

bályok;
 – a 65.000/1909. B.M. sz. rendelet és a rendőri büntetőbíráskodás ügyviteli szabályai;
 – az állami rendőrség szervezetére és hatáskörére vonatkozó szabályok;
 – az állami rendőrség szolgálati és fegyelmi szabályzata;
 – az állami rendőrség ügyviteli szabályzata, és az állami rendőrségi hivatalok pénz-

kezelése és számvitele tárgyában kiadott rendeletek
 – magyar közjog, és közigazgatás jog;
 – társadalomtan;
 – a lélektan gyakorlati alkalmazása a rendőri szolgálatban;
 – törvényszéki orvostan, elmekórtan;
 – m. kir. honvédség, csendőrség, folyamőrség, vámőrség, pénzügyőrség szervezete;
 – hivatalvezetés;
 – rendőri oktatás a gyakorlatban.129

A felügyelői szak rendes tantárgyai:
 – büntetőjog kapcsolatban a magyar Btk-val;
 – 130.000/1899 BM utasítás;
 – nyomozás segédeszközei;
 – államrendészetre vonatkozó összes jogszabály;
 – igazgatásrendészet, kapcsolatban a városrendészettel;
 – Btk. a kihágásokról és egyéb fontosabb kihágásokat megállapító törvényes jogsza-

bályok;
 – 65.000/1909. B.M. sz. r.;
 – az állami rendőrség szervezetére és hatáskörére vonatkozó szabályok;
 – az állami rendőrség szolgálati és fegyelmi szabályzata;
 – az állami rendőrség ügyviteli szabályzata, és az állami rendőrségi hivatalok pénz-

kezelése, és számvitele tárgyában kiadott rendeletek
 – magyar közjog, közigazgatás jog;
 – fegyverismertetés;
 – m. kir. honvédség, csendőrség, folyamőrség, vámőrség, pénzügyőrség szervezete;

129 66.900. B. M. r. 
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 – külföldi rendőrségek;
 – szolgálatvezetés;
 – rendőri oktatás a gyakorlatban.130

Mindkét szakon a tantervvel összhangban szerveztek speciális előadásokat, és az ügyes-
ségi tantárgyak közül vívást, pisztolylövést és lovaglást.

A felsőtiszti vizsgát rendszerint februárban díjtalanul letehették, a két szakot elkü-
lönítve. A szóbeli vizsga témái mindkét szakon az adott tanfolyam rendes tárgyaira 
támaszkodtak.

Dorning Henrik 1927. augusztus 24-én  Győrben megtartott vizsgán már főkapitány 
helyettesként és szaktanulmányi felügyelőként vett részt. Erről az eseményről a Ren-
dőr szaklapban írt cikkben az alábbiakat jegyezték fel.: „A szaktanulmányi felügyelő 
minden egyes jelölthöz, minden tárgyból, főleg a gyakorlati élet köréből számos kérdést 
intézett, amelyre a jelöltek kifogástalan, szabatos és helyes ítélőképességről tanúskodó 
feleleteket adtak, bizonyítékául annak, hogy a tanfolyam 6 hónapja alatt lelkiismeretes 
és alapos munkát végeztek az oktatóik céltudatos irányítása mellett. A szaktanulmá-
nyi felügyelő az ő ismert óriási rutinjával, már a kérdések feltevésével, de még inkább 
az adott feleletek magyarázatával is tanított s univerzális tudásának gazdag tárházából 
értékes szellemi morzsákat juttatott jelölteknek és oktatóknak egyaránt, akik azokat 
nagy okulással fogadták.”131

Később Dorning Henrik oktatással kapcsolatos munkásságáról a következőket írták 
a jubileumi132 kötetben: „Éveken át dr. Dorning Henrik vezette a főiskola jellegű rendőri 
továbbképző tanfolyamot, amelyet néhány évi működés után a gyakornoki tanfolyam 
váltott fel. Dorning főkapitány helyettes széleskörű tudásával, határtalan szakfelkészült-
ségével példaképe marad a rendőri tudományos életnek.”133

Detektív és detektívfelügyelői tanfolyamok

A detektívvel szembeni általános és képzési követelményeket a 9270/1922. M. E. ren-
delet134 állapította meg, amelyek végrehajtására belügyminiszteri rendeleteket adtak ki. 
A 18.881/1923-as  BM135 rendelet különválasztotta a detektívtanfolyamot és detektívvizs-
gát, valamint a detektívfelügyelői tanfolyamot és detektívfelügyelői vizsgát.

130 66.900. B. M. r.
131 Rendőrképesítő vizsga Győrött. Rendőr, 1927. szeptember 3. 13. 
132 Borbély–Kapy szerk. 1942, 280. 
133 Borbély–Kapy szerk. 1942, 280.
134 A m. kir. állami rendőrségnél alkalmazott detektívektől megkívánható elméleti és gyakorlati képzettség 
megállapítása és ezzel kapcsolatos intézkedések.
135 9270/1922. M. E. sz. rendeletnek detektívtanfolyamra és a detektívvizsgára, detektívfelügyelői tanfo-
lyamra és detektívfelügyelői vizsgára, valamint detektív főfelügyelői minősítő vizsgára vonatkozó intéz-
kedései végrehajtása.
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Detektívtanfolyam és detektívvizsga

A detektívtanfolyam fő célja „az ideiglenes minőségű detektívek szakszerű elméleti 
és gyakorlati kiképzése és a detektívszakvizsgára való előkészítés”.136

A detektívtanfolyam – mint a többi szaktanfolyam – a m. kir. állami rendőrség orszá-
gos szaktanulmányi felügyelője felügyelete alatt állt. A résztvevő hallgatók tanfolyamra 
bekerülését, a tanfolyam szervezését, ügyvitelét és a tanulmányi ügyeket a 18.881/1923-
as  BM rendelet részletesen szabályozta.

A detektívtanfolyam rendes tantárgyai a következők voltak:
 – anyagi büntetőjog;
 – alaki büntetőjog;
 – kriminalisztika;
 – kihágások és büntetőbíráskodások;
 – államrendészet;
 – közigazgatási ismeretek;
 – szervezési és szolgálati szabályzatok, különös tekintettel a detektív szolgálatára;
 – elsősegélynyújtás.137

A rendes tantárgyak mellett a tanrend szerint speciális és gyakorlati tantárgyak is sze-
repeltek, amit a rendelet azonban nem nevesített.

Ugyanakkor nagyon fontosnak tartották, hogy az elméleti előadások anyagát gyakor-
lati példákkal támasszák alá az előadók. A detektívtanfolyam hallgatói kötelesek voltak 
boncoláson részt venni, és az elsősegély végrehajtását gyakorolni.

A detektívtanfolyamot a detektív szakvizsga követte, amely írásbeli és gyakorlati 
részből állt. Először írásbeli vizsgára került sor, amely főleg egy nyomozati ügy gya-
korlati megoldására irányult.

Az első induló szaktanfolyam nyitó előadását 1922-ben  maga Dorning Henrik (ekkor 
már a m. kir. Állami Rendőrség országos szaktanulmányi felügyelője és a rendőrtiszti 
tanfolyamok vezetője) tartotta. Az előadás anyagát a következő címmel később kiadták: 
A rendőrség intézményének fejlődése, különös tekintettel a magyar királyi állami rendőr-
ségre és a magyar rendőri szakoktatásra.138 Tanulmányában átfogóan leírta a rendőrség 
kialakulását, történetét, továbbá nemzetközi kitekintést végzett, és a következő főbb 
gondolatokat, megállapításokat fogalmazta meg:

 – A rendőrség közkeletű fogalom, tüzetes tartalmát azonban nehéz adni, a szakem-
berek között is sok vitára ad alkalmat.

 – Az idők során a policia szó kettős értelművé vált, nemcsak a funkcióra alkalmazták, 
hanem a szervekre, a szervezetre is, amely ezt a feladatkört ellátta.

 – A rendőrség feladatát először 1795-ben  Franciaországban a következőképpen rögzí-
tették: a rendőrség feladata a közrend, a személy-, és vagyonbiztonság fenntartása.

136 9270/1922. M. E. sz. rendelet végrehajtása.
137 9270/1922. M. E. sz. rendelet végrehajtása.
138 Dorning 1922, 16.
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 – A rendőrség az a közhatósági szerv, amely a fennálló jogrendet, a közvetlenül fenye-
gető veszélyek ellen kényszerítő eszközökkel139 is megvédeni tartozik.

 – A rendőrségre is igaz a gazdaságosság elve. Mennél kisebb erő (fizikai) kifejtésével 
igyekezzék a legnagyobb eredményt elérni.

 – A rendőrség minden munkájában legnagyobb ereje szervezetének egysége.
 – A szakképzés tekintetében az egységes belterjes szaktanfolyamok mellett foglalt 

állást. A szakképzés egyik eszközének a külföldi tanulmányutakat, a másiknak 
pedig a szakirodalmat tartotta.

 – Tudás dolgában a pályán megállás nincs, és már az időleges pihenés is visszaesést 
jelent.140

A fenti gondolatok nem merítik ki a szerző publikációjának a teljes tartalmát, azonban 
a rendőrségről, képzésről megfogalmazott legfontosabb megállapításait jól tükrözik. 
Szakmai életútjának áttekintése után megállapítható, hogy a képzés tekintetében Dorning 
Henrik mindig a legjobb példával járt elöl. Saját részére a tanulmány utolsó gondolatai 
között a következő feladatokat fogalmazta meg: „Mint a m. kir. állami rendőrség orszá-
gos szaktanulmányi felügyelőjének, arra kell törekednem, az oktatás az egész vonalon 
legalaposabb, legbelterjesebb legyen, de törekednem kell arra is, a rendőri szakkönyvek 
kiadásának megindítását újból kieszközölhessem.”141

Detektívfelügyelői tanfolyam és detektívfelügyelői vizsga

A detektívfelügyelői tanfolyam a detektívtanfolyam kiegészítő része volt. Ebből adódóan 
a detektívtanfolyam lebonyolítására vonatkozó előírások a detektívfelügyelői tanfolyamra 
is vonatkoztak. A detektívfelügyelői tanfolyamra való bekerülésre a 9270/1922. M. E. sz. 
r. 14. §-a  szerint a detektíveknek kérelem benyújtásával nyílt lehetősége. A detektívfel-
ügyelői tanfolyam tantárgyai nagyrészt megegyeztek a detektívtanfolyam rendes tan-
tárgyaival, kivétel, hogy a felügyelői tanfolyamon az elsősegélynyújtást nem oktatták. 
Ugyanakkor a detektívfelügyelői tanfolyamon a detektívtevékenység irányítására is 
alkalmas detektívfelügyelőket készítettek fel. Ezért különösen nagy hangsúlyt fektettek 
a gyakorlatra, a nyomozás és a bizalmi technika elsajátítására. Külön odafigyeltek, hogy 
a hallgatók gyors és önálló elhatározásra tudjanak jutni.

A detektívfelügyelői tanfolyam végén került sor az elméleti és gyakorlati részből álló 
detektívfelügyelői vizsgára. A vizsga lefolyása hasonló volt, mint a detektívszakvizsga, 
végrehajtására a 18.881/1923-as  BM rendelet 18. §-a  volt az irányadó.

A titkos információgyűjtéssel ebben az időszakban egy külön erre a célra létrehozott 
detektívcsoport foglalkozott, amely a Belügyminisztérium épületének V. emeletén, egy 
elkülönített körletben, titokban működött. A csoport ekkor egy időben 80-100 telefon 

139 Hautzinger 2002.
140 Dorning 1922, 16. 
141 Dorning 1922, 14. 
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lehallgatására volt képes. A szélsőséges politikai csoportok működésének ellenőrzésére 
pedig megszervezték a levélcenzúrát. Ezen a két területen dolgozó detektívek számára 
speciális felkészítést szerveztek.142

Detektív-főfelügyelői minősítésű vizsga

A fenti vizsgát nem előzte meg tanfolyam, ezáltal tantárgyakhoz sem volt kötve. A detek-
tív-főfelügyelői minősítési vizsga célja volt „annak megállapítása, hogy a jelölt a detektív-
szolgálat terén rendelkezik-e azokkal a képességekkel és azokkal az ismeretekkel, ame-
lyek a nagyobb detektívcsoportok vezetésére s általában detektívek között az ellenőrzés 
és a felügyelet gyakorlására a bizonyos esetekben és vonatkozásokban esetleg az állami 
rendőrség intézményének képviseletére is hivatott tisztviselőtől megkívánható”.143

S bár írásbeli és szóbeli jellegű volt a detektív-főfelügyelői minősítési vizsga, a ren-
delet szerint a gyakorlatiasságnak dominálnia kellett.

A bemutatott képzési rendszer tanfolyamait és vizsgáit közvetlenül a rendeletek 
kiadása után, a gyakorlatban 1922. november 22-től144 végrehajtották.145 A tanfolyamokon 
heti két órában vívást is tanultak a hallgatók. Ezenkívül látogatást tettek a múzeumba, 
nyilvántartóhivatalba, fogház és toloncházba, és végül a törvényszéki orvostani intézetbe, 
ahol teljes boncolást mutattak be részükre. A tanfolyamok sikerét bizonyította, hogy 
mindig többen jelentkeztek a kiírt hallgatói helyekre, ezért sorrendet kellett felállítani, 
és csak a legjobbak kezdhették el a képzést. A résztvevők és az oktatók nevei nyilvánosak 
voltak, azokat a Rendőr (Magyar Rendőr) szakmai folyóiratban közzé tették. Az oktatók 
között szerepeltek a szakma legkiválóbb művelői és kutatói, például Laky Imre, Rédey 
Miklós, Nagy Valér, Dorning Henrik, akik nemcsak magas színvonalú előadásaikkal, 
hanem az általuk írt és mai napig fennmaradt tankönyvekkel emelték a rendőrtisztkép-
zés színvonalát. A rendészeti szakmai lapból megtudhattuk még, hogy az 1928. évi első 
félévben a detektívtanfolyam írásbeli záróvizsga tételei a következők voltak:146

 – pénzhamisító banda leleplezése és az erről szóló jelentés;
 – egy gyilkosság esettanulmány;
 – üzleti lopás felgöngyölítése.

A fenti vizsga szóbeli részénél dr. Dorning Henrik főkapitány helyettes, országos szak-
tanulmányi felügyelő is végig jelen volt. A vizsgán részt vett 27 hallgatóból 13 jeles, 11 
jó, három elégséges osztályzatot érdemelt ki.147 A bizonyítványok kiosztása egy záróün-
nepség keretén belül történt meg.

142 Boda 2016, 73. 
143 9270/1922. M. E. sz. rendelet 41. §.
144 Ma ez a nap november 22. az NKE RTK kari napja.
145 A Rend, 1924. 96. sz. 1–2. 
146 Rendőr, 1928. május 5., 9. 
147 Rendőr, 1928. május 5., 9.
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A detektívtanfolyamok magas színvonalát jelzi, hogy a korabeli szakmai újságunk, 
a Magyar Detektív 1927. márciusi számában a szaktanfolyamot következetesen detek-
tív-főiskolának148 nevezték, sőt, egy alkalommal rendőregyetemnek. A szaksajtó értékelése 
alapján „tudományos felkészültség dolgában párját ritkítja Európa szerte”149 a detektívtan-
folyam. A minősítéshez valószínűleg hozzájárult, hogy Európában ekkor már több helyen 
volt rendőrtisztviselői felsőfokú képzés, például az Egyesült Királyságban, Londonban 
Kriminológiai-, Rendőrtudományi Iskola, Olaszországban rendőrségi főiskola (egyetem), 
Ausztriában, Franciaországban és Belgiumban Kriminalisztikai Vizsgáló és Oktató Intézet, 
Németországban Rendőrségi Intézet.150

A rendőr altisztképzésről

A fentiek mellett a magyar belügyi és rendőri vezetés a rendőrség altisztképzésére is 
kiemelt figyelmet fordított. A m. kir. állami rendőrséghez önkéntes jelentkezés útján 
lehetett bekerülni. Ehhez nagymértékben hozzájárult a toborzás, ám így sem tudták fel-
tölteni a törvény által biztosított keretet. Valószínűleg szezon munkaalkalmak, (például 
aratás, cséplés stb.) de méginkább a hasonló időben folyt csendőrségi, folyamőrségi, 
honvédségi toborzás gyengítette a rendőrségi toborzás hatékonyságát.151

Az őrszemélyzethez az általános feltételek teljesítése után csak ideiglenes alkalma-
zásra vehették fel a jelentkezőt, amelynek időtartama két évig tartott, és az első hat 
hónapnak minden esetben az ő elemi felkészítésüket kellett szolgálnia mind elméleti, 
mind gyakorlati síkon. Ezen időszakban az újonnan felvett rendőr a próbaidős rendőri 
címet viselte.152 Azt a próbaidős rendőrt, aki a hatodik hónap után a követelményeket 
teljesítette, ideiglenes minősítésű rendőrré nevezték ki.

A két év próbaidő során bármely rendőrt, aki magatartásával, ítélőképességének 
fogyatékosságával, felfogásával alkalmatlanságát bizonyította volna, indoklás nélkül 
eltávolíthatták a testületből. Az ideiglenes alkalmazás első évét rendőrorvosi vizsgálat 
zárta, amely során ismét meggyőződtek az adott rendőr egészségügyi alkalmasságáról. 
A második év leteltével, akiket nem bocsátottak el, véglegesítették, és ők jelentették a m. 
kir. állami rendőrség altiszti tanfolyamra jelentkezők körét.

Végezetül a rendőrtisztviselői szaktanfolyam lényegét Nagy Valér gondolataival 
a következőként lehet illusztrálni: „A rendőrség témái szinte kifogyhatatlanok, mert 
magunkban öleljük fel az egész való életet, annak minden jelenségét. Az élettől tanulunk, 
és annak dolgozunk. A rendőri intézménynek szüksége van reá, hogy az elméletben is 

148 Magyar Detektív, 1927. március, 5. sz. 1. 
149 Magyar Detektív, 1927. március, 5. sz. 1.
150 Magyar Detektív, 1928. november 1., 1. 
151 Őrszemélyzet kiegészítése. Felvétel kellékei. Toborzás. 116.946/1922. BM levél a m. kir. állami rendőrség 
valamennyi kerületi főkapitányának.
152 2682/1921. VI. a. BM r. Őrszemélyzet felvétele, ideiglenes alkalmazása, kiképzése.
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kiváló tisztviselői legyenek, akik a rendőri jog, a rendőri tudományok művelésben s így 
az intézmény kifejlesztésében alkotó munkát végezhetnek.”153

Véleményem szerint a korszak felelős rendőri szakmai vezetői jól látták, hogy a ren-
dőrség szolgálat ellátásának, a testület színvonalemelésének, továbbá sikerének záloga 
a rendőri tisztviselők, vezetők tudása. Ezért a rendőrtisztviselői szaktanfolyamok elin-
dításában döntő szerepe volt a 3720/1922. M. E. rendeletnek, amelyet a lehető legjobb 
időben és kellő tartalommal adtak ki. A rendőrség fogalmazói és felügyelői kar képzésére 
a belügyi vezetés a centrális megoldást választotta, amely biztosította az egész ország-
ban az oktatás és képzés egységét, ezáltal a magas színvonalú szolgálatellátás feltételét. 
Összegezve megállapítható, hogy a miniszterelnök és a belügyminiszter rendelkezései 
állandóvá, egyetemessé és intézményessé tették a rendőrség egyenruha- és fegyvervi-
selésre jogosított alkalmazottainak és a detektíveknek a rendőrtisztviselői szakképzését, 
ezáltal megvalósították az állami rendőrség központi országos rendőrtisztviselői szak-
tanfolyamát, amelynek az élére a belügyminiszter külön országos tanulmányi felügyelőt154 
állított.

A m. kir. állami rendőrségnek nagy szüksége volt az államosítás után arra, hogy egy 
egységesen gondolkodó és cselekvő végrehajtói állománya is legyen. Ebből adódóan 
egységesen szabályozták155 az ideiglenes rendőri szolgálat után következő altiszti képzést. 
Ahhoz ugyanis, hogy valaki altiszt lehessen, altiszti vizsgát, hogy törzsaltiszt lehessen, 
törzsaltiszti vizsgát kellett tennie. A vizsgákon való eredményes szereplés érdekében 
a m. kir. állami rendőrségnél altisztképző tanfolyamok, illetve törzsaltisztképző szak-
tanfolyamok felállítását rendelte el a belügyminiszter.156

Rendőr altisztképző tanfolyami képzés

A rendőraltiszti tanfolyam létrehozásának fő célja volt, „hogy az őrszobavezetésére 
és az őrszemélyzeti (osztály) parancsnoki irodai szolgálat ellátására évente – esetleg 
hosszabb időszakonként – annyi rendőr képeztessék ki, amennyit a megállapított létszám, 
illetőleg annak időnkénti fogyatéka megkövetel”.157

A fenti célok elérését szolgálták a tanfolyamok előadásai, írásbeli gyakorlatai, a hely-
színi szemlék, rendőri intézkedések bemutatása és gyakorlása, csapatgyakorlatok, test-
edzés, vívás, céllövészet.

A tanfolyam minőségét erősítette, hogy a tanfolyamra nehéz volt bekerülni. A rendőri 
minősítési vizsga után három évvel, a kifogástalan minősítéssel rendelkezők juthattak be, 
akiket alkalmasnak találtak altiszti beosztás betöltésére. A bekerült hallgatók az előa-
dásokon és gyakorlatokon kötelesek voltak részt venni, és a tanfolyam során altiszthez 
méltó magatartást tanúsítani.

153 Nagy 1922, 1. 
154 Az első főfelügyelő dr. Dorning Henrik volt, akit dr. Varga Lajos váltott.
155 37.585/1923. BM. rendelet. 
156 37.585/1923. BM. rendelet 3. §.
157 37.585/1923. BM. rendelet 5. §.
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A tanfolyam során elméleti tantárgyak oktatására naponta 4-5, míg írásbeli feladatok 
végrehajtására hetente 6-8 órában került sor.

Az altiszti tanfolyam tantárgyai a következők voltak:
 – közjogi, közigazgatásjogi és magánjogi alapismeretek;
 – büntetőjog;
 – kihágások és kihágási eljárás fontosabb szabályainak ismertetése;
 – helyszíni eljárás és nyomozás segédeszközeinek ismertetése;
 – szolgálati és szervezeti szabályzatok;
 – az altiszt különös feladatának ismertetése;
 – közegészségtan és elsősegélynyújtás;
 – gazdászat, raktárkezelés és illetményszabályzat;
 – fegyver- és lőutasítás;
 – számtan (négy alapművelet és a tizedessel való számolás);
 – földrajz;
 – történelem;
 – térképolvasás, helyszínrajzok készítése;
 – hazafias tárgyú előadások (hazafias szellem ébrentartására való törekvés, ezen felül 

a történelem, alkalomszerűen a földrajz, valamint a közjog oktatásával is egybe-
kapcsolandó).158

A tanfolyam során a következő speciális és gyakorlati tantárgyakat oktatták még:
 – céllövészet;
 – csapatgyakorlat (szakasz, század alakítása és vezetése);
 – lőfegyver és kard használata zárt csapatban;
 – kardvívás, birkózás;
 – csuklógyakorlatok.159

A tanfolyamok az oktatáshoz felhasználták a m. kir. állami rendőrség szabályzatait, a Bel-
ügyi Közlöny számait, valamint a „Rendőriskolák tananyagának tára”160 tankönyvsoroza-
tot, illetve a hivatalos földrajz, történelem tankönyveket, és a honvédségi „Tornautasítás”-t.

158 37.585/1923. BM. rendelet 22. §.
159 37.585/1923. BM. rendelet 22. §.
160 Többek között a következő tankönyvek jelentek meg a sorozaton belül:
• Közjog, közigazgatásjog, magánjog általános jogszabályainak ismertetése;
• Közjog, közigazgatásjog, magánjog vázlata;
• A magyar köz, közigazgatásjog és magánjog tankönyve;
• Büntetőjog tankönyve;
• Rendőri bíráskodás és a kihágások rendőriskolák számára;
• Kihágások könyve;
• A szolgálati szabályzat tankönyve;
• Szervezési és egyéb szabályzatok;
• A Magyar Királyi Rendőrség szervezet és ügyvitele;
• Elsősegélynyújtás.
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A tanfolyamon olyan rendőrtisztviselők oktattak, akik elméletben és a gyakorlatban 
is felkészültek voltak. A speciális szakismeretet más karból felkért előadók tanították 
meg. A tanfolyam során az oktatók és segédoktatók vezették a hallgatók névsorát, rész-
vételét az órákon, és zárás előtt kollokviumot tartottak. Ezenkívül egy haladási naplóban 
a leadott órákat és tapasztalatokat is rögzítették.

Az altiszti tanfolyam végén írásbeli és szóbeli vizsgát161 tettek a hallgatók. Az írás-
beli vizsgán egy kisorsolt feladatot kellett megoldaniuk a vizsgázóknak. Ezt követően 
a szóbeli vizsgán az alábbi tantárgyakból kellett megfelelniük:

 – közjogi, közigazgatásjogi és magánjogi alapismeretek;
 – büntetőjog;
 – kihágások és kihágási eljárás fontosabb szabályainak ismertetése;
 – helyszíni eljárás és nyomozás segédeszközeinek ismertetése;
 – szolgálati és szervezeti szabályzatok;
 – közegészségtan és elsősegélynyújtás;
 – gazdászat, raktárkezelés és illetményszabályzat.

Az írásbeli és szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény átlagolása után minősítették az altiszt-
jelölt vizsgáját, majd elkészítették az évfolyamrangsort,162 amelyet a rangsornyilvántartó 
könyvbe bejegyeztek.

Az altiszti vizsgát követően az eredményes jelöltek három-négy hét gyakorlati tovább-
képzésen vettek részt.

Rendőr törzsaltisztképző tanfolyami képzés163

Az altisztképzésre építve a 74.565/1923. BM. rendelet164 intézkedett a rendőr törzsal-
tisztképző tanfolyami képzés megszervezésére, lebonyolítására, tanfolyam felügyeletére, 
tanulmányi ügyeinek rendezésére, és a törzsaltiszti vizsgára.

Az országos törzsaltisztképző tanfolyam célja: „[A] III. oszt. felügyelő-helyettesek 
továbbképzése és a törzsaltiszti vizsgára való előkészítése.”165 A cél elérése érdekében 
az elméleti előadásokon és az írásbeli gyakorlatokon túl a hallgatók a budapesti külön-
leges rendőri és egyéb intézményeket látogatták meg, helyszíni szemléken vettek részt, 
folyamatosan testedzéseket tartottak, és a gyakorlat minél jobb teljesítése miatt, a buda-
pesti főkapitányság őrszolgálat-alakulatainál gyakorló szolgálatot láttak el.

A törzsaltiszti tanfolyam oktatóit általában a m. kir. állami rendőrség tisztviselői 
közül, a segédoktatókat a törzsaltisztek közül a belügyminiszter rendelte ki a tanfo-
lyamokra. A külön szaktudást igénylő tantárgyak előadóit külső szakemberek közül 
választották ki.

161 37.585/1923. BM. rendelet 27–32. §.
162 37.585/1923. BM. rendelet 33. §.
163 Sallai 2016, 169–177. 
164 74.565/1923. BM. r. Utasítás. 
165 74.565/1923. BM. r. Utasítás 1. §.
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A törzsaltiszti tanfolyam hallgatóival szemben nagyon szigorú követelményeket állí-
tottak. A tanfolyamra az a III. osztályú felügyelő helyettes volt beiskolázható, aki:

 – ebben a minőségben legalább két évet szolgált;
 – legutolsó minősítése: kiváló;
 – a magyar helyesírásban, fogalmazásban teljesen jártas;
 – elöljárói törzsaltiszt beosztás betöltésére alkalmasnak találták.166

 – A tanfolyam időtartamát a belügyminiszter állapította meg, míg a tanítás idejét, 
tanrendjét a szaktanulmányi felügyelő hagyta jóvá.

A törzsaltiszti tanfolyam tantárgyai:
 – közjogi, közigazgatásjogi és magánjogi alapismeretek;
 – anyagi és alaki büntetőjog;
 – kihágások és kihágási eljárás;
 – helyszíni eljárás és nyomozás segédeszközeinek ismertetése;
 – szolgálati, szervezeti és fegyelmi szabályzatok;
 – törzsaltisztek különös feladatainak ismertetése;
 – közegészségtan és elsősegélynyújtás;
 – gazdászat, raktárkezelés és illetményszabályzat;
 – fegyver- és lőutasítás;
 – számtan;
 – Magyarország földrajza;
 – Magyarország történelmének áttekintése;
 – térképolvasás, helyszínrajzok készítése;
 – hazafias tárgyú előadások (hazafias szellem ébrentartására való törekvés, ezen felül 

a történelem, alkalomszerűen a földrajz, valamint a közjog oktatásával és a gyakor-
lati foglalkoztatással kapcsolatban).167

A törzsaltiszti tanfolyam rendkívüli és gyakorlati tantárgyai:
 – csukló és egyéb testgyakorlatok;
 – céllövészet;
 – kardvívás;
 – csapat és kordongyakorlat;
 – lőfegyver és kard használata zárt csapatban.168

A tanfolyamon nagy súlyt kapott az írásbeli munka, amelyre a rendelet külön intézkedett. 
A tanfolyam során az altiszti tanfolyammal azonos oktatási anyagokat használták fel. 
A tanfolyam végén, kollokvium során osztályozták a hallgatókat, és haladási naplóban 
rögzítették az előadások tapasztalatait. Ezt követően kötelesek voltak törzsaltiszti vizsgát 

166 74.565/1923. BM. r. Utasítás 10. §.
167 74.565/1923. BM. r. Utasítás 20. §.
168 74.565/1923. BM. r. Utasítás 20. §.
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tenni, (kiemelés SJ) amelynek szakmai tantárgyai a „törzsaltisztek különös feladatai-
nak ismertetése” című tantárgy kivételével teljesen megegyezett az altiszti tanfolyami 
vizsgáéval.169

Az altiszti vizsgához hasonlóan, az eredményes törzsaltiszti vizsgát követően is rang-
sorolták a végzett hallgatókat, és a „rangsornyilvántartó könyvben” rögzítették a névsort, 
amely alapján a végzett egyén igényt tarthatott törzsaltiszti kinevezésre. Vizsgabizonyít-
ványt csak a vizsgán megfeleltek részére állítottak ki. Ezután a végzettek csapatgyakor-
laton vettek részt a fővárosban.

A fenti jó gyakorlatnak 1939-ben  a második világháború kirobbanása lassan ugyan, de 
véget vetett. Az 1939-es  honvédelmi törvény hatásaként militarizálódott170 a rendőrség is.

A második világháború előtt és alatt a rendészet oktatásában üde színfoltként jelent-
kezett Eger, ahol az Érsekségi Jogi Akadémián171 tanított dr. Tóth József,172 akinek a ren-
dészet volt a kiemelt szakterülete. Két kiemelkedő műve173 mellett meg kell említeni, 
hogy 1932-től  magyar rendészetet oktatott a Jogi Akadémián.

Magyarországon a második világháború után, a politikai fordulatok nyomán a ren-
dészet, honvédelem altiszti és tisztikarát – méltánytalanul – szinte teljesen eltávolítot-
ták. A rendőrtisztképzés fontosságát jelzi, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány már 
az 1690/1945. sz. M. E. rendelete 8. §-ának  (5) bekezdésében foglalkozott ezzel a témával. 
„A vármegyei főkapitányság keretében különleges rendőrségi alakulatok állíthatók fel, 
éspedig tanosztályok és tanfolyamok, amelyek keretén belül gondoskodni kell a rendőrség 
tagjainak demokratikus neveléséről is.”174 A jelentős létszámhiányt tovább növelte, hogy 
sok korábbi rendőr, csendőr nyugatra szökött, illetve, hogy a csendőrséget feloszlatták. 
Elkezdődött a toborzás, amely során képzetlen emberek tömkelegét kellett felvenni. 
Ennek következtében 1945 után a rendőrség kötelékébe kerülő munkás és paraszt fia-
talok szinte általános és szakmai műveltség nélkül vették kezükbe a fegyvert, hogy 
a háború utáni hihetetlen méreteket öltő bűnözéssel minden területen felvegyék a harcot. 
E folyamat részeként a baloldali hatalomnak szükségessé vált egy új tisztikar kinevelése, 
amelyet szovjet mintára hoztak létre. Ennek a kívánalomnak a teljesítésére az ezt követő 
évtizedek alatt folyamatosan hoztak létre és szüntettek meg rendőrtisztképző intézete-
ket, iskolákat. Ezzel párhuzamosan különböző időtartamban szerveztek gyorstalpaló 
képzéséket, például őrsparancsnoki tanfolyamokat. „A hiányzó képzettség pótlására, 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945. ME. rendelete alapján, BM utasítására eleinte 
helyi szinten indítottak néhány hetes tanfolyamokat. Önképzésen alapuló, havi 2-3 napos 
összevonásokkal, konzultációkkal segített záróvizsgával végződő levelező rendszerű 
felkészüléseket. Ez nem pótolta azonban a szakoktatást. Ezért az Ideiglenes Kormány 

169 74.565/1923. BM. r. Utasítás 27. §.
170 2.300/1944. sz. ME rendelet.
171 Egri Érseki Jogakadémia, Collegium Juridicum, Foglarianum, 1740–1949. aug. 30.
172 Tóth József (Szombathely, Vas vm., 1897. – Eger, 1970.): jogász, egyetemi magántanár.
173 Tóth 1938; 1939. 
174 Boda 2017, 107–130. 
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a háború előtt is működött központi irányítású szaktanfolyam újraindítását, és teljesen 
új iskolarendszer megindítását szorgalmazta.”175

A rendőrtisztképző iskolák eltérő időtartammal (néhány hónaptól 1-2 évig) levelező 
vagy nappali formában a következők szerint váltakoztak: 1946 áprilisától 6-8 hetes tiszti 
tájékoztató tanfolyamokat szerveztek, majd 1946 októberétől őrszemélyzeti tanfolya-
mokat. Az 1946. évi tiszti tájékoztató tanfolyamokat 1947 januárjától hathónapos tiszti 
előkészítő tanfolyamok követték.

1948-ban  a Magyar Államrendőrség Tiszti Akadémiáját röviden Rendőr Akadémiá-
nak (a továbbiakban: RAK) hívták, amelyet 1949-ben  a Rendőr Törzstisztképző Főiskola176 
felállítása követett. A RAK megszervezését elrendelő BM rendelet szerint a következő 
célból jött létre: „Hogy az államrendőrség tisztikarának utánpótlását biztosítsam, rendőr-
tiszti főiskolát létesítek azzal a rendeltetéssel, hogy elméletileg és gyakorlatilag képzett, 
a rendőri szolgálat minden ágában felhasználható rendőrtiszteket neveljen.”177

A miniszteri rendeletből jól kivehető a szándék, hogy már ekkor egy gyakorlatori-
entált rendőrtiszti főiskolát akartak alapítani, amelyre azonban az akkori helyzet miatt 
csak később kerülhetett sor. Az első évfolyam indítása 1948. február 1-jén  (az akkori 
Köztársaság Napján) valósult meg. Az egyéves képzés tantárgyai a következők voltak:

 – jogi ismeretek (közjog, közigazgatásjog, magánjog);
 – büntetőjog (anyagi és alaki);
 – kihágásrendészet;
 – nyomozástan;
 – igazgatásrendészet (tűzrendészet, közlekedésrendészet);
 – államrendészet és politikai rendészet;
 – szolgálati és fegyelmi szabályzat;
 – szervezeti és ügyviteli szabályzat;
 – törvényszéki orvostan és közegészségtan;
 – rendőrgazdászati ismeretek;
 – történelem és társadalomtudományi ismeretek;
 – földrajz (leíró és politikai);
 – magyar nyelv és irodalom;
 – karhatalmi kiképzés (lőkiképzés, tereptan, fegyvertan, karhatalmi szabályzat);
 – sportkiképzés (birkózás, cselgáncs stb.).178

A tantárgyakból jól látható, hogy a bevonult hallgatók szakmai felkészítése mellett 
az általános műveltségre is gondot fordítottak. A rendelet mellékletében azt is rögzítet-
ték, hogy az egyéves időtartamú RAK-on nem oktatják a következőket: a nemzetközi 
jog, lovas és gépkocsikiképzés, orosz nyelv, mennyiségtan és mértan, műszaki isme-

175 Bacsa 2007, 8. 
176 256.121/1949. B.M. rendelet.
177 Magyar Nemzeti Levéltár: XIX_B_1_j_318_szn_1947.
178 Magyar Nemzeti Levéltár: XIX_B_1_j_311_1084_1947.
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retek, gépírás, rendőrség története, szervezés, vezetés, évfolyam-értekezletek.179 Ezt 
követően eltérő időtartalommal, de RAK néven zajlott a rendőrtisztképzés. Ezt igazolja 
a 257.340/1949. IV/1-d. BM. számú rendelet „a rendőrség szervezetében rendőrtisztképző 
iskola felállítása tárgyában,” amellyel a belügyminiszter a rendőrség szervezetében „Ren-
dőrtisztképző Iskola” elnevezéssel, budapesti székhellyel (XII. ker. Böszörményi út 21.), 
1949. augusztus 1-jei  kezdéssel tisztképző iskolát hozott létre. A Rendőrtisztképző Iskola 
1950 és 1956 között működött.180

Ezzel párhuzamosan a belügyi vezetés az alapfokú rendőrképzésre is figyelmet for-
dított. Kiadták a 192.025/1947. IV/1. sz. BM rendeletet, amely a rendőri tanosztályok 
felállítására intézkedett. A tanosztályok a budapesti, illetve a megyei főkapitányságok 
alárendeltségében Kistarcsa, Debrecen, Miskolc, Szombathely, Nagykanizsa, Székesfe-
hérvár, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szeged székhelyeken változó feladatokkal és eredmé-
nyességgel 1953-ig  működtek.

A képzés a tanosztályokon három fokozatban történt:
 – tanosztályon próbarendőri,
 – tanosztályon tiszthelyettesi,
 – tanosztályon őrsparancsnoki.181

„1950-ben  jelentős változások történtek a rendőrképzés rendszerében. Jelentősen csök-
kentették a tanosztályok számát, ebből következett, hogy nem tudták biztosítani a gyorsan 
változó rendőri állomány kiképzését. A korábban létrehozott háromfokozatú tanosztály-
rendszert megszüntették, és egy Rendőrtiszthelyettes-képző Iskolát létesítettek, ahol hat 
hónapos időtartamban őrsparancsnoki képzést folytattak. Az egyenruhás rendőrképzés 
hanyatlásaként kell értékelni azt a tényt, hogy 1950-től  1956-ig  a próbarendőri, valamint 
a járőrvezetői képzést kettő hónapos alapfokú tanfolyam elvégzésével oldották meg.”182

1953-ban  Korvin Ottó nevével Bűnügyi Szakiskola létesült, ahol másfél éves időtar-
tamban folyt a képzés. „A Bűnügyi Szakiskolán a marxizmus mellett bűnügyi operatív, 
kriminalisztikai, büntetőjog és eljárásjog, igazgatásrendészet szolgálati szabályzat, lőki-
képzés és karhatalmi ismeretek, és testnevelési ismeretek kerültek oktatásra.”183

Ezt követően létrehozták az Alapfokú Rendőrképző Iskolát, amelynek képzési ideje 
nyolc hónap volt, valamint a Rendőr Tiszthelyettes-képző Iskolát, amely az alapfokú 
iskolára épült, és képzéseit egy év időtartamra tervezték.184

A szovjet mintára megszervezett állambiztonság tisztjeit kezdetben néhány hetes vagy 
hónapos tanfolyamokon képezték ki. Később a Rendőr Akadémián tanultak, majd ezt 

179 Magyar Nemzeti Levéltár: XIX_B_1_j_311_1084_1947.
180 Virányi 2019, 58. 
181 Kenedli 2008. 
182 Kenedli 2008.
183 Simon 1969, 7. 
184 Kenedli 2008, 60–71. 
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az 1949-től  Felix Edmundovics Dzerzsinszkij nevét viselő Állambiztonsági Tisztképző 
Iskolán185 folytatták. Ezzel párhuzamosan az ÁVH vezetőit a Szovjetunióban képezték ki.

Az 1956-os  forradalom után a belügyi vezetés számára egyértelművé vált, hogy 
a rendőrtiszti állománnyal szemben a magasabb követelmény támasztásának érdekében, 
magasabb színvonalú képzésre van szükség, amely csak hosszabb időtartamú iskolán 
lehetséges. Ennek következtében a Honvédelmi Tanács 1959-ben  elrendelte a Rendőr 
Akadémia (RAK)186 felállítását. (A RAK 1947-től  többször előfordult, mint képzőintéz-
mény nevének rövidítése, de eltérő időszakokban, eltérő tartalmat takart. SJ)

Már ekkor felmerült az igény, hogy az általános tantárgyak oktatását egyetemi szin-
tűvé kell tenni. A Rendőr Akadémia elismerését jelentette, hogy jogi és közigazgatástu-
dományi egyetemekre az itt végzett hallgatók könnyítéssel bejuthattak, ám maga a RAK 
csak érettségit adott. 1961-től  a megszűnt Dzerzsinszkij Akadémia helyett az állambiz-
tonsági képzést a RAK-on folytatták. A RAK-ot 1959 és 1969 között 5368 fő végezte 
el, míg emellett főtiszti tanfolyamon 702 fő tett főtiszti vizsgát.

Ezzel párhuzamosan a BM folyamatosan gondot fordított a tiszthelyettes-utánpótlás 
biztosítására is. „Az 1958 januárjában beindított BM ORFK Őrsparancsnokképző Iskola 
nevét 1960-ban  BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskolára változtatták. Az ott folyó egy 
év időtartamú képzés az alapfokú iskolára épült. A tiszthelyettes-képző iskola feladatává 
vált a BM valamennyi szolgálati ágánál a tiszthelyettesi állomány felkészítése.”187

1962–1971 között a BM Határőrség, BM Karhatalom és kormányőrség középfokú 
tiszti továbbképzésére létrehozták a BM Akadémiát. Később a karhatalmi és határőr 
tisztképzés a honvédségnél az Egyesített Tiszti Iskolán, majd a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán önálló tanszék keretein belül folyt.

A folyamatosan fellépő tiszthiány pótlásának megoldásáért Kerepestarcsán felállítot-
ták a BM Tartalékos Tisztképző Iskolát, amely 1967–1989 között funkcionált. A sorka-
tonai idejük alatt itt felkészítettek később a BM valamely területén hivatásos szolgálatot 
vállalhattak.

Az 1960-as  években végbement kül- és belpolitikai változások, a követelmények 
folyamatos emelkedése a rendőrtisztképzésben is új kihívásokat hozott magával.

A BM Idegen Nyelvi Főiskola és BM Rendőrtiszti Akadémia 1960-ban  történt for-
mális egyesítésével létrejött a Rendőrtiszti Akadémia – továbbra is RAK rövidítéssel.

Az 1950-es  évek után, az 1960-as  évek végére a társadalom felépült a második 
világháború romjaiból és egy magasabb színvonalú, hatékonyabb rendőrséget igényelt. 
Ennek egyik politikai megnyilvánulása, hogy az MSZMP 1969. november 28-ai  hatá-
rozata – értékelve a BM addigi tevékenységét – kiemelte a „belügyi szervek káderállo-
mánya képzettségének a magasabb színvonalra emelését”.188 Ez mellett a következőkre 
hívta fel a BM-vezetők figyelmét:

185 Simon 1969, 7. 
186 Simon 1969, 14. 
187 Kenedli 2008. 
188 Györök 1971.
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 – Jobban tartson lépést a társadalom fejlődésével, elemezze a bűnözést, állítsa előtérbe 
a bűnmegelőzést.

 – Tegyen különbséget a rendszer kritikusai és az ellenségei között.
 – Határozottan intézkedjen az állam ellen támadókkal szemben.
 – Fordítson nagyobb gondot a népgazdaság védelmére.
 – Határozottabban lépjen fel a visszaesők és az erőszakos garázda magatartást tanú-

sítókkal szemben.
 – Szélesítse és mélyítse a tömegekkel a kapcsolatot.
 – Tekintse fő feladatnak a szocialista törvényesség maradéktalan érvényesítését.
 – Fordítson kiemelt figyelmet a káderképzés és a vezetés magasabb színvonalra való 

emelésére.189

 – A fenti MSZMP feladatszabás hatást gyakorolt a belügyi vezetésre, amelynek jeleire 
nem kellett sokat várni. A korszak politikai intézményrendszerének működéséből 
adódóan a kérdéssel legközelebb a Belügyminisztérium Kollégiuma foglalkozott, 
amely 1970. május 8-ai  ülésén döntött a Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: RTF) 
létrehozásáról, a rendőrtisztképzés színvonalának emeléséről, és az ezt kiszolgáló 
belügyi tudományos tevékenység központi megszervezéséről. Az RTF alapvető 
feladatait, működésének főbb elveit alapító okmányai, az 1970. évi 39. sz. tvr.,190 
a 4/1971. (X. 19.) BM-MM számú együttes rendelet és a 010/1971. sz. BM parancs191 
határozták meg.

Az RTF részletes feladatait a létrehozása után – szigorúan titkos minősítéssel – kiadott, 
ideiglenes SZMSZ a következőképpen határozta meg:

„a) Magasfokú általános műveltséggel, politikai és szakmai ismeretekkel rendel-
kező belügyi tisztek képzése. A világnézeti, jogi, szakmai, tudományos ismeretek olyan 
elméleti és gyakorlati szintű oktatása, amely képessé teszi a hallgatókat a szakismeretek 
elsajátítására, alkalmazására, a belügyi munkát érintő szaktudományok eredményeinek 
megismerésére és felhasználására.

b) Biztosítja a meghatározott tiszti munkakörök betöltéséhez szükséges főiskolai 
szintű képzést, a középszintű rendőrtisztképzést, a tiszti állomány tanfolyamokon történő 
továbbképzését.

189 Györök 1978. 
190 Az RTF alapító okirata szintén aktuális 2020-ban, hisz ez évben ünnepeljük a kiadott törvényerejű 
rendelet 50. évfordulóját. 
191 A parancs szerint 1971-től  a következő szakokon kellett az oktatást megkezdeni:
• politikai nyomozói;
• katonai elhárítói;
• idegen nyelvi;
• igazgatásrendészeti;
• bűnügyi nyomozói;
• közrendvédelmi;
• közlekedésrendészeti;
• büntetés-végrehajtási.
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c) Gondoskodik valamennyi belügyi tanintézetben és szervezettszerű tanfolyamon 
az idegen nyelvek oktatásáról.

d) Ellátja a BM hivatásos tisztképző iskoláin, valamint a Magyar Néphadsereg fel-
sőfokú tanintézeteiben az állambiztonsági ismeretek oktatását.

e) Segíti a belügyi szaktudományok fejlesztését, előmozdítja a tudományos káderkép-
zést, részt vesz a kutatómunkában, figyelemmel kíséri, műveli és közreadja a tudományos 
kutatómunka eredményeit.

f) Az oktató-, nevelőmunkában felhasználja a belügyi szervek, az egyes szakszolgálati 
ágak gyakorlati tapasztalatait.”192

Ezt a dokumentumot a főiskola alapító parancsnoka, dr. Györök Ferenc ezredes írta 
alá, akit addigi pályafutása, elkötelezettsége alapján neveztek ki elsőként erre a beosz-
tásra, amelyet több mint másfél évtizedig töltött be.

Az 1971. szeptember 1-jétől193 beindított oktatás keretén belül a főiskolai képzés 
és a rendőrakadémiai képzés, továbbá a különböző tanfolyamok egymás mellett folytak.194 
A képzést szolgálta a több mint 40 ezer kötetes könyvtár is. Újdonságként jelentkezett, 
hogy az immár főiskolai kereteket kapott rendőrtisztképzés tanterveit a belügyminiszter 
és a művelődési miniszter együttesen hagyta jóvá.

A főiskola első ünnepélyes tanévnyitójára 1971. szeptember 25-én  került sor, ahol 
beszédében a belügyminiszter kiemelte, hogy a feladatok magasabb szintű megvalósításá-
hoz elengedhetetlen az eddiginél magasabb szintű képzés.195 A tanároktól azt kérte, hogy 
tegyenek meg mindent azért, hogy a hallgatók minél jobban ismerjék meg a rendészet 
minden kérdését, míg a hallgatóktól a minél jobb felkészülés érdekében lemondást igé-
nyelt szórakozásról, pihenésről. Továbbá megjegyezte, hogy a három év tanulás után fel 
kell készülniük arra, hogy alkotó módon tudják majd alkalmazni az RTF-en tanultakat.196

A rendőrtisztképzés főiskolai beindításról készült első jelentés197 szerint az alapító 
főiskola-parancsnoknak több nehézséggel kellett szembenéznie, amelyeket Györök Ferenc 
sikeresen leküzdött. A jelentés szerint az első hallgatói198 évfolyam Csopakon199 kapott 
katonai felkészítést, amelyet az ott részt vevő hallgatók sikeresen teljesítettek. A főiskola 
bázisán beindult oktatáshoz a tananyagok rendelkezésre álltak, ugyanakkor számos 
szakember- és oktatóhiánnyal kezdődött az első főiskolai tanév. A hallgatók körében 
jelentős érdeklődést váltott ki az elsőként oktatott pszichológia tantárgy. Nem sikerült 
azonnal az állománytábla által biztosított tanári státuszok feltöltése, és a tananyagok 

192 A Rendőrtiszti Főiskola Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 1972, 1–29.
193 Magyar Rendőr, 1971. szeptember, 1. 
194 Magyar Országos Levéltár: XIX-B-I-ai.-301. számon. 1-a. 1139/1971.
195 Magyar Rendőr, 1971. szeptember.
196 Magyar Rendőr, 1971. szeptember.
197 015-183/1971 sz. jelentés. RTF. Budapest 1971. Magyar Nemzeti Levéltár: XI-b. ai. – 304 -/1971
198 188 fő nappali szakos.
199 Az RTF-n hosszú ideig gyakorlattá vált, hogy a bevonulós hallgatói állomány alapfelkészítése Csopakon 
történt meg.
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megírása is késlekedett. Gondok jelentkeztek a vidéki hallgatók elhelyezésével, és ese-
tenként tanterem is hiányzott.200

A Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén az 1980-as  évek közepén 
manufakturális szinthez illő alapokon kezdték meg az oktatók tanítványaik bevonásával 
a magyar rendészet történetének 1945 előtti időszakra vonatkozó kutatását. A kutató-
munka eredményeként egyre-másra születtek a főiskolai jegyzetek, az oktatók közül 
többen is e témakörben szereztek tudományos fokozatot. A Magyar Rendészettudományi 
Társaság fennállásának 10. évfordulójára készült jubileumi kiadványban a rendőrképzés 
kapcsán olvasható: „Petrovics László 1884-es  szavai ma is aktuálisak: A jó rendőr nem 
születik, hanem elméleti és gyakorlati oktatás által képezhető. Ezért nekünk sincs más 
feladatunk, mint az, hogy továbbra is kutassuk a szakmánk, tudományunk történetét, 
és a felhalmozódott tudásunkat, tapasztalatunkat adjuk át azoknak, akik az egyetem falai 
között most próbálnak megismerkedni a rendészettudomány rejtelmeivel.”201

1978-ban  fogadta az RTF az első külföldi hallgatókat Vietnámból. A vietnámiak 
mellett képeztek mozambiki, lengyel, nicaraguai és jemeni diákokat is a rendszerváltásig, 
mintegy 250 fős létszámmal.202

Az 1980-as  évek közepétől felgyorsultak az események, és az egészségügyi és pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálatok mellett bevezették a magyar nyelvből és irodalom-
ból, valamint történelemből teljesítendő írásbeli és szóbeli felvételi vizsgákat, illetve 
az országosan alkalmazott pontozási rendszert. 1989–90-től  már teljes egészében úgy 
bonyolították le a felvételi vizsgákat, mint a magyar felsőoktatásban.203 A rendszervál-
tás első éveiben a megújult rendőrtisztképzésben a következő tantárgyakat a tanították 
a Rendőrtiszti Főiskolán:

 – filozófiatörténet;
 – közgazdaságtan;
 – politológia;
 – szociológia;
 – logika;
 – etika;
 – magyar rendvédelem története;
 – pszichológiai és pedagógiai ismeretek;
 – emberi kapcsolatok pszichológiája;
 – számítástechnika – informatika;
 – statisztikai ismeretek;
 – kriminálstatisztika;
 – vezetési és szervezési ismeretek;
 – bevezetés az állam- és jogtudományokba;

200 Magyar Nemzeti Levéltár: XIX-B-I-ai.-301.számon. 1-a. 1139/1971.
201 Deák 2015c, 106. 
202 Boda 2017. 
203 Szabó 2012, 73–80. 
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 – magyar alkotmányjog;
 – államigazgatási jog;
 – büntetőjog;
 – büntetőeljárás-jog;
 – polgári jogi ismeretek;
 – nemzetközi jogi ismeretek;
 – retorikai stilisztikai ismeretek;
 – kriminalisztika;
 – krimináltechnika;
 – krimináltaktika;
 – kriminálmetodika;
 – igazságügyi orvos és elmekórtan;
 – kriminológia;
 – idegen nyelv;
 – testnevelés;
 – katonai ismeretek.

A Rendőrtiszti Főiskola az évek elteltével folyamatosan bocsátotta ki a nappali és levelező 
szakon végzett rendőrtiszt hallgatóit, és közben a pénzügyőri,204 a határőri205 és a bün-
tetés-végrehajtási206 tisztképzés bázisa lett.

A rendőr tiszthelyettes képzés történetében 1980 a nagy változás éve. A korszerűsí-
tési javaslatok eredményeként megjelent a belügyminiszter 18/1980. számú parancsával 
kiadott „Tanulmányi Munka Szabályzat”. A szabályzat alapvető rendelkezéseket tartal-
mazott az iskolákban folyó tanulmányi munka irányítására, ellenőrzésére. A korábbi 
„alapfokú rendőrképzés” megnevezés „rendőrtiszthelyettes-képzés”-re  módosult. 
A parancs alapján, a Budapesten, Miskolcon és Szombathelyen működő Rendőrképző 
Iskolák a „BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola”, a „BM Tiszthelyettes-képző Iskola” 
pedig a „BM Kun Béla Zászlósképző Iskola” nevet kapta.207 Ehhez csatlakoztak majd 
a rendszerváltás után Körmenden és Szegeden a korábbi határőr bázison létrehozott 
tiszthelyettes iskolák, amelyek a minőségi fejlődés következtében rendészeti szakkö-
zépiskolákká alakultak át, és jelenleg 4 helyszínen: Körmenden, Adyligeten, Miskolcon 
és Szegeden funkcionálnak.

A rendszerváltás után a rendészetelméleti kutatást tűzte ki célul az a Rendészeti 
Kutató Intézet, amely 1991-ben  a Belügyminisztérium háttérintézményeként alakult meg. 
1992–93-ban  még önállóan működött, majd a Rendőrtiszti Főiskola alárendeltségébe 
került.208 Ebben az időben a rendészettel mint fogalommal kiemelten foglalkoztak. Tették 

204 1987-től  vámnyomozói szak, 1991-től  vámigazgatási szak. Szabó 2013, 505. 
205 1992-től  határrendészeti szak.
206 Ruzsonyi 2006. 
207 Kenedli 2008. 
208 Hima–Finszter 1995. 
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ezt azért, mert „a rendészet – feltáratlan terület, illetve összekuszált terület”209 – nyilat-
kozta az intézet akkori vezetője, Finszter Géza. E kereteken belül 1994-ben  kibővítették 
a profilját a vezetőképzéssel, majd később felszámolták. 2000-ben  a Rendőrtiszti Főis-
kola szervezetében létrehozták a Rendészeti Vezető-, Továbbképző és Kutatóintézetet 
(RVTKI). Ennek 2011-es  újraindításakor, Korinek László akadémikus, a Belügyi Szemle 
főszerkesztője, a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet210 ígéretes jövőjével kap-
csolatban megjegyezte, hogy az intézet továbbra is építhet az első kutatóintézet hagyomá-
nyain túl a Belügyi Szemle 58 év alatt összegyűlt ismeretanyagára, arra a fórumra, amely 
mindig a legfrissebb tapasztalatok gyors közzétételét kínálta, nemkülönben a különböző 
nézetek ütköztetését.211

A rendészeti képzésben minőségi fejlődés újabb állomása rendészeti vezető mesterszak 
létrehozása, elindítása volt, amelynek előzménye a bűnügyi igazgatási és a rendészeti 
igazgatási alapképzési szakok létesítése és megindítása. Az indítani kívánt új mesterszak 
létesítésére vonatkozó munka már 2006-ban  megkezdődött. Ennek alapja a bolognai 
folyamat követelményeinek megfelelő lineáris – a felsőfokú alapképzést és mesterkép-
zést biztosító –, többciklusú képzési struktúra felépítése volt. Az új szak a rendészeti 
felsőoktatási struktúra mesterképzést biztosító ciklusát jelentette. A mesterszak létesítése 
egyben azt a régóta megoldatlan problémát is rendezte, amely szerint a Rendőrtiszti 
Főiskola, mint a hazai rendészeti felsőoktatás központi intézménye, nem rendelkezett 
egyetemi végzettséget biztosító képzéssel. A Rendőrtiszti Főiskola – bolognai folyamat 
követelményei szerint átalakuló – képzési kínálata a mesterszak létesítésével kiteljese-
dett, a mesterképzés megindítása a Rendőrtiszti Főiskola képzési rendszerének átfogó 
korszerűsítésére irányuló intézményi és akadémiai reform újabb jelentős akkori állomá-
sát jelentette. Az RTF-n a rendészeti alapképzéseken végzettek folyamatos kibocsátása 
és a képzést megrendelő szervek szakmai igényei mellett, 2007-ben  érkezett el az idő 
a rendészeti vezető mesterképzési szak megalapítására, amely feladatot prof. dr. Fórizs 
Sándor ny. r. dandártábornok, akkori oktatási és nemzetközi rektorhelyettes, szakfelelős-
ként koordinált. A rendészeti vezető mesterképzés kidolgozott képzési dokumentumait 
a Rendőrtiszti Főiskola Szenátusa 2007. március 29-én  fogadta el. Az indítandó mes-
terszak megnevezése rendészeti vezető mesterképzési szak volt, az oklevélben szereplő 
szakképzettség megnevezése okleveles rendészeti vezető (angol nyelvű megjelölés: MA 
policing manager). A mesterképzés tantárgyi felépítése ebben a kezdeti időszakban még 
nem tartalmazott külön specializációkat, de a szabadon választható tantárgyak biztosí-
tották a differenciált ismeretek elsajátításának lehetőségét a hallgatók számára. A szak 
indításának tervezett és megvalósult időpontja: 2008. szeptember 1-je  volt, amelyet köve-
tően immár több mint egy évtizede létezik az egyetemi szintű rendészeti alapképzés, 

209 Hima–Finszter 1995.
210 2011-ben  már nem az RTF, hanem a BM alárendeltségébe tartozott az RVTKI.
211 Deák 2016c, 45. 
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amely a később akkreditált Rendészettudományi Doktori Iskola212 létrehozásának felté-
tele volt. A MAB a szakindítási dokumentumokat a 2007/6/VIII/3/16. (Szakind) Ms119 
számú határozatában egyhangúan támogatta az alábbi indoklás alapján: „A szakindítási 
kérelemben foglaltak összhangban vannak a szak képzési és kimeneti követelményeivel, 
tanterve szakmailag elfogadható. A kitűzött kompetenciák elsajátítását biztosítja a tan-
terv szakmai struktúrája, az egyes tantárgyi programok szakmai tartalma, a megköve-
telt ismeretanyag és a tanításhoz használandó szakirodalom. A szak kellő alapot nyújt 
a doktori képzésbe való továbblépéshez, melynek most már intézményes kerete is adott. 
A mesterszakra való belépés intézményi feltételei adottak. A személyi és infrastruktu-
rális feltételek megfelelőek. A kutatási háttér biztosított, az intézmény a rendészettudo-
mány műhelye, bár az intézmény fő profilja mindig is a képzés volt.” 2008. szeptember 
és 2010. között a szakfelelősi feladatokat prof. dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok úr 
látta el. A képzés beindult, a szak közkedveltségét bizonyította a többszörös túljelentke-
zés. Ezt követően a szakfelelősi feladatokat 2010 és 2011 között prof. dr. Molnár Miklós, 
2011-től  dr. habil. Varga János ny. r. ezredes főiskolai tanár, majd azt követően 2012-től  
prof. dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, egyetemi tanár látta el.

A rendőrtisztképzés történetében mérföldkőnek számít a 2012-es  év, amikor létrejött 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és annak Rendészettudományi Kara, s azóta egyetemi 
képzés keretén belül tanulhatnak a jövő rendészeti szakértelmiségei. Ők immár az NKE 
RTK-n az eredményes tanulmányi évek elismeréseként kaphatnak BA és MA diplomát, 
hogy néhány év tapasztalatszerzés után, visszatérve a kar falai közé, a PhD-doktori 
disszertációjukat213 a rendészettudomány területén megvédhessék. 2013-tól  új tantervet 
követve folyik a képzés214 – amely a megrendelő szervek támogatásával, jóváhagyásával 
készült –, azonban az is elmondható, hogy a hallgatók terhei tovább nőttek mind a szak-
mai, mind a képzési oldalon, felvetve a képzés idejének növelését.

Természetesen a magyar rendészeti képzés történetének és jövőjének vizsgálata során 
nem hagyható figyelmen kívül az európai rendészeti képzés nemzetközi jellegének foko-
zatos erősödése, és ezek eredményeinek beépülése a nemzeti képzésekbe.215 A különböző 
nemzetközi szervezetek, a rendészeti képzés területén pedig elsődlegesen a CEPOL216 
és a Frontex támogatja a nemzeti szintű rendészeti felkészítés tartalmi harmonizációját 
képzési alaptantervek és képesítési keretrendszerek kidolgozásával, és az együttműködés-

212 2007/6/VIII/3/16. (Szakind) Ms119 számú határozatában: www.google.com/search?q=2007%2F6%2F-
VIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2F6%2FVII-
I%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&aqs=chrome..69i57.1636j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (A letöltés 
dátuma: 2020. 04. 27.)
213 A Rendészettudományi Doktori Iskolát 2015-ben  alakították meg, 2016-tól  kezdődően pedig szervezett 
idejű képzések meghirdetésével kezdte meg működését. Vezetője kezdetektől fogva dr. Kerezsi Klára 
egyetemi tanár, az MTA doktora. A Magyar Akkreditációs Bizottság a Rendészettudományi Doktori 
Iskolát a 2018/1/V/1/2/1179 számú határozatával akkreditálta.
214 Szabó 2016a, 81. 
215 Kiss 2016. 
216 Szabó 2012, 286. 

http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
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ben részt vevő országok számára történő rendelkezésre bocsátásával. Az együttműködés 
új szintjét jelzi mindkét szervezet esetében a szakirányú mesterképzéseik elindítása,217 
amelyek a nemzeti keretek között végzett mesterképzések mellett nyújtanak szakirányú 
felkészítést.

A rendészeti képzést áttekintve jól kirajzolódik, hogy Karvasy Ágoston művének 
megjelenése (1844) óta folyamatosan jelen volt a főiskolai, egyetemi szintű képzés igé-
nye. A rendőr, rendészeti képzés egységesítése, és kvázi főiskolai szintű megszerve-
zése a rendőrség államosítása után, az 1920-as  évek elején következett be, amelynek 
köszönhetően a magas színvonalú tanfolyamok eredményeként létrejött egy rendészeti 
szakértelmiségi elitréteg a rendőrségen. A két világháború közötti rendészeti tisztvise-
lői képzés jól szemlélteti, hogy milyen hatékony tud lenni egy magas követelményekre 
támaszkodó szakmai felsőfokú oktatás, amelynek eredményeként a kikerülő tisztviselők 
a korszaknak megfelelő, kiemelt ellátmányban részesülnek.

A második világháború után a baloldali hatalomátvétel következtében az előző 
rendszer rendőrségi elitjét, hivatalnokait eltávolították, a tanfolyamrendszert 1948-ig  
ugyan még megtartották, de ezt követően egy szovjet típusú rendészeti képzést vezettek 
be. A társadalmi fejlődés és a nemzetközi helyzet kikényszerítette a rendőrtisztképzés 
magasabb színvonalon történő végrehajtását, amit az 1971-ben  főiskolai rangra emelt 
Rendőrtiszti Főiskolán (RTF) valósítottak meg. Az RTF a rendszerváltás után az EU 
integrációs folyamat részeként akkreditáltatta a „Bologna” típusú képzést, és csatlakozott 
az Erasmus nemzetközi együttműködéshez.218 A rendészeti képzés mérföldköveként 
2012-től  az RTF átalakult Rendészettudományi Karrá, amellyel immár egyetemen, MA 
diplomát szerezhetnek az itt végzett hallgatók, és a 2016-tól  felállt Rendészettudományi 
Doktori Iskolán pedig a doktori képzést folytató hallgatók a közeljövőben a rendészet-
tudományi PhD-címüket védhetik meg.

Rendészeti szakmai civil szervezetek létrejötte, tevékenysége

A rendészettudomány második tartóoszlopa az országos szakmai civil szervezetek létre-
jötte és működése, amely teret ad a tudományos gondolkodásnak, vitának. „Semmi sem 
lehetséges emberek nélkül, de semmi nem tartós intézmények nélkül.”219 Jean Monnet 
mondása egy-egy tudomány kialakulására, megerősödésére is igaz. Ennek egyik fő 
megvalósítható formája, ha az azonos tudományterület iránt érdeklődőket egy orszá-
gos szakmai civil szervezet összefogja, lehetőséget ad a gondolatok cseréjére, vitákra, 
és tudományos igényű szimpóziumokat, konferenciákat szervez tagjainak. Kiadványai-
val, szervezeti életével lehetővé teszi a tagok tudomány iránti érdeklődésének kielégítését.

217 Kiss 2015, 55–66. 
218 Fórizs 2008. 
219 „Rien n’est possible sans les hommes, mais rien n’est durable sans les institution.” Monnet 1976, 412.
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A rendészeti, rendőri tevékenységet folytató tisztviselők sajátos szerveződése volt 
a rendőri kongresszus, amelynek sorát 1871. április 26-án  az első kongresszus nyitotta 
meg. E rendezvényen megvitatták a főváros egyesítéséről és a fővárosi rendőrségről 
szóló törvényjavaslatot. Az ezt követő rendőrkongresszuson, 1886-ban  a vidéki ren-
dőrségek állapota és bajainak orvoslása került napirendre. A rendőrkongresszusok 
azonban nem tudományos, hanem szakmai, szervezeti változások megvitatása céljából 
szerveződtek.

Az országos rendészeti civil szervezet létrehozásának első fő állomását jelzi 
az 1878-ban  megjelent Rendészeti Közlöny. E folyóirat több szempontból is fontos 
szerepet játszott a magyar rendészettudomány történetében. A 2. számában Vélemény 
országos gyűlések tartása és egy országos közrendészeti egyesület létesítése tárgyá-
ban címmel220 fogalmazódott meg egy rendészettel foglalkozó mozgalom, egyesület 
elindítására vonatkozó igény. A cikk szerint elérkezett az idő, hogy a jogászokhoz 
hasonlóan összehívjanak évente egy országos „rendész-gyűlést”, amelynek fő feladata 
lehetne a rendészeti területen mutatkozó hiányok feltárása, illetve javaslatok megtétele, 
továbbá sor kerülhetne minden olyan kérdés megtárgyalására, amely a közrendészeti 
ügyek előmozdítását szolgálná. „Egy ilyen országos gyűlésnek a practikus rendé-
szeti téren működőkön kívül bizonyára teoretikusok, mint például a jogtanárok is 
szívesen tagjaivá lennének, miért is elérnénk az, hogy minden egyes felvetett kérdés 
ugy a gyakorlat mint a tudomány által felállított elmélet szempontjából is alaposan 
megvilágítható lenne.”221 Ebben a szellemben a rendészgyűlés országos egyesületet 
szervezne, az oktatás és a tudomány terén mutatkozó rendészeti hiányosságok pótlására 
„a közrendészeti egyesület lenne hívatva ezen bajon is és pedig akképpen segíteni, 
hogy Budapesten egy rendőrképző iskolát állítana fel.”222 A megfogalmazás azért fel-
tételes módban történt, mert az említett egyesület létrehozásáról, annak működéséről 
csak a szándékot fogalmazták meg, ekkor még nem állt rendelkezésre. De a gondolat 
Rendészeti Közlönyben való megjelenése arról tanúskodik, hogy a rendészet művelői 
már az első, 1881-es  rendőrségi törvény előtt fontosnak tartották egy tudományos 
egyesület létrehozását és a rendészeti223 képzést.

A nemzetközi életből 1888-tól  van tudomásunk hasonló civil szerveződés elindulásá-
ról. Ebben az évben Németországban alapították meg a Nemzetközi Büntető Tudományok 
Egyesületét.224 Ám az egyesület tevékenységéről, magyar vonatkozású részvételről nincs 
tudomásunk. A bűnügyi tudományok ebben az időszakban a kriminalisztikát (bűntet-
tek elkövetési módjának, valamint az elkövetett bűntettek kipuhatolásának tudománya) 
és kriminológiát (bűntettek okainak kimutatása), továbbá a bűnügyi lélektant és ember-

220 Rendészeti Közlöny, 1878. 2. sz., 11. 
221 Rendészeti Közlöny, 1878. 2. sz., 11. 
222 Rendészeti Közlöny, 1878. 2. sz., 11.
223 Az egyesület felállítására vonatkozó javaslatban a következő oktatandó témaköröket rögzítették: álta-
lános, orvosi, katonai és rendészeti ismeretek.
224 A Rend, 1922. 2. évf. 110. sz., 1. 
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tant, valamint a törvényszéki orvostant, vegytant és bűnügyi politikát (büntetőpolitikát 
SJ), illetve a bűnügyi statisztikát jelentették.

Később egy másik formában jelenik meg egy civil szervezet, mégpedig a Közbiz-
tonság (Rendőri Lapok) kiadójaként, a Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos 
Egyesülete (MROE), amelynek létrejöttéről annyit tudunk, hogy 1907. december 17-én, 
Budapesten alakult meg. De sajnos a dátum is megkérdőjelezhető, mivel 1914-ben  a 10 
éves jubileumi ülést tartották, ami szerint 1904-ben  kellett volna megalakulnia az egye-
sületnek. A megalakuló kongresszuson a szakma legjelesebb művelői is részt vettek, 
például Pavlik Ferenc rendőrfelügyelő, Laky Imre rendőrfelügyelő, Székely Vladimír 
fogalmazó, és a belügyminiszter képviselője is. A kongresszus a következő üzenetet 
küldte a királynak: „A Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete a mai 
napon Pest vármegye székházában alakuló közgyűlését tartja és nyugdíjpótló és segítő 
egyesületét megállapítja. Mielőtt e munkájához látna, őseitől öröklött mély hódolattal 
kívánja Felséges ura királya legmagasabb személye iránt szeretetét, felkent királya iránti 
törhetetlen hűségét, hódolatát tolmácsolni. A Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos 
Egyesülete nevében és megbízásából Hegedűs Sándor elnök.”225

Ezt követően a következő témákban tartottak előadást:
 – Angyal Armand dr. a városi rendőrség mai helyzetéről és a szakoktatásról.
 – Miskolczy László a rendőrségi jogról és az eljárás önálló fejlesztéséről.
 – Sárkány Ármin a rendőrtisztviselők fegyelmi törvényeiről értekezett.
 – Malyáta Ágoston bemutatta javaslatát a municzipális rendőrség egyöntetű javadal-

mazásáról és egyenruházatáról.

Az egyesület nagyon aktív szerepet töltött be a rendészettudomány életében. Szak-
lapot, könyveket adott ki, tudományos pályázatokat hirdetett meg. Az egyesület 
katalizátora volt a vidéki önkormányzati rendőrségek államosításának, amely érde-
kében tudományos pályázatot írt ki. A pályázatot Miskolczi László budapesti ren-
dőrkapitány A vidéki rendőrség államosítása című munkájával nyerte meg, amelyet 
később az MROE A rendőrség és intézményeinek fejlesztése államosítás vagy auto-
nom alapon címmel 1909-ben  kiadott.226 Ezt követően 1912-ben  Kassán, 1913-ban  
Győrött, majd 1914-ben  Szatmárnémetiben tartott jubiláris közgyűlést az egyesü-
let.227 Az utóbbi szatmárnémeti közgyűlésen a tagok mellett számtalan vendég jelent 
meg, ahol az elnök, Váczy József köszöntő beszédében a rendőrség államosításának 
tényéről beszélt, amely az egyesület egyik fő célkitűzése volt. A titkári jelentésből 
megtudható, hogy az MROE 1913. évi működésére a belügyminiszter 1000 koro-
nát kiutalt,228 amelyből 200-at a Közbiztonság folyóiratban közölt cikkek jutalmazá-
sára fordítottak, míg 500-at letétbe helyeztek egy rendőrlegénységi tankönyvre kiírt 

225 ”A város”. Debrecen, 1907. 4. évf. 51. sz., 1. 
226 Parádi 2011.
227 Rendőrségi Lapok, 1914. Rendkívüli szám, az MROE tagjai részére. 1. 
228 Rendőrségi Lapok, 1914. Rendkívüli szám, az MROE tagjai részére. 5. 
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 pályázat229 díjára. A választmány határozata rögzítette, hogy a fennmaradt 500 korona 
mellé a belügyminiszter további 2000-et utal át az MROE-nek, amelyet a rendőrségi 
legénységi tankönyv mellett az egységes szolgálati szabályzat kiírására fordítanak.230 
A közgyűlésen a szervezeti élet megtárgyalása után a következő című tudományos 
előadásokra került sor:

 – Kivándorlás és leánykereskedelem;
 – Rendőrség és a nagyközönség;
 – A társadalmi nevelés hiányairól;
 – A rendőrképzésről;
 – A rendőr és védőkutya;
 – Rendőrkutya próbatanfolyam.231

Ugyanebben az évben a belügyminiszter felszólította az MROE vezetőségét, hogy 6000 
korona értékben írjon ki tudományos pályázatot. A belügyminiszter az egyesület számára 
a főbb témákat is meghatározta, amelyeket kívánatosnak tartott a pályázatban meghir-
detni. Ezek a témakörök a következők voltak:

 – rendőrszakoktatás kézikönyve;
 – cselédrendészet;
 – cigányügy;
 – leánykereskedelem, prostitúció;
 – nyomozó-, védőkutya alkalmazása;
 – rendőri hírlapi cikkek jutalmazása;
 – rendőri szaklap.232

Az első világháború megnehezítette mind a polgárok, katonák, mind a rendészet terü-
letén szolgálatot teljesítők életét. 1921-ben  vita folyt rendőr akadémia vagy internátus 
felállításáról, majd Nagy Valér rendőrkapitány A Rend című folyóiratban konkrétan 
megfogalmazta az igényt „egy rendőrtiszti tudományos szakegylet” létesítésére. Szintén 
A Rend hasábjain jelent meg a bűnügyi értekezletek megtartásáról szóló felvetés, amely 
megfogalmazta a kriminalisztikatudomány fő területeit, a következőként prognosztizálva 
a bűnügyi értekezlet jövőjét: „A most megindult bűnügyi értekezlet kinövi magát tudo-
mányos társasággá, előadókat nevel, külső szakférfiakat hív meg előadásaira, előadókat 
küld ki vidéki kapitányságok bűnügyi értekezleteire s így ápolja azt a csemetét, amiből 
idővel az a törzs fog fejlődni, amit készen sohasem tudnánk megszerezni.”233 A bűnügyi 

229 A pályázat határidejére egy mű érkezet be, ezért a pályázat határidejét kitolták.
230 Rendőrségi Lapok, 1914. Rendkívüli szám, az MROE tagjai részére. 5. 
231 Rendőrségi Lapok, 1914. Rendkívüli szám, az MROE tagjai részére, 6–15. 
232 Rendőrségi Lapok, 1914. 13. évf., 1. 
233 Bűnügyi értekezlet. A Rend, 1921. 8. sz., 2. 
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értekezletek megtartásáról, azok témáiról234 igen, a tervezett tudományos egyletről azon-
ban nem olvashatunk a lap hasábjain vagy más fórumokon.

Már az első világháború előtt és után is több rendőrségi egyesületet ismerünk, ám azok 
vagy szociális235 vagy sportolási236 célból jöttek létre és működtek. Például a Budapesti 
Rendőr Egyesület, amely főleg a második világháború utáni időszakban volt aktív, és több 
rendezvény, könyvkiadás fűződik a nevéhez, fő céljának a rendőr bajtársak érdekvédel-
mét, kulturális, sport- és jóléti tevékenységet tartotta, amely mellett – főleg szakkönyvek 
kiadásával – a szakoktatás színvonalának és az általános műveltségnek emelését akarta 
elérni.

A második világháború után, a baloldali fordulatot követően a fegyveres erők és ren-
dészeti szervek tagjai számára nem volt kívánatos a civil tudományos szerveződés. Ezt 
a csendet törte meg az 1990-ben  megalakuló Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság,237 valamint a Magyar Hadtudományi Társaság, amelynek 
van belügyi, határőr, és nemzetbiztonsági szakosztálya.

1998-ban  alakult a Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, amelynek célja: 
„A Magyar Köztársaság rendőrséget érintő kulturális, sport és szabadidős rendezvé-
nyek szervezése és lebonyolítása, a meglévő emlékeket megidéző hagyományok ápolása 
és felelevenítése, a rendvédelem emlékeit megörökítő műemlékek ápolása.”238

A rendészettudomány tudományos igényű művelésének, újjáélesztésének gondolata 
1998 és 2002 között fogalmazódott meg, majd a szakmai élet jeles képviselői 2004-
ben  hozták létre a Magyar Rendészettudományi Társaságot.239 A társaság rendeltetése 
a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálata, és az ahhoz 
kapcsolódó társadalmi tevékenység összefogása. Céljai240 a következők:

 – a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek fej-
lesztése, az egyes rendészeti problémák tudományos vizsgálata;

234 Például Laky Lajos rendőrtanácsos a betöréses lopásokról tartott előadást, míg egy későbbi értekezlet 
egyebek között az ujjlenyomat-nyilvántartás kiterjesztésével foglalkozott.
235 Budapesti m. kir. Állami Rendőrök Nyugdíjpótló és Önsegélyező Egyesülete 1911., Magyar Királyi 
Rendőrség Tisztikarának Nyugdíjpótló és Önsegélyező Egyesülete 1898., Detektívtestületi Nyugdíjpótló 
Egyesület 1902.
236 Rendőrújonc Iskolai Atlétikai Club 1921–1932.
Rendőrtiszti Atlétikai Club – 1945.
Budapesti Rendőr Egylet 1945–1949, 1949-ben  egyesült az Újpesti TE-vel.
237 Az 1990-ben  alapított és 1991-ben  a Fővárosi Bíróság által bejegyzett társaság a magyar rendvédelem 
története iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, 
illetve azzal rokon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoznak. Tagsága döntően 
a rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűjtemények munkatársai, felsőoktatási intézmények 
oktatói köréből kerül ki. http://szbmrtt.atw.hu/ (A letöltés dátuma: 2017. 11. 12.)
238 http://rkhe.hu/rkhe-bemutatkozas (A letöltés dátuma: 2017. 11. 12.)
239 Sallai 2004, 140–141. 
240 Lásd: Alapszabály. https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly (A letöltés 
dátuma: 2017. 11. 12.)

http://szbmrtt.atw.hu/
http://rkhe.hu/rkhe-bemutatkozas
https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly
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 – a rendészettel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek iránt érdeklődő, azokkal 
tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok össze-
fogása; a rendészettudomány fejlődésének szolgálata; a tudományos eredmények 
gyakorlati alkalmazásának segítése;

 – megfelelő fórum teremtése a társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik 
segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk 
emelésére, továbbá érdekeik védelmére;

 – a magyar rendészettudományi élet hagyományainak felkutatása, ápolása, a szakmai 
egység és az együvé tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése.

A Magyar Rendészettudományi Társaság az alapítása óta eltelt 15 évben igazolta a létre-
jötte kapcsán megfogalmazott igény jogosságát, tevékenyen szerepet játszott a rendészet-
tudomány tartalmának meghatározásában, számtalan tudományos rendezvényt szerve-
zett, illetve közreműködött más intézményekkel, tudományos civil szervezetekkel. Részt 
vállalt tagjai tudományos, publikációs tevékenységének népszerűsítésében, kiadványok241 
megjelentetésében. Összességében megállapítható, hogy a társaság, jelentős munkát vég-
zett a rendészettudomány létrehozásában, és garanciát jelent a jövőben is a rendészettudo-
mány etablációjának egy fontos területén a tudományos közélet megszervezésére. Céljai 
között „kiemelendő a rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos tudományos 
ismeretek fejlesztése, az egyes rendészeti problémák tudományos vizsgálata, valamint 
a rendészettudomány fejlődésének szolgálata és a tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazásának segítése”.242

A rendészettudomány civil oldalát erősíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karán belül a közelmúltban létrehozott rendészetelméleti kutatóműhely, 
amely a rendészettudomány igényes és rendszeres művelését tűzte ki célul. Szintén fontos 
szerep hárul a fiatal, a rendészeti témát doktori képzés keretei között kutatók egyesületi 
szerveződésére (Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete), akik rendészeti 
témájú konferenciák, műhelyviták szervezésével és tartásával járulnak hozzá a rendé-
szettudomány műveléséhez.

Rendészetelméleti szakmai folyóiratok hatása  
a rendészettudomány kialakulására

A tudományos közélet egyik legfontosabb mozgatórugója a vita, a különböző tudomá-
nyos elméletek, elképzelések nyilvános ütköztetése. Ennek színterei lehetnek szóban 
különböző műhelyviták, szimpóziumok, konferenciák, tudományos ülések, írásban 
pedig könyvészeti kiadványok, újságok, folyóiratok,243 napjainkban pedig természete-

241 Gaál–Hautzinger 2014.
242 Hautzinger 2011, 35. 
243 Sallai 2017. 
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sen a világháló. Nagyon fontos tehát, hogy a rendészettudomány művelőinek is legyenek 
olyan lehetőségei, színterei, ahol elképzeléseiket, rendészettudományi gondolataikat 
nyilvánossá tehetik, vagy mások gondolatairól véleményüket közölhetik. A tudományos 
közéletben elterjedt, hogy egy-egy tudományág szereplői vagy intézményei folyóiratokat 
alapítanak, és ott lehetőséget biztosítanak a tudományos eredmények, gondolatok, viták 
közlésére. A rendészetben, fegyveres szerveknél ez a lehetőség két dolog miatt mindig 
fékezetten jelentkezett. A rendészeti tevékenység (titkos) jellege, valamint a rendészeti 
szervek hierarchikus felépítése miatt csak korlátozottan nyújtott lehetőséget bármilyen 
rendészeti jellegű publikáció közzétételére. Bizonyos időszakok, diktatúrák, háborúk 
idején ezek a fékek hatványozottan jelentkeztek. Talán ez lehetett az oka annak is, hogy 
„[a] rendészeti, rendfenntartó szervezeteknél dolgozók tevékenységét jó ideig csak a külső 
sajtó mutatta be, mindig a pillanatnyi politikai, szerkesztői hangulatnak megfelelő objek-
tivitással”.244 Az első rendészeti szaklap245 mutatványszámának kiadására Közbiztonság246 
címen a 19. század második felében, a kiegyezést követően – de még az állami rendőrség 
létrehozása előtt –, 1869-ben  került csak sor. A minden vasárnap megjelenő szakköz-
löny alcímében fontosnak tartották rögzíteni, hogy: Rendészetelméleti és tapasztalati 
szak-közlöny, amelynek 16 ezer db mutatványlap példányában a szerkesztő, Forster József 
nyílt kérelemmel fordult a „bűnfenyítő” és közrendészeti tisztviselőkhöz, és arra kérte 
a közrendészettel foglalkozó tisztviselőket, hogy az általuk megtapasztalt érdekesebb 
ügyeket („különösen tekintettel a bűnesetek kikutatás módjára”) tegyék közzé a lapban, 
amelyből a „gondolkodó rendész” tanulhat. A szerkesztő a lap jelszavának az „előre”-t 
adta, amelynél rövidebb motiváló szót nem találhatott. Az első ízben kinyomott, Magyar-
országon szétküldött mutatványpéldányt valószínűleg inkább érdekesnek, mint fontosnak 
találták, mert az első megrendelések mintegy 25 példányról szóltak, ami korántsem 
örvendeztette meg a szerkesztőt és a nyomdát. A kezdeti nehézségek miatt a költsége-
ket a nyomda átvállalta, majd később a megrendelők száma 400-ra  növekedett. A lapot 
Budapesten az Aranykéz utcában nyomták, a Fanda és Frohna nevezetű nyomdában. 
A szerkesztő mellett Kakujav Adolf főmunkatárs247 dolgozott.

Már a mutatványszám is jól illusztrálta, hogy a rendészet különböző területeivel 
foglalkozik majd a lap. Így a következő főbb címszavak alatt találhatunk tudósításokat:

 – toloncügy,
 – belföld,
 – tárcza,
 – külföld,
 – vegyesek,
 – szerkesztői üzenetek.

244 Deák 2015b, 68. 
245 Szőllősy 1927. 
246 1869. augusztus 15.
247 Szőllősy 1927a. 
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A szerkesztő a toloncügynél egy német példát említ, amely szerint a dologtalanokat, 
munkakerülőket kikölcsönöznék például egy földdel rendelkező tulajdonosnak, aki éle-
lemért és némi fizetségért foglalkoztatná őket.

A belföldi híreknél Thaisz Elek főkapitánynak a külföldi rendészet tanulmányozása 
céljából várható londoni, párizsi és svájci szakmai útjáról, továbbá rablásokról, tolvaj-
lásokról tudósít.

A tárcza alatt a „leányvásár Magyarhonban”-ról kaphatunk képet. Hazánk a prostitú-
ció és a leánykereskedelem cél- és tranzitállomása volt, amelyet a szerkesztő a követke-
zőként fogalmazott meg: „A nyugatról keletre ujjonczozó prostitúció polyp karjai hazánk 
minden részében elhatottak és a számos mindkét nembeli ügynök még most is nagy 
contingenst szolgáltat az oláh és törökországi nyilvános bordélyházaknak, sőt még kis 
Ázsia háremei számára is, különösen Oláh és Törökországból formális kereskedés, vásár 
űzetik a szerencsétlen teremtményekkel Alexandriába és Cairóba.”248 Ezt követően a szer-
kesztő leír egy esetet, ahol egy árva lányt az utazás, világjárás címén külföldre juttattak, 
majd onnan a magyar konzul segítségével hazatérhetett, és elmesélhette kalandos útját.

A külföldi tudósítás Bécsből és Marseille-ből, valamint Párizsból íródott, és egy 
veszedelmes betörő elfogását, valamint egy gyilkosság lefolyását, továbbá egy bicikli 
ellopását közli az olvasóval. A vegyes rovat alatt humoros környezetben olvashatunk 
receptet, rendbiztos felfegyverzését, műszótár előfizetésére való felszólítást stb. Az újság 
ezenkívül még tartalmazta a gőzhajók és vaspályák menetrendjét, és hirdetéseket is.

Valószínűleg az igen kevés előfizetési szándék miatt, az első lapban az előfizeté-
sekre vonatkozó kedvezmények kiemelt helyet kaptak. A továbbiakban még egyszer 
felszólították a rendészettel foglalkozó tisztviselőket a lap pártolására, és közleményeik 
szerkesztőséghez való eljuttatására.

A mutatványszámban megjelenő, toloncolással kapcsolatos cikket az első számban 
a dologházak leírása követte. Ebben az írásában Forster szerkesztő249 a közrendészet fő 
feladatának a társadalom két ellentétes fő elemének szétválasztását, azaz a jó és a rossz 
elkülönítését tartja.

A szerkesztőség a mutatványszámot az elsőnek sorolta be, így az általuk 3. számnak 
tartott Közbiztonságban nagyon lényeges írás jelent meg. Fontos a dátum is: 1869-et 
írunk. Két évvel a kiegyezés után már a főcímoldalon szóba került a rendőrségi reform. 

248 Közbiztonság, 1869. Mutatványpéldány 2. 
249 „A sajtótörténeti jelentőségű lapindítás Forster József nevéhez fűződik. Forster elsősorban újságíró volt, 
aki polgári család gyermekeként született 1831. szept. 25-én  Székesfehérvárott. 1847-ben  végzett a ciszterci 
gimnáziumban, majd Nagykanizsán önkéntesnek állt, és később, az 1848–49-es  szabadságharc idején 
Komáromban harcolt honvédtüzérként. 1850-től  a megyehivatalnál dolgozott, 1856-ban  községi aljegyző, 
majd 1861-ben  törvényszéki jegyző lett. A rendőrséggel 1868-ban  került közelebbi kapcsolatba, amikor 
is a pesti rendőrségnél lett rendbiztos. Ezzel párhuzamosan kezdett el érdeklődni a rendészet problémái 
iránt, és merült fel benne többek között egy rendészeti szaklap indításának gondolata is. Mint látható, 
igen kalandos életet élt, mielőtt 1870–71-ben  visszatért volna szülővárosába, ahol egészen 1875. jún. 15-én  
bekövetkezett haláláig több fehérvári és fejér megyei újság megjelenésében játszott fontos szerepet, mint 
Fehérvár első »hivatásos« újságírója.” Abonyi 2016. 
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Ám ami még érdekesebb, hogy az A. R. monogrammú személytől beérkezett anyagban 
megfogalmazták az országos rendőrség iránti igényt és az elképzeléseket is. A szerző 
szerint az országos rendőrség vezetése, a „kormányzó igazgatóság” Budán lett volna 
(ekkor még nem egyesültek a Duna két oldalán található városok). Magyarországot 12 
intéző rendőrségi kerületre a következő székhelyekkel tervezték felosztani: Pest, Pozsony, 
Besztercebánya, Kassa, Miskolc, Szatmárnémeti, Veszprém, Zombor, Debrecen, Temes-
vár, Szeben és Kolozsvár.

A fenti gondolatok, azaz az országos rendőrség létrehozása, úgy tűnik, még igen 
korainak bizonyultak, erre csak később, a 20. század elején, 1919-ben  kerülhetett sor.

A folyóirat egyik számában kritikusan írt a szerkesztő a postarablások kapcsán a ren-
dészetről, utakról stb. Véleménye szerint a gyakran bekövetkezett postarablásoknak 
az alábbiak az okai:

 – népnevelés hiánya, erkölcstelenség;
 – rossz utak;
 – a közrendészet, illetve a rendőrség „tevékenytelensége”, buzgalom hiánya;
 – postai alkalmazottak hanyagsága, rosszakarata.250

Osváth Pál, Bihar megyei főcsendbiztos tollából jelent meg három részletben a Közbiz-
tonságban egy pusztai csárdákról írt cikk, amelyben jó leírást kaphatunk a 19. századi 
alföldi csárdákról, és azokról, akik ezeket látogatják: szegénylegények, lókötők, szökött 
rabok, szökött katonák, betyárok stb.

A főszerkesztő tollából látott napvilágot a Kémrendszer című cikk, amelyben szerző 
a titkosrendőrségről szerzett tapasztalatait írta le. A Közbiztonság jó példát mutatott azzal, 
hogy hasábjain teret adott a szakmai vitáknak. „Azzal, hogy Forster felismerte az igényt 
és saját indíttatásától vezérelve kiadott egy rendészeti szaklapot, felhívta a figyelmet arra, 
hogy van létjogosultsága egy ilyen jellegű periodikának hazánkban is, és bár ahhoz nem 
kapott kellő támogatást – sem a szakmától, sem a hivatalos szervektől –, hogy sikerre 
legyen ítélve a kezdeményezése, a Közbiztonság megjelenésével elindult a magyar nyelvű 
rendészeti szaksajtó, olyan 19. századi utódokkal, mint a Közrendészeti Lap, a Rendé-
szeti Közlöny, a Rendőri Lapok vagy a Magyar Közrendészet. Hozzájárult a szakmai 
nyilvánosság kiszélesedéséhez, néha talán provokatívan, de vitára sarkallt, amihez teret 
és lehetőséget biztosított, így azon szakemberek számára, akikben megvolt a kellő elhi-
vatottság, megnyílt annak lehetősége, hogy a hangjukat hallassák a rendőrség valódi 
problémáinak feltárása és a megoldási javaslatok közzététele érdekében.”251

A második rendészeti szaklap 1870. március 27-én  Közrendészeti Lap néven indult 
el. Felépítésében a korábbi lapokat követi. Újdonságként jelentkezik a „könyvészet” 
rovat, amely könyvajánló funkciót tölt be, továbbá a „lapszemle” és a tiszti kinevezések 
felsorolása. Emellett pedig Európa országainak rendőrségi híreit is tárgyalta esetenként. 
A lap biztonságos kiadását segítette elő, hogy a BM államtitkár még az első számok 

250 Közbiztonság, 1870. március 6. 10. sz. 1. 
251 Abonyi 2016.



82

megjelenését követően, valamennyi törvényhatóság számára körrendeletében252 aján-
lotta a lap előfizetését. Az államtitkár az általa aláírt körrendeletben kiemelte, hogy 
a  Közrendészeti Lap a rendészeti irodalmunk művelését és közrendészeti ügyünk elő-
mozdítását tűzte ki célul, amelynek támogatását ajánlatosnak tartotta. Mindezt a lap 
harmadik évfolyam első számának címoldalán a lap szerkesztősége meg is erősítette, 
amely szerint a rendészeti ügyekkel foglalkozó tisztviselőknek tisztában kell lenniük 
a szakmájukba vágó törvényekkel és rendeletekkel, és „azon alapelvekkel, melyeket 
a szaktudomány felállított, s melyek útbaigazíthatják őt, oly concrét estekben is, melyekre 
nézve az általánosabb esetekre alkotott rendészeti törvények vagy szabályok utasítást 
nem foglalnak magukba”.253 Ugyanezen szám 2. oldalán azonnal egy elméleti cikkel 
találkozhatunk, amely Robert Mohl nyomán a rendészet fogalmát és célját elemezte. 
A cikk írója már a bevezető mondatában leszögezte, hogy a rendészet az államigazgatás 
része, továbbá a különböző államtípusok felsorolása és jellemzői után a „jogi állam” 
típusnál a jogtalanság ellenében való védelmet a jogszolgáltatás intézményeiben látta, 
amelynek fő megvalósítója a rendészet. A szerző szerint a rendészet „összessége azon 
állami intézményeknek és cselekményeknek, melyek célja az államhatalom alkalmazása 
által elhárítani azon külső, nem jogsértésekben álló, akadályokat melyek az emberi erők 
ésszerű kifejtésének útjában állanak, és melyek az egyek, vagy egyesek megengedett 
egyesülete eltávolítani nem képes”.254 A fentiek mellett még más jelentős rendészetel-
méleti, történeti és képzési cikkekkel is folyamatosan találkozhatunk a lap hasábjain. 
Ezek közül is kiemelném a felsőbb biztonsági rendészetről szóló, többrészes elméleti 
cikksorozatot, amelyben Erdélyi Gyula, a cikk írója megelőzve korát, leírja a felsőbb 
biztonsági rendészet alapját és feladatait. A szerző a felsőbb biztonsági rendészet kez-
detét a francia forradalomhoz datálta. Az alkotmányos államjogot veszélyeztető elemek 
vizsgálatát követően arra a megállapításra jutott, hogy a kormányt fel kell ruházni hata-
lommal, hogy az alkotmányra leselkedő veszély ellen felléphessen.

Ugyancsak a harmadik évfolyamban, a 40. szám címoldalán közöl a szerkesztő egy 
nagyon fontos, a rendészetet meghatározó írást, a Rendészeti iskolák címmel. Mint ahogy 
azt a cikkben is jelzi a szerző, már korábban is szót emeltek rendészeti oktatás és iskola 
témakörökben, de mivel nem kaptak megfelelő választ, gyakorlatilag alig történt valami 
ezekben az ügyekben.

A korabeli szaklapok fennmaradása miatt tudhatunk ma is arról, hogy a hajdani köz-
életben rendőrségi kongresszust tartottak 1871-ben, amelyen a rendőrségek államosítása 
érdekében lefolytatott vita eredményeként egy átfogó rendőrségi törvényjavaslat születe-
tett. Ezt a törvényjavaslatot a Közrendészeti lapok 1871-es  évfolyam 24. és 25. számában 
közölték. A törvényjavaslat főbb gondolatai a következők voltak:

 – A pandúrintézmény eltörlése;

252 Szőllősy 1927b. 
253 Olvasóinkhoz. Közrendészeti Lap, 1872. 1. sz. 1. 
254 Olvasóinkhoz. Közrendészeti Lap, 1872. 1. sz. 2–3. 
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 – Rendőr minisztérium felállítása („a megyék közvetlen felsőbbsége alól kivétetik, 
és egy országos rendőrparancsnokság, illetőleg Budapesten székelő rendőr minisz-
térium alá helyeztetik”);

 – Rendőri kerületek (5 fő rendőrkerület: Dunán inneni, túli, Tiszán inneni, túli és Erdé-
lyi, élükön kerületparancsnokokkal, alattuk alkerületek rendőrfőnökökkel);

 – Rendőrség területi illetékessége (túlmutat a megyei illetékességen, lehetőséget biz-
tosít az átnyomozásra, átüldözésre);

 – A rendőrség hatásköre;
 – A rendőrtisztviselők kinevezése (csak törvényesen mozdítható el az élethossziglan 

kinevezett szakértő egyén);
 – A rendőrtisztviselők egymást közti viszonya (rendőrségi hierarchia rögzítése);
 – A rendőrség és más hatóság viszonya (például a megyei hatóság a törvény hatály-

balépése után sürgős bűnügyi esetek kivételével a parancsnok tudta nélkül nem 
vehet igénybe rendőrt);

 – A legénység felvétele (alap volt a közös hadseregben való 3 év szolgálat letöltése, 
kivétel mentesség) 6 + 6 év szolgálati idő;

 – A rendőrség létszáma (a helyi viszonyok figyelembevételével a rendőr minisztérium 
határozza meg);

 – Fizetés, ruházat (az egész országban azonos feltételek biztosítása);
 – Nyugdíj;
 – Polgári ruha viselése;
 – A fegyelmi eljárás;
 – A városi rendőrség államosítása;
 – Titkosrendőrség megszervezése. A javaslat szerint: „A titkos, vagy kutató rendőrség 

törvényhozásilag nem szerveztetik ugyan, azonban felhatalmaztatnak az alkerületi 
rendőrfőnökök hogy megyei osztályparancsnokokkal egyetértőleg a titkos feljelentők 
alkalmazása iránt intézkedhetnek s a tett szolgálat mérve szerinti díjazásuk iránt 
a rendőrminisztériumhoz javaslatot tehetnek.”;

 – A rendőrség elnevezése (például magyar királyi országos rendőrség, dunántúli kerü-
leti parancsnokság);

 – A rendőri büntetőbíráskodás.255

A mai szemmel nézve a fenti törvényjavaslat nem minden témaköre aktuális, ugyanak-
kor véleményem szerint Csepy Lajos (aki korábban a Közbiztonság hasábjain is közölt 
a témával kapcsolatos írásokat) nagyon jól összeszedte azokat a legfontosabb ügyköröket, 
tennivalókat, amelyek az egységes országos rendőrség megszervezéséhez, felállításához 
szükségesek.

A szaklapok tanulmányozása alapján látható, a korabeli szaklapokban egyértelműen 
a rendészet szó dominált, továbbá több alkalommal a rendészeti tanszéket és a rendé-

255 Szőllősy 1927c, 3–4.
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szettudományt is megjelenítették. Emellett a rendészeti szaklapok érdeme, hogy a ren-
dészettel, rendőrséggel kapcsolatos elképzeléseknek, vitáknak helyet adott.

A fenti sorba illeszthető a következő szaklap a Közrendészeti Lap, amelynek negyedik 
évfolyam harmadik számában A rendészetről című cikksorozatot olvashatunk. A cikk 
szerzője abból indult ki, hogy jobb közigazgatásra van szükségünk, amelyhez elenged-
hetetlen a reformok bevezetése, de ennek részeként a rendészetet is magasabb szintre kell 
emelni. A rendőrség tevékenységének tudományos igényességgel való megszervezéséhez 
Johann Heinrich Gottlob von Justi munkájára utalt, aki a 18. század közepén A rendőri 
tudományok alapelvei című munkájában szűkebb és tágabb értelemben megfogalmazta 
a rendőri tevékenységet. E szerint tágabb értelemben a rendőri munkán a következőket 
kell érteni: „Az ország belügyeinek mindazon szabályai értetnek alatta, melyek által 
az állam közvagyona állandóan megszilárdíttatik, és gyarapíttatik, az állam erejének jobb 
irány engedtetik, s a közjó előidéztetik.”256 Szűkebb értelemben „mind az mi az állam 
polgári lét biztosítására követeltetik, s ekként főleg a jó fegyelem, s rend, nemkülön-
ben a nevelés a közlakosságnál, és azon szabályok, melyek által az élet kényelmessége, 
és az élelmiszerek gyarapítása előmozdíttatik”.257 Justi a 18. században élt és alkotott, 
művében pedig jól látszik, hogy a rendészeten a korabeli rendőrállam jegyei maximálisan 
megmutatkoznak. A továbbiakban a cikk szerzője Sonnenfels rendőritudomány-alapelveit 
jelenítette meg, amely szerint az állam belső biztonsága megállapítható és fenntartható. 
A cikk befejező részében leírta, hogy a későbbi korszakban az írók szétválasztják a ren-
dőrséget az igazságszolgáltatástól, sőt a cikk írója a 4. részben nyomatékosan kinyilvání-
totta, hogy a 19. században már vita tárgyát sem képezheti a rendőrség és az igazságszol-
gáltatás szétválasztása. Az öt évfolyamot megélt folyóirat utolsó évfolyamán az alcímét 
A közigazgatás s kiválóan a rendészet összes érdekeinek közlönye-re  változtatta. A Kolos 
Lajos szerkesztésében megjelent és Közrendészeti Lap mellékleteiben lehetőséget nyúj-
tott a Belügyminisztériumnak, hogy az közzé tegye az aktuális rendőri körözvényeket.

A rendészeti szaklapok sorában a harmadik folyóirat mutatványszáma, Rendészeti 
Közlöny néven, 1878. október 20-án  jelent meg. A rövid életűre sikeredett rendészeti 
szaklap helyt adott rendőrségi körözéseknek, rendőrségről szóló történeti írásoknak, a tes-
tület népszerűségét vizsgáló gondolatoknak, szakcikkeknek, törvényszéki ismereteknek.

A következő rendészeti szaklap a Rendőri Lapok, amelynek első évfolyama 1894-ben  
indult. A lap már az indulás utáni első számaiban bebizonyította, hogy „hasznos szolgá-
latot tett a rendészet, nevezetesen a rendészeti nyomozás terén, s mint hogy általában oly 
jól szerkesztett lapnak bizonyult, hogy nemcsak méltányosnak tartom a szerkesztőség 
kérelmének teljesítését, hanem e szaklapnak minél szélesebb körben való terjesztésével 
a rendészet és közbiztonság érdekeit vélem előmozdíthatni”258 – írta körrendeletében a m. 
kir. belügyminiszter. Ugyanezen oldalon a vezércikk írója egy közbiztonsági kongresszus 
összehívását javasolta, hogy a Rendőri Lapok hivatalos országos rendőri közlönnyé való 

256 Rendészetről. Közrendészeti Lap, 1873. 5. évf. 5. sz. 1. 
257 Rendészetről. Közrendészeti Lap, 1873. 5. évf. 5. sz. 1.
258 Rendőri Lapok, 1895. 2. évf. 42. sz. 1.
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minősítését megerősítsék, továbbá, hogy ebből egy nemzetközi közbiztonsági kongresz-
szus és kiállítás megszervezésére is sor kerülhessen. S bár az utóbbiak nem találtak kellő 
visszhangra, ezért egy előértekezlet tartását elő tudta mozdítani a cikk írója. A későb-
biekben e felhívás a gyakorlatban nem realizálódott.

1881. jelentős év a magyar rendészet történetében. Három, a rendészet szempontjából 
kiemelt figyelmet érdemlő törvény született ebben az évben a csendőrségről, a fővá-
rosi állami rendőrségről és a kivándorlás szabályozásával kapcsolatban az ügynökökről. 
Az 1881. évi XXI. törvénycikk rögzítette első ízben a rendőrségnek a csendőrségtől 
eltérő, nem katonai jellegét, és kimondta, hogy működésében a fővárosi rendőrség szol-
gálatra kész pártatlan eréllyel és emberszerető kímélettel köteles eljárni. A városi önkor-
mányzatok által felügyelt városi rendőrségek jelentették a magyarországi rendőrségek 
gerincét, összlétszámuk mintegy 10-12 ezer főre becsülhető.259

A rendészeti témájú szaklapok köre tovább bővült, és 1884-től  Hivatalos Rendőri 
Közlöny, majd 1896–1919 között Rendőri Közlöny néven a Belügyminisztérium első 
hivatalos lapjaként jelent meg.260

A csendőrség 1881-től  az 1945-ös  feloszlatásáig meghatározó szerepet játszott, főleg 
a vidéki közrend, közbiztonság fenntartásában. Habár katonailag szervezett őrtestület 
volt, több rendészeti feladatot is ellátott, amelyek köre a felállításától kezdve folyamatosan 
bővült. Ezért is tartom fontosnak az 1906-tól  megjelenő Csendőrségi Lapokat is megem-
líteni, amelyek tartalmában jelen voltak rendészeti témájú felvetések, írások. Terjedelmi 
korlátok miatt jelentős számú cikkek felsorolása helyett csak kiemelek néhányat, amelyek 
jól szemléltetik a Csendőrségi Lapok rendészethez való kapcsolódását.

A Csendőrségi Lapok rendészeti kérdésekkel foglalkozó főbb írásai:
A közrendészet és a nyomozási eljárás 1907.
A kivándorlásról 1908.
A kivándorlás és a csendőr 1909.
Fegyvertartási szabályrendeletek 1909.
Madárvédelem 1911.
Néhány szó a franczia közbiztonsági szolgálatról 1912.
A Bach és Schmerling-korszak csendőrsége Magyarországon 1913.
A csendőrség eljárása helyi rendészeti ügyekben 1914.
A háború és közbiztonság 1915.
A háború és a csendőrség 1917.
Idegenek ellenőrzése 1924.
A tábori rendészetről 1924.
Néhány szó a helyszíni szemléről 1924.
Az ember bűnözése különös figyelemmel a társadalmi viszonyainkra 1926.
A gépjárművek közúti forgalmáról s ennek ellenőrzéséről 1926.
A helyi rendészet és a csendőrség 1928.

259 Deák 2015a, 81.
260 Ernyes 2019, 32. 
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A halásztörvény oktatása 1930.
A szabadságvesztés büntetések megkezdésének és elhalasztásának feltételei 1931.
Külföldiek ellenőrzése a csendőrség gyakorlatában 1932.
A fel-és  lemenőági rokonok a büntetőjogban 1939.
Törvényszéki orvostani esetek 1939.
Milyen támogatást nyújt a központi bűnügyi nyilvántartás az őrsöknek 1941.
A magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények 
büntetéséről szóló 1940. évi XVIII. tc. ismertetése 1941.
A jogos védelem és végszükség 1941.
Vasúti és közlekedési őrseink szolgálatáról 1942.
A falu és a közbiztonság 1942.
A csendőrségi közigazgatási nyilvántartó munkája 1943.
A kábítószerekről és az ezekkel kapcsolatos visszaélésekről 1943.
Közlekedési szolgálatunk a statisztika tükrében 1944.

A fenti cikkek jól példázzák, hogy a Csendőrségi Lapokban a rendészet szinte minden 
területéről jelentek meg cikkek, amelyek nagyban hozzájárultak a személyi állomány 
felkészítéséhez, továbbképzéséhez, önműveléséhez, illetve a rendészet fejlődéséhez.

Viszonylag rövid időt élt meg a Fekete Adolf szerkesztette Rendőri Lapok (1882–1883). 
A lap inkább közlöny, mint rendészetelméleti szaklap jellegűnek minősült. Főbb rovatai: 
a körözések, nyomozások, lopott tárgyak, gazdátlan tárgyak, eltűnt egyének, törvényes 
távollévők, hadkötelesek, megsemmisítések, elveszett tárgyak, körözés-beszüntetések, 
fővárosi rendőrségi hírek, eltoloncoltattak, kitiltottak a fővárosból, vidék, csőd-meg-
szüntetések, sürgöny, idegenek a fővárosban, vasúti közlekedési útmutató.261

1894. október 7-én  jelentkezett a Rendőri Lapok 1. évfolyamának 1. száma. Felelős 
szerkesztője Csepreghy Lajos, főmunkatársa pedig dr. Scheff László volt. Rendőrségi, 
rendészeti ismeretterjesztő közléseket szándékoztak közreadni minden számban, s ehhez 
belföldi és külföldi kriminalistákat kívántak megnyerni, ezzel is emelve a lap színvonalát 
szakmai berkekben. A lap hasábjain nagyon fontos rendészetelméleti írások jelentek 
meg. Ezek közül is kiemelendő A rendészeti hatalom és a kivételes állapotok262 című 
írás. A cikk szerzője Rédey Miklós, a rendészetelmélet és a rendőri gyakorlat egyik 
legjelesebb ismerője, tudósa. Ugyancsak Rédey Miklós tollából látott napvilágot a Ren-
dőri Lapokban 1896-ban  A rendészeti funkcziók hatásai a központosításban című ren-
dészetelméleti írás.

A Rendőri Lapok 1896-tól  egyben a Csendőrség szakfolyóirat is lett, amelyet a cím-
lapon is közzétettek. Az összevonást követő programban világosan fogalmaztak: „Ter-
jesszük a szakismereteket, legyünk segélyére a nyomozásnak a bűnesetek felderítésében, 
[…].”263 A Rendőri Lapok szerkesztősége felismerte, hogy nem kell titkolózni, a polgá-

261 Kriskó 2013. 
262 Rendőri Lapok, 1896. február 2., 3. 
263 Rendőri Lapok, 1896. 36. sz. 1. 
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roknak és a közvéleménynek jelentős szerepe lehet a bűnmegelőzésben.264 A csendőri 
állományt is képviselte Újhegyi Béla, aki az idegenrendészetről 1900-ban  jelentette 
meg cikkét a Rendőri Lapokban. Ebben az időszakban meghatározta a közgondolkodást 
a ki- és bevándorlás. Évente 100 ezer ember hagyta el hazánkat, és keresett többnyire 
az „új világban”, az USA-ban  munkát, ezzel szemben észak-keletről több ezren érkeztek 
határainkon át az orosz és galíciai zsidó pogromok elől, vagy azoknak következményei 
miatt. A kivándorlásról, az idegenek Magyarországon való letelepedéséről, az útlevél-
kényszerről és az ezzel kapcsolatos csendőrségi idegenrendészeti szabályok alkalmazá-
sáról szól Újhegyi Béla cikke.

Az 1881-es  fővárosi rendőrségről szóló törvény megjelenése óta több szerző (például 
Concha Győző: Politika II., 1905) írt a rendőrség discrecionális jogáról. Ebben a sorban 
foglal helyet Rédey Miklós sorozata, amely végig érintette a Budapesti Állami Rendőrség 
discrecionarius jogkörét. 1907. január 27-től  megváltozott a lap elnevezése, és immár 
másodszor is Közbiztonság néven futott tovább, míg az ekkor megjelenő, fentebb már 
bemutatott Csendőri Lapok önálló életet kezdett élni.

A Magyar Közigazgatás folyóirat ugyan nem tartozik szorosan a rendészeti folyóiratok 
körébe, de az ismert közigazgatási-rendészeti történeti kapcsolat miatt a lap hasábjain 
több rendészetelméleti és -gyakorlati témájú publikáció jelent meg. E cikkek körébe 
tartozik az 1896. május 3-i  számban megjelent írás, ahol Kis Mihály kontra Falcsik 
Dezső vitatkozott a rendészet fogalmáról.265 A vita legnagyobb tanulsága, hogy mindkét 
szereplője ugyanazon szakirodalomra támaszkodott, és mégis esetenként más következ-
tetésre jutott. Ezen kívül jól szemléltette, hogy a rendészet fejlődése milyen folyama-
ton, változásokon ment keresztül, és igazolta a korábbi fejezetrészekben is bemutatott 
német rendészetnek a magyar közigazgatásra, rendészetre gyakorolt hatását. A nagy vitát 
követően Falcsik Dezső a közigazgatási jogról alkotott nézeteit a több kiadást is megért 
könyvében közzétette. Művének II. különös részében írt a rendőri igazgatásról, ahol 
a vitában is magáénak vallott nézet alapján, a rendészetről a következőket írta: „A ren-
dészet az igazgatásnak az az ága, mely úgy az emberi cselekvények, mint természeti 
események következtében előállható s az egyesek vagy az összeség személyi és vagyoni 
biztonlétét koczkáztató veszélyek elhárítására irányúl. Két faja van: a) az államrendé-
szet, mely az összeséget, b) a közrendészet, mely az egyeseket fenyegető veszélyek ellen 
véd.”266 Falcsik tehát aszerint, hogy a veszély egyes embereket vagy mindenkit érint, 
köz- és államrendészetet különböztetett meg.

A „nagy vita” a Közigazgatás folyóirat hasábjain kihunyt, de a gyakorlati életben 
mindig előkerül. Ugyanilyen vita alakult ki napjainkban a rendészet kontra rendvédelem 
fogalmak körül, amelynek tisztázása az elkövetkezendő időszak feladata.

264 Kriskó 2013. 
265 Sallai 2015b. 
266 Falcsik 1900, 52. 
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1913 és 1914 között az első világháború előestéjén megjelent Rendőr267 folyóirat 
inkább a rendészet gyakorlati végrehajtóinak, a rendőröknek szólt, s kiemelt helyet kapott 
benne a rendőrképzés és a rendőrök nevelése.

1914-ben  Szatmárnémetiben megjelent egy Rendőrségi Lapok különszám, amely 
a Magyarországi Rendőrtisztviselők Országos Egyesületének jubileumi közgyűléséről 
számolt be. Az általános egyesületi életről írt tájékoztató írások mellett több, rendészet-
hez kapcsolódó szakmai előadás anyaga is megjelent a különszámban, így a kivándorlás 
és leánykereskedelem rendészeti aspektusból és a rendőrképzésről szóló is. E lap első, 
Budapesten kiadott számának címoldalán már a szarajevói merényletről lehetett tudó-
sítást olvasni.

Az első világháború megrázkódtatásai a rendészetet is érintették, ezután egy új típusú 
lap, a hét évfolyamot megélt Rend látott napvilágot, amelyre nagy hatást gyakorolt a tri-
anoni békediktátum után kialakuló helyzet. A lap megjelenésének fontossága illuszt-
rálja, hogy az induló lapszám címoldalán a kormányzó268 és a miniszterelnök269 egyaránt 
üdvözli az első lapszámot. „A Rendnek címében benne van a legteljesebb társadalmi 
harmónia, benne van az egymásra utalt magyarság összeforrása, benne van a katonás 
szellem, az önfegyelem, az állami és társadalmi biztonság, – amelyek tragikus hiánya 
szerencsétlen hazánkat vesztébe sodorta, s amelyek helyreállítása nélkül a területében 
és szellemében ép Magyarország helyreállítását el sem lehet képzelni.”270 A Rend nagyon 
nehéz időkben született. A folyóiratban Nagy Valér cikkéből tudhatjuk, hogy a rendőr-
ség jövője is a legfontosabb témák közé tartozott. További lényeges rendészetről szóló 
cikkek jelentek meg a következő témákban: rendőrség és kivándorlás, légjárásrendészet, 
szükséges reformok, rendőri hatalom és a tömegmozgalmak, bevezetés a bűnügyi tudo-
mányokba, a rendőrség discrecionális jogának kiterjesztése, a falu rendészete, légjárás 
és jogalkotás, a rendőri képzés intézményi szabályozása. A Rend 2. évfolyam 171. szá-
mában a rendészettudomány szempontjából érdekes cikk jelent meg Rendőri tudományos 
előképzettség címmel. A szerző a rendőri előképzettségek közül a fizikai és pszichikai 
alapképzettséget emelte ki, amely azóta is meghatározó a rendőri humánerő felvételénél.

A Rend folyóirat nyomon követte a tiszti, altiszti képzés kialakításának, megszerve-
zésének és a lebonyolításának főbb állomásait, tudósított a kiadott tankönyvekről, rendé-
szeti szakirodalom megjelenéséről, a tanfolyammegnyitókról, valamint a záróvizsgákról.

1927-ben  immár ismét új, Rendőr néven jelenik meg a szakfolyóirat. A lap első évfo-
lyam első számában a vezércikk a szaklap271 problémáját fejtette ki. A szerző a lap főszer-
kesztője, Markovics Miklós rendőr tanácsos. Cikke bevezetésében felvázolta, hogy miért 
nehéz írni rendőrségi szaklapot. A rendészeti téma sokfélesége, bősége mellett jelen lévő 

267 Kriskó 2013, 84. 
268 „Az állam lelke a rend! Ki rendet tart, erőt akar, ki erőt akar, nagy Magyarországot akar!” Horthy Miklós.
269 „A romokban heverő Magyarország újjáépítésének feltétele a rend sziklavárának megerősítése. Aki 
ehhez a sziklavárhoz egyetlen terméskővel járul, a feltámadás nagy munkájának részesévé válik.” Bethlen 
István.
270 A Rend, 1921. 1. sz. 1. 
271 Rendőr, 1927. 1. évf. 1. sz. 1. 
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anyagi források hiánya, az olvasóközönség iskolázottságának eltérő foka, mind-mind 
nehezítik a jó, mindenki számára olvasható, érdekes lap írását. Mivel a főszerkesztő 
a rendőri munka gyakorlatát tartotta fontosnak, ez a folyóirat jellegénél is megmutatko-
zott, amikor nem tűzte ki célul a rendőrség gondolkodásmódjának irányítását. A vezér-
cikkre adott válaszok már a második oldalon olvashatók, egy vidéki főkapitány és egy 
felügyelő-helyettes reflektálásában. A vidéki főkapitány szerint a rendőri szaksajtót 
mindenki, az őrszemélyzettől a detektívig szereti olvasni, ezért olyannak kell lennie, 
hogy mindenkihez szóljon. Továbbá lényegesnek ítélte meg, hogy az állomány életével, 
járandóságaival, lakáshelyzetével is foglalkozzon a Rendőr szaklap.

1926 és 1934 között a Magyar Kir. Államrendőrség Detektívtestülete Nyugdíjpótló 
és Segélyező Egyesületének gondozásában havi két alkalommal jelent meg a Magyar 
Detektív,272 illetve ezzel párhuzamosan 1927 és 1931 között A Rendőr. A Magyar Detek-
tívben jelent meg: Dorning Henriknek A budapesti rendőrség története 1848-tól  1928-ig  
címmel szakmatörténeti munkája.

A második világháború után átértékelődött a rendészeti szervek (rendőrség, határ-
őrség, ÁVH) szerepe, s ez a korábban kiadott folyóiratok betiltásához vezetett. Ezután 
először „szolgálati használatos” szakmai lapok jelentek meg, mint például a határőrségnél 
a Hazáért,273 majd a rendőrségnél a Magyar Rendőr.274

A második világháború előtt 49 évfolyamot megérő Belügyi Közlöny 1945-től  Rend-
őrségi Közlöny címmel, 1951-től  ismét Belügyi Közlöny néven jelent meg, és a belügyi 
tárcára vonatkozó jogszabályok, utasítások, ismertetők szerepeltek benne.275

Az 1956-os  forradalom leverését követően, az 1960-as  évek elejére konszolidálódó új 
helyzet megkívánta a belügyi tevékenységet népszerűsítő, a minisztériumi feladatokhoz 
a társadalom széles rétegeit megnyerni szándékozó belügyi propaganda korszerűsítését 
is. Ezek közül abban az időben a legmeghatározóbbak, legerősebbek a belügyi kiadású 
sajtótermékek voltak. Ennek megfelelően a Belügyminisztérium Kollégiuma 1962 ápri-
lisában megtárgyalta a BM sajtótermékei, folyóiratai szakmai színvonalát, megállapítva, 
hogy a sajtó eszközeivel jobban kell segíteni a BM előtt álló feladatok színvonalasabb 
végrehajtását.276

Az 1960-as  évek elején induló új folyóiratok között, az új elnevezéssel, kibővült tar-
talommal megjelenő Belügyi Szemlének egyfajta mértékadó szerepet is szántak, mert 
napirendre került a Belügyminisztériumnak az új helyzethez igazodó átszervezése is. 
Ugyanebben az időben kialakuló új belügyminisztériumi struktúra (a korábbi főosztályi 
tagozódás helyébe a főcsoportfőnökségek, csoportfőnökségek, önálló osztályok, alosztá-
lyok rendszere lépett) nem hagyta érintetlenül az informálásért felelős szervezeteket sem.277

272 Kriskó 2013, 85. 
273 A Hazáért című határőrségi lap később Határőr, Ország Határ magazin néven futott, majd a határőr-
ségnek a rendőrségbe való 2007. decemberi beolvasztásakor megszűnt.
274 1947. január 1-jén  jelent meg a Magyar Rendőr első száma. Utódja a Zsaru magazin.
275 Sallai 2015c. 
276 Deák 2013a, 410. 
277 Deák 2014b, 241. 
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A korszak sajátosságai szerint, az egyes szakmai területek által jelzett mellékleteket 
szigorúan titkos minősítéssel látták el. A folyóirat többszöri névváltoztatás ellenére ma 
is működik, és a magyar rendészettudomány zászlóshajója. A Belügyi Szemlének több 
mint ötvenszer volt melléklete a Külföldi Figyelő, benne az akkori külföldi rendészeti 
szakma jelentősebb érdeklődésre számot tartó írásaival.

A rendészeti szaklap létrehozásával kapcsolatos konkrét feladatsort – szintén a bel-
ügyminiszter részéről jóváhagyva – a titkárság vezetője (Borgos Gyula r. ezredes) által 
készített parancsmelléklet tartalmazta. Eszerint a Belügyi Szemle feladata a párt poli-
tikájának a szakmai munkára való „vonatkoztatása”, realizálása; a belügyi állomány 
politikai és szakmai képzettségének fejlesztése; a tudományos eredmények átvételének 
és felhasználásának segítése. Ennek során fórumot biztosítva az elmélet és a gyakor-
lat terén felmerült problémák megvitatására, tisztázására; a gyakorlati tapasztalatok 
elemzésére, értékelésére és általánosítására; a nemzetközi tapasztalatok felhasználására, 
ismertetésére; a belügyi szervek együttműködésének, munkakapcsolatának erősítésére. 
Figyelemre méltó, hogy az első számú feladat, a „párt politikájának a szakmai munkára 
való vonatkoztatása, realizálása”, s csak ezt követi „a belügyi állomány politikai és szak-
mai képzettségének fejlesztése”, ahol a politikai jelző ugyan elsőként szerepel, de az „és” 
kötőszó ezzel egyenrangúvá, ugyanolyan jelentőségűvé emeli a szakmai képzettség fej-
lesztését. Már itt, 1962-ben  (!) megjelent harmadik feladatként a tudományos eredmények 
átvételének és felhasználásának segítése, mégpedig egyebek közt fórum biztosításával 
az elméleti és gyakorlati problémák megvitatására, tisztázására. A következő, negyedik 
feladat a gyakorlati tapasztalatok elemzése, értékelése és általánosítása, míg a nemzetközi 
tapasztalatok esetében elegendő azok felhasználása, ismertetése. Ezeket már nem kellett 
a hazai gyakorlati tapasztalatok mintájára elemezni, értékelni, pláne nem általánosítani.278

A Belügyi Szemle szerkesztősége a rendelkezésére álló, többé-kevésbé átfogó kül-
földi szakfolyóirat-gyűjtemény felhasználásával a szakismeretek bővítésére készítette 
a kiadványt azoknak, akik elméleti vagy gyakorlati munkájukban az egyre fokozódó 
tudományos igényt igyekeztek kielégíteni. A szerkesztőség, a Belügyminisztérium veze-
tői és a folyóirat állandó írógárdája szélesebb körű tájékoztatása érdekében, a külföldi 
irodalomban fellelhető, a belügyi szervek tevékenységével kapcsolatos időszerű, a külön-
böző országok rendőri szerveit foglalkoztató jelentősebb kérdésekről, problémákról adta 
ki a folyóiratot, jellemzően a „kapitalista” országokban megjelent cikkek fordításainak 
megjelentetésével.279

A Külföldi Figyelőben megjelent írások egyike például, a hazai nemzetbiztonsági 
szervezetek működésére is vonatkoztathatóan, már 1966-ban  olyan rendészetelméleti 
problémát vetett fel A kémelhárítás a demokratikus jogállamban címmel, az NSZK Trup-
penpraxis című katonai folyóiratából lefordítva, amelynek hazai, megnyugtató jogállami 
rendezéséhez még három évtizedet kellet várni.280

278 Deák 2016a, 23.
279 Deák 2014c, 151. 
280 Deák 2013b, 19. 
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A Külföldi Figyelő az osztrák és NSZK-s „kapitalista” tapasztalatok megosztásá-
val, míg a Belügyi Szemle a határforgalom gyorsítását szolgáló módszerek szocialista 
országba, táborba importálásával egyfajta missziót is vállalt.281

A Belügyi Szemlében mint irányadó szakmai, és a kor szelleméhez igazodó politikai 
folyóiratban, a hazai történések bemutatása mellett jellemzően kelet-európai bűneseteket 
és bűnügyi lapok írásait dolgozták fel.282

A Belügyminisztérium központi folyóirata, a Rendőrségi Szemle, majd Belügyi Szemle 
révén bekapcsolódott az ideológiai küzdelembe is. Általános politikai és szakcikkek, 
továbbá állambiztonsági cikkek, valamint a Titkos háborúk történetéből című rovatában 
megjelent írásaival próbálta leleplezni a nyugati fellazítási politika céljait, módszereit, 
eszközeit, ezzel egyben tompítva hatásukat a belügyminisztériumi munkatársak köré-
ben.283

Napjainkra viszont elmondható Korinek László főszerkesztő szerint, hogy „[s]enki nem 
szól bele életünkbe, ugyanakkor természetesen az autonómiánkkal nem élünk vissza”.284

A bő hat évtizede működő Belügyi Szemle minőségét mindvégig inkább a szakel-
méleti, rendészeti tartalmú írások határozták meg, semmint a politikai cikkek. A hat 
évtized során bekövetkezett politikai eseményekkel kapcsolatosan mindig csak a politikai 
környezet által elvárt legszükségesebb reakciókkal találkozhattunk.

A Belügyi Szemle fennállása során – alkalmazkodva az aktuális állami, kormány-
szintű, konkrét belügyi és társadalmi elvárásokhoz –, hatékonyan szolgálta a belügyi 
szervek munkatársainak szakmai képzését, a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatok 
felkutatását, tudományos igényű elterjesztését, tökéletesítését. Jó fórumul szolgált a hazai 
és külföldi belügyi, később rendészetelméleti, gyakorlati problémák, tapasztalatok meg-
ismertetéséhez, megvitatásához, elemzéséhez. Eközben erősítette a hazai rendvédelmi, 
rendészeti szervek együttműködését, munkakapcsolatát. A Belügyi Szemle, a Belügymi-
nisztérium központi folyóirataként a bűnüldöző, rendvédelmi, rendészeti szakma tudo-
mányos szintű művelésében mindig élen járónak számított fennállásának évtizedei alatt.

A Belügyi Szemle szellemi műhelyében a bő hat évtizede alatt mintegy százezer 
oldalon megjelent cikktömegben, a rendészettudomány napjainkig tartó fejlődési ívének 
két tömör megközelítése látszik körvonalazódni:

 – A rendészettudományra vár az a feladat, hogy a rendészet jogát, a rendészet szer-
vezetét és annak működését interdiszciplináris megközelítéssel tárja fel.

 – A rendészettudomány képviselői a rendészetet a legszélesebb körű kiterjesztéssel, 
a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos állami, önkormányzati, társadalmi, 
vállalkozói és állampolgári tevékenységek célirányos összességeként értelmezik.

281 Deák 2016b, 31. 
282 Deák 2014a, 127. 
283 Deák 2015d, 111. 
284 Deák 2016d. 



92

A határőrségnél folyó tudományos munka szempontjából nagy jelentőségű volt a Határőr-
ségi Tanulmányok 1992-ben  való megalapítása. A lap gyorsan népszerűvé vált, jelentősen 
segítette a határőrség szakmai tevékenységét, a modernizációs folyamatok kibontako-
zását. A Határőrség Tudományos Tanácsa 2004. májusi ülésén elhatározta megújítá-
sát, és ennek részeként attól kezdve Határrendészeti Tanulmányok néven jelent meg.285 
A határőrség és a rendőrség integrációja után kalandos utat járt be. A 2008. évi első szám 
már a Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács Határrendészeti Mun-
kacsoport tudományos, szakmai kiadványaként jelent meg, azonban a kiadás körülményei 
nem voltak rendezettek, és a munkacsoport is hamarosan megszűnt. Felmérve fontosságát 
és nélkülözhetetlenségét a határrendészeti tudományos és szakmai munka és a közélet 
számára, 2010-ben  a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat 
Tudományos, Szakmai Kiadványává vált. A 2013-ban  megtartott tagozatgyűlés „állás-
foglalása szerint a fejlesztések arra irányulnak, hogy a lap a rendészettudományban mér-
tékadó folyóirattá váljon. A közölt tanulmányok minősége érje el azt a szintet, hogy azok 
szerepeljenek az egyetemi jegyzetek kötelező és ajánlott irodalmaiban, a tudományos 
folyóiratok, szakcikkek hivatkozásaiban. Az egyetemi hallgatók és a doktoranduszok 
számára is meg kell nyitni a publikálási lehetőségeket, s az arra alkalmas tudományos 
diákköri munkák jelenjenek meg a lap hasábjain is”.286 A lap online megjelenését a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Határrendészeti Tanszéke 
gondozza, és közreműködik a szerkesztésében is.287

A korábbi Rendőrtiszti Főiskolán a Főiskolai Figyelő és az Új Rendészeti Tanulmányok 
összeolvadásából 2000-től  jelent meg a Magyar Rendészet. Napjainkban ez a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tudományos lapja. Mind magyar, 
mind esetenként angol nyelven megjelenő számaiban a rendészettudomány történetével, 
elméletével és gyakorlatával foglalkozó írásoknak biztosít megjelenési terepet.

Bár nem folyóirat, de 2002 óta évenként megjelenik a Pécsi Határőr Tudományos 
Közlemények, amely 2002-es  első számában Ivancsics Imre Hozzászólás a rendészet 
meghatározásával című publikációval indított, és azóta minden évben lehetőséget biz-
tosít a rendészettudomány művelői számára, hogy gondolataikat a rendészettudományról 
közölhessék. Így többek között a XVII. kötetben megtalálhatjuk Finszter Géza rendé-
szetfogalmát, amely szerint: „A rendészet közbiztonsági tevékenysége, a jelenléten túl, 
közigazgatási hatósági eljárások foglalata, amelynek jogi alapjait a közbiztonság anyagi 
joga, formáját pedig a közigazgatási hatósági eljárási jog teremti meg”.288 Az eddig meg-
jelent 21 kötet nemcsak szerkesztőinek – dr. Hautzinger Zoltánnak és dr. Gaál Gyulá-
nak – a kitartó, hozzáértő szakmai munkáját jelzi, hanem a rendészet művelőinek folya-
matos gyarapodását és cikkeiknek egyre magasabb színvonalát adja vissza.

285 Varga 2014a, 202. 
286 Varga 2014b, 3. 
287 Varga 2013. 
288 Finszter 2016.
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Összegezve megállapítható, hogy a magyar rendészet fejlődésében meghatározó sze-
repet játszottak a mindenkori rendészetelméleti szakfolyóiratok. Már az állami rendőrség 
létrehozása előtt, az első Közbiztonság néven megjelent lap is kiemelt figyelmet fordí-
tott a rendészet oktatására és a rendészeti szakirodalomra. A rendészeti folyóiratokban 
az általános írások mellett mindig jelen voltak a rendészetelméleti szakcikkek, amelyek 
szerzői általában az adott korszak kiemelkedő rendőr, jogász, közigazgatási szakemberei, 
tudósai. A rendészeti folyóiratok színteret adtak a szakmai körökben folyó viták lebo-
nyolítására, új és újító rendészettudományi gondolatok közlésére, ezzel hozzájárultak 
a rendészet fejlődéséhez. A rendészeti szakoktatásban a tankönyvek megjelenése előtt 
évtizedekig egyedüli szakirodalomként biztosítottak hátteret.

A rendészettudomány tradíciói

Minden tudományterületnek fontos, hogy a saját történetét, tradícióit feltárja, ismerje, 
annak tapasztalatait hasznosítsa. Különösen igaz ez a fegyveres testületekkel kapcso-
latosan, ahol az adott szervezet, ruházat, ékítmény, fegyverek, eljárások történetének 
ismerete, a hagyományok ápolása kiemelt szerepet játszik a testület életében. Talán nem 
véletlen, hogy az egyenruhákon található ékítményen fel szokták tüntetni a testület ala-
pításának évét. A fővárosi rendőrség esetén, nem a leghelyesebben, de az 1881-es  évszám 
ott található az egyenruhás járőrök karjelzésén. A tradíció ápolásához fontos ismernünk 
a rendészet, rendőrség, rendőr szavunk hova nyúlik vissza, illetve a rendészettudomány 
megjelenésétől az akkreditációjáig tartó főbb eseményeket.

Honi viszonylatban a rendészet mint kifejezés megelőzte a rendőr szavunkat. A 1806-
ban  a Pécsett kiadott, Baranya vármegyei tiszti címtárban289 a „regestrator” szó magyar 
megfelelőjeként a „rendész” szavunk található. Ugyanebben a kiadványban a policia szó 
jelentése: Bel bátorságra ügyelés, polgári rendtartás, ennek tudománya. Bár a policia 
szót nem rendőrségként vagy rendészetnek értelmezte a tiszti címtár, számunkra mégis 
fontos információt hordoz azzal, hogy a rendtartás tudományának tüntette fel. A bel- 
vagy közbátorság kifejezés ettől kezdve terjedt el a szakmai és tudományos közéletben. 
Így például az 1816-ban, Bécsben, Márton József által kiadott háromnyelvű Oskolai 
lexicon, vagyis Szókönyvben is a policia szónál a „közbátorságot illető dolog” kifejezést 
találhatjuk.

Hosszú ideig első rendőr szavunk eredetét Tisza Miksa írása nyomán szintén Márton 
József 1823-as  háromnyelvű szótárában290 a Polizei-Landreicher szóhoz kötöttük, de 
annak jelentéseként a szerző nem a rendőr szót adta meg a szerző. Így annak első meg-
születése későbbre datálható. 1833-ban  Fogarasi D. János a Diák magyar műszókönyv 
és a magyarhoni törvény és országtudománybul című művében a politia  kifejezésnél 

289 Baranya vármegyei tiszti címtár 1807, 110. 
290 Márton 1823. 
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az ország, országlat mellett már elsőként megtalálhatjuk a Rend-őr szavunkat.291 Ugyan-
akkor a „rendőrség” szavunk később 1838-ban, Zsoldos Ignác Néhány szó a honi köz-
bátorságról című könyvében jelent meg. Ezt követően látott napvilágot 1843–44-ben  
Karvasy Ágoston A politicai tudományok, rendszeresen előadva műve. E könyvében 
megjelenítette többek között a policzia tudomány fogalmát is. Miközben akkor már hasz-
nálták a rendőrség, rendőr szavakat, ő mégis a policziát használta. E szerint: „A policzia 
az a tudomány, melly azon elveket adja elő, mellyek szerint a belső bátorság, és a közrend 
a statusban minden lehetséges sértések, és balesetek ellen ótalmaztatik, a mennyire 
ez a jogszolgáltatási intézetek által el nem érhető és mellyek szerint polgároknak min-
dennemű műveltsége is előmozdíttatik, egyébiránt az a személyzet is, melly ezen tudo-
mány czéljának eléréséhez rendelve vagyon, policziának, vagy rendőrségnek hívatik”.292 
A következő munkája A közrendészeti tudomány címen látott napvilágot, és hosszú ideig 
szolgált forrásként a kutatóknak, tankönyvként a hallgatóknak és oktatóknak a magyar 
közigazgatásban és a rendészet ágazatában.

Ebben a műben az alábbi fő témákat fejtették ki:
 – a közrendészeti tudománynak fő elvei,293

 – culturpolitika, oktatás, tudós társaságok, vallási műveltség,
 – szegényi rendőrség,
 – az államnak közbátorléte,294

 – a személyek bátorléte,295

 – orvosi rendőrség, vagyis közegészségügy és
 – vagyonbátorság.296

Ezzel megint elérkeztünk egy újabb állomáshoz, amelyben a rendészet szó használata 
és a közrendészet tudomány elnevezés alkalmazása is először fordul így elő könyv címe-
ként, egyáltalán a közrendészet első kifejezése is ehhez kötődik. Karvasy tehát részletesen 
rögzítette (elsőként és magyarul) a közrendészeti tudomány fogalmát, amely szerint: 
„A közrendészeti tudomány (Polizeywissenschaft) azon elveknek foglalatja, melyeknek 

291 Fogarasi 1833.
292 Karvasy 1843–44, 26. 
293 Karvasy a közrendészet elvei alatt a következőket sorolja fel: A rendőrségnek csak ott kell közbenjárni, 
ahol a polgárok saját tevékenysége sikertelen. A közrendészeti intézkedések egyezzenek meg az erköl-
csösséggel. A rendőrség által használt eszközöknek nem szabad a polgárok jogaival ellentétesnek lenni. 
A rendőrségi intézkedés nemcsak jogos, hanem célszerű is legyen. Több eszköz közül azt kell választani, 
amely a jog határain belül a legbiztosabban vezet a cél elérése felé. A rendőri hatalom ne váljon rendőri 
hivatalnokok önkényévé. Karvasy 1843–44, 19. 
294 „Áll pedig a közbátorlét az államban a köz csend és rend, az államhatalom és hatóságok tekintélye, 
a törvények uralma fenntartásában, és az állami kötelék és szervezés biztosításában. A közbátorlét meg-
háboríttathat a nép csoportozása, zenebona, zendülés, forradalom […]” Karvasy 1843–44, 59. 
295 „A rendőrségnek az egyes polgárok személyes bátorléte iránti gondoskodás magába foglalja a veszélyek 
eltávolítását, melyek polgárok életét, testépségét, szabadságát és becsületét fenyegetik.” Karvasy 1843–44, 
63. 
296 „Minden veszély elhárítása, amely a polgárok vagyoni bátorságát fenyegeti.” Karvasy 1843–44, 60–63. 
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alkalmazása által az államban a fenyegetődző veszélyek és háborítások közvetlenül elhá-
ríttatnak, azoknak káros következtetései megszüntettetnek vagy enyhíttetnek, és az embe-
rek finomabb szükségletei, melyeket a magasabb műveltség kíván kielégíttetnek. A veszé-
lyek és a háborítások, melyeknek elhárítása a közrendészeti tudomány tárgyát képezi, 
származhatnak vagy az emberek gonosz akaratából, vagy azoknak vigyázatlanságából, 
vagy a természeti elemektől, azaz az emberi akarattól független eseményektől.”297 Véle-
ményem szerint ez az első magyar nyelven megalkotott rendészeti fogalom, amelynek 
főbb gondolatai ma is időtállók. Ezek közül kiemelten is az államra leselkedő veszélyek 
elhárítása és felszámolása. A veszélyek közül Karvasy később kiemelte a tűzi, vízi, utcai, 
építési drágasági, szegénységi veszélyforrásokat, valamint a fürdésből, jégen járásból, 
állatoktól származó veszélyeket. Ugyanakkor szerintem a tudomány szó tartalmára nem 
találunk utalást a közrendészet tudománya fogalom illusztrálásánál.

Ki- és visszatekintve a nemzetközi viszonylatban megállapítható, hogy a rendészettu-
domány pontos kialakulását meghatározni nagyon nehéz – szinte lehetetlen –, ugyanak-
kor rendelkezésünkre állnak olyan források, amelyek azt bizonyítják, hogy a rendészet 
valamelyik ágát, a rendőrjogot vagy az egészségrendészetet már a középkorban egye-
temeken oktatták.

A 19–20. század fordulójától, az ipari forradalom eredményeként felgyorsult a köz-
lekedés, és a társadalmakban bekövetkezett változások miatt az államok és a polgáraik 
között is új típusú, nemzetközi kapcsolatrendszer jött létre, természetessé vált az utazás 
nemcsak országon belül, hanem országok között is. Ennek egyik kísérőjelensége a mig-
ráció, a nagy tömegű ki- és bevándorlás298 országok és kontinensek között, amelynek 
egyik negatív hozadéka a mozgó bűnözés kialakulása. Erre a rendészeti szervek válasza 
a nemzetközi együttműködés megszervezése és a tudományos együttműködés kialakí-
tása, elmélyítése volt. Ennek első állomása 1898-ban  Róma, ahol a „politikai rendőri” 
együttműködés alapjait lefektető római antianarchista konferenciát rendezték meg, 
majd ezt követte 1914-ben  Monacóban az első nemzetközi rendőrkongresszus. Az első 
világháború kitörése azonban megakadályozta a folyamat elmélyítését. Ezután a világ 
rendőrségi, rendészeti tudományok művelői több alkalommal konzultáltak különböző 
fórumokon, így például 1923-ban  és 1924-ben  is New Yorkban299 találkoztak. A New 
York-i  rendőrkongresszusokon kiváló szaktekintélyek tartottak tudományos előadásokat 
a modern rendőri tudományok elméleti és gyakorlati problémáiról, megoldási javasla-
tokról, indítványokról. Ezek közül is kiemelkedett a közlekedésrendészet köre, amely 
a motorizáció felgyorsulásával újabb kihívások elé állította a világ összes államában 
a rendőrtudományok alkalmazóit. Ilyen jelentős tudományos fórum volt továbbá „A ren-
dőr tudományok hete” Berlinben300 1924-ben, amelyet a berlini közigazgatási akadé-
mia szervezett és bonyolított le. Ezen a tudományos rendezvényen A modern bűnügyi 

297 Karvasy 1843–44, 1. 
298 Hautzinger 2013.
299 A new yorki nemzetközi rendőri kongresszus. A Rend, 1924. 5. évf. 33. sz. 1. 
300 A rendőr tudományok hete. Rendőrtovábbképzés a berlini közigazgatási akadémián. A Rend, 1924. 4. évf. 
92. sz. 1. 
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 rendészet gyakorlata301 címmel tartott előadást Hagemann, a berlini bűnügyi rendőrség 
helyettes vezetője. Véleménye szerint a modern bűnügyi rendőr egy kevésbé érdekes, 
aprólékos munkát végez folyamatosan, amelyhez nagyfokú szervezettségre és szigorú 
módszerekre van szükség a siker érdekében. Továbbá a bűnügyi rendőrség tudományos 
központja az azonosító hivatal, amely a század elején megismert és elterjedt daktilosz-
kópiára támaszkodott.

A rendészettudomány tradícióinak egyik legszemléletesebb ápolója a bűnügyi 
múzeum. A bűnügyi múzeum olyan szerepet tölt be a bűnügyi tudományok és rendészet-
tudomány életében, mint az illusztráció a könyvben, vagy a labor a kémiában. A bűnügyi 
múzeumban elhelyezett tárgyak illusztrálják a rendőrség, a bűnözők adott korszakban 
jellemző felszerelését, az eljárási módokat, és egyéb tárgyi emlékeket. A magyar Bűnügyi 
Múzeum létrehozásában Visontai Soma302 országgyűlési képviselőt illeti az egyik fő 
érdem, aki már 1892-ben  felhívta a téma fontosságára a belügyi vezetés figyelmét. 
A magyar Bűnügyi Múzeumhoz az 1890-es  évektől gyűjtik a tárgyi emlékeket, rendőri 
relikviákat és a szakirodalmat. Az itt összegyűjtött anyagok nemcsak rendőri vagy raktári 
célokat szolgálnak, hanem összehasonlítási alapokat képezhetnek a bűnügyi rendészet-
ben folyó munka során, amelyekből következtetéseket tudnak levonni. A fentiek egyben 
modellként szolgáltak a bűnügyi intézet felállításához,303 amely a nemzetközi rendészeti 
életben Liszt Ferenc berlini egyetemi tanár nevéhez kötődik.

A magyar Bűnügyi Múzeumot 1908-ban  alapították304 meg, és azóta is egyszerre 
szolgálja a rendőrség tradícióinak ápolását, a rendőr-, rendészettudományt, valamint 
a látogatók kíváncsiságának kielégítését. Az 1940-es  években már több mint 10 ezer 
db tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, amely a második világháború évei alatt szinte 
teljesen megsemmisült. 1958-ban  kezdődött meg a múzeum újjászervezése Budapesten, 
a Németvölgyi úton, majd 1963-ban  jelenlegi helyére, a Mosonyi utca 9-be költözött. 
A múzeum 1967-től  országos gyűjtőkörű szakmúzeum, és Tarnamérán van egy kiren-
deltsége, emellett felügyeli a rendőrség könyvtárát is.305

A 19. század közepétől, Karvasy rendőr (polizei) tudomány megfogalmazását köve-
tően rendszeresen a rendészeti szakmai életben is előjött, hogy a rendészet több mint 
egy szakma, annak művelése tudományos előképzettséget igényel. Rédey például már 
a Rendőri Lapok 1894-ben  kiadott 4. számában egy oktatási cikkre való reflektálásában 
kifogásolta, hogy a jogi egyetemen csak 10-20 órában tanították a rendészetet, amely 
nagyon csekélynek bizonyult, és a kihágásrendészetet is csak egy-egy kollégiumban 
adták elő. Rédey már ekkor szükségesnek tartotta egy rendőrségi könyvtár felállítá-
sát, amelyben a hazai és nemzetközi rendészeti, bűnügyi szakkönyvek egyaránt helyet 
kaphatnának, és a könyvtárban felolvasásokat tarthatnának. Rédey az igazi megoldást 
azonban az egyetemeken felállítandó közigazgatási tanfolyamokban látta, amelyekre 

301 A modern bűnügyi rendészet gyakorlata. A Rend, 4. évf. 93. sz. 1. 
302 Vámbéry 1899, 13. 
303 Vámbéry 1899, 20. 
304 20001/1908-as  igazságügy miniszteri rendelet alapján jött létre a Bűnügyi Múzeum.
305 http://rendormuzeum.com/muzeum-tortenete (A letöltés dátuma: 2017. 06. 10.)
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a közigazgatás és a rendőrség államosítása után kerülhetne sor. Ebben talán jelentős 
szerepet kaphatna a rendészet, és nem zárta ki egy rendészeti tanszék felállítását sem. 
Mindez azt is igazolja, hogy a korszak jeles rendészeti szakembere és tudósa, Rédey 
Miklós, a rendészet tudományos igényességgel, egyetemi körülmények közötti műve-
lésére a 19-20. század fordulóján már elérkezettnek látta az időt.

Ugyanezen gondolatok mentén születhetett Nagy Valér Van-e külön rendőr tudomány? 
című cikke a Rendőr 1928. februári számában. Véleménye szerint, mivel a hivatalos 
tudományos köröktől aligha érkezik erre a kérdésre válasz, a szakmának magának kell 
megválaszolnia azt. A megválaszoláshoz azonban nehéz út vezet, mivel ebben az időben 
is még nagy vita folyt a rendőri szervezet helyéről, szerepéről, jellegéről, a közigazgatás-
hoz való viszonyáról. Ám a szerző cikkében határozottan kijelentette, hogy a „különálló 
rendőrtudománynak jogosultsága van”.306 Mindezt arra alapozta, hogy a rendőri szervezet 
intézményrendszere és tevékenysége minden más közigazgatási szervezetétől és tevé-
kenységétől eltér. A rendőrség specialitását abban látta, hogy „a rendőrség az egyet-
len szerve az államnak, mely egy kézben tartja a közbiztonsági hírszerzés, az aktív 
megelőzés és az erőhatalommal való lebírás eszközeit”.307 A szerző véleménye szerint 
a rendőrség az eltelt évek alatt egy hatalmasan kifejlődött tudományággal, a kriminoló-
giával ismerkedett meg, amely révén szakemberei sikereket értek el. Így együttesen a két 
tudományág alkothatja a bűnügyi nyomozói szaktudományt. Mindehhez hozzájárulhat 
a rendőri megelőzés és hírszerzés. A fentiekből Nagy Valér arra a következtetésre jutott, 
hogy: „A rendőri szolgálat rendszeres, logikus elméleti alátámasztása, bölcselete és poli-
tikája, a rendőri gyakorlat módszeres ismertetése, – ez a rendőri tudomány.”308 Amit még 
azzal egészített ki, hogy sokan a kriminalisztikát vélik tévesen a rendőrtudománynak. 
A szerző meglátása szerint már jelen van ez a tudomány, csak még nincs rendszerezve, 
összefoglalva. Sőt, már rendelkezik segédtudományokkal is, mint például rendőri szocio-
lógia, városi rendészet, rendőri népismeret, közlekedéstan stb. Az igen alaposan megírt 
cikk talán egyetlen erős kritikája az lehet, hogy ha a szerző a segédtudományoknál bátran 
használta a rendészet jelzőt, miért nem tette meg ezt a tudományág megnevezésének?

Tóth József 1938-ban  a könyvében a rendészet fogalmáról írt309 témakörben már 
egyértelműen fogalmaz, amikor rendészettudományt említ. Továbbá meggyőződése, 
hogy a rendészet bizonyos vonatkozásban állambölcseleti és politikai probléma, ezért 
közigazgatási szempontból a politika tárgyalja.310 Német példára hivatkozva Tóth a rend 
fogalmát a bölcseleti tudományok közé sorolta. A későbbiekben következetesen rendé-
szettudomány megnevezést használt Robert Mohl a rend, rendészet kapcsán kifejtett 
gondolatainak felvezetésénél.

A második világháború után a szocialista hatalomnak égetően szüksége volt új ren-
dőrségi szakemberekre, rendészeti hivatalnokokra, ezért már a baloldali fordulat idő-

306 Nagy 1928, 1. 
307 Nagy 1928, 1.
308 Nagy 1928, 1. 
309 Tóth 1938, 50–51. 
310 Tóth 1938, 50. 
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szakában kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrtisztképzésre. Az első rendőr akadémia 
létrehozásánál rendőrtiszti főiskolára gondoltak, de az előzmények és körülmények ezt 
nem tették lehetővé. A leendő rendőrtiszteknél hiányzott az alap- és általános művelt-
ség, továbbá a gimnáziumi végzettség, ezért 1947-ben  a létrehozott Rendőr Akadémián 
az elemi oktatásban tanított számtan, fogalmazás, írás, földrajz tantárgyak oktatása 
vált szükségessé, és nem a rendészet felsőfokú, egyetemi szintű művelése. Ezt követően 
a szovjet szabályzatok, eljárások átvétele szintén nem igényelt egyetemi képzést. Így 
a szocializmus idején a rendészettudományos kutatás, oktatás a vezetés részéről nem 
jelentkezett igényként. A rendészet, rendészettudomány tradícióinak feltámasztására 
a rendszerváltás előtti évektől került sor, majd civil szervezetek által a rendőri, határőri-
zeti és más rendészeti szervezetek történetének kutatása, publikálása indult újra.

A történeti részben említett BM Tudományszervezési Osztály, és BM Tudományos 
Tanács 1972-ben  való felállítása fontos szerepet töltött be a Belügyminisztériumban 
a tudományos tevékenység koordinálásában, végrehajtásában. Az újonnan felállított BM 
Tudományszervezési Osztály főbb profiljai a következők voltak:

1. „A Belügyminisztérium tudománypolitikájának kialakítására, a tudományos tevé-
kenység alapvető kérdéseire vonatkozó döntések előkészítése.

2. A minisztérium szerveinél végzett tudományos és kutatói munka koordinálása, 
segítése és ellenőrzése.

3. A belügyi munkát érintő tudományos információ-áramlás központi biztosítása, 
a tudományos publikáció, tájékoztatás és propaganda szervezése, irányítása.

4. Önálló kutatások szervezéstudományi kérdésekben, és olyan – a belügyi munkával 
közvetlenül összefüggő – társadalomtudományi ágazatokban, amelyekben kutatást 
más belügyi szervek nem végeznek.

5. A tudományos káderképzés szervezése, irányítása, a tudományos káderelosztás 
véleményezése.

6. A BM Tudományos Tanács, valamint a tudományos bizottságok munkájának segí-
tése.

7. Tudományos konferenciák és tanácskozások szervezése.
8. Kapcsolattartás a hazai tudományos, oktatási intézetekkel és szervekkel, valamint 

a szocialista államok belügyi, állambiztonsági szerveinek tudományos intézménye-
ivel.”311

A kiadott belügyminiszteri parancs jól illusztrálja, hogy elméletileg a tudományos tevé-
kenységnek megteremtették az intézményi hátterét, ugyanakkor a korszakról fennmaradt 
források szerint a gyakorlatban nagyon csekély tudott ebből megvalósulni.

Az 1980-as  években főleg a kriminológiához és a kriminalisztikához kötődő követ-
kező tudományos kutatási fő irányokat követtek:

 – a bűnmegelőzés tartalmi módszertani kérdései,
 – a bűnügyekben folytatott bizonyítás hatékonyabbá tétele,

311 BM 10-21/24/1972. sz.



99

 – a bűnmegelőző és bűnüldöző munka szervezése és vezetése,
 – a fiatalkorú bűnözés kérdése,
 – a bűnözés és az ideológiai diverzió kapcsolata.312

 – A felsorolt témák között nem található a rendészet elmélete, ugyanakkor a szocia-
lizmusban fontos ideológiai harc itt is szerepel.

A fentiek igazolják, hogy a 19–20. század fordulójától mind a nemzetközi, mind a hazai 
rendészeti szakmai életben napirenden szerepeltették a rendészet, rendőrtudományok 
iránti igény megfogalmazását. Ez teret nyert a szakmai tudományos folyóiratokban 
és a rendőri felkészítésben.

Mára azonban egyértelművé vált, hogy a „rendészettudomány napjainkban tehát 
egy olyan interdiszciplináris tudomány, amely a közigazgatás tudomány gyökereként, 
a feudális rendőrállam módszertanából a modern rendészeti igazgatást mint más társa-
dalomtudományoktól elhatárolható alrendszert vizsgálja”.313

Összességében megállapítottam, hogy a rendészettudomány tartóoszlopai több mint 
170 évre visszamenőleg elősegítették a rendészet tudománnyá válását. A rendészetelmé-
leti folyóiratok lehetőséget biztosítottak mind a rendészetelmélet kutatóinak, oktatóinak, 
mind a rendészet végrehajtó intézményeiben a gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
tisztviselőknek, hogy gondolataikat kifejtsék, vitázzanak egymással, és tudományos 
igényességgel elkészített tanulmányaikat, könyveiket olvasóik rendelkezésére bocsássák. 
A rendészettudomány iránt elkötelezettek közös érdeklődésük kapcsán, eltérő körülmé-
nyek és formák között, de különböző civil szervezetekben együtt dolgoztak, vitatkoz-
tak a rendészet érdekében, a rendészet fejlődéséért. A rendészeti képzéssel, oktatással 
szemben a kezdetektől fogva magas követelményeket támasztottak, és már a rendőrség 
államosítása után a Belügyminisztérium, illetve a rendőrség vezetői is jól látták, hogy 
csak magas színvonalú tanfolyamokon lehet felkészíteni a rendőrség tiszti, detektívi 
állományát. A rendészeti képzés minősége a második világháború után visszaesett, de 
az 1970-es  években a Rendőr Akadémián folyó képzés főiskolai szintre való emelésével 
újra visszataláltak a helyes irányhoz. Ez vezetett el a rendszerváltozás után az egyetemi 
képzés és a doktori iskola megvalósításához. A rendészet tradíciói a könyv előző részei-
ben jól nyomon követhetők az ókori államoktól napjainkig. A rendészetfogalom, valamint 
a rendőr- (rendészet-) tudomány a modern rendészet kialakulásának a terméke, amely 
hazánkba német közvetítéssel jutott el. Ezt igazolják a rendészet klasszikus művelői által 
írt tankönyvek, publikációk, amelyekben Stein, Mohl és Mayer folyamatosan citálva van. 
Ebben a folyamatban hazánk jogi, közigazgatási és rendészeti tudósai a 19. századtól 
Európa élmezőnyében foglaltak helyet, és nemzetközileg is jelentős tekintélyt vívtak ki. 
A szocializmus első évtizedeiben a politikai elitcsere miatt ez a fejlődés megszakadt, de 
az 1970-es  évektől Szamel, Katona, Korinek, Finszter professzorok által ismét helyes 
mederbe került a rendészet művelése, modernizációja.

312 Katona 1985, 41–49. 
313 Hautzinger 2015, 11–15.
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A magyar rendészettudomány akkreditációja

A rendészettudomány314 mint kifejezés, a 19. század második felétől jelen van a hazai 
szakmai közéletben. Rédey, Tomcsányi, Tóth, Szamel, Finszter egyaránt használta, hasz-
nálja. Ám egy tudományágat csak akkor jegyeznek a mai hazai tudományos közéletben, 
ha a jelenlegi szabályok szerint a magyar Akkreditációs Bizottság igazolja azt, és arról 
határozat formában döntés születik.

Az „ős tudományok” (matematika-, jog-, orvos-, fizika-, történelemtudományok stb.) 
nem szorulnak ilyen akkreditációra, mivel mind a szakmai tudományos közélet, mint 
az elmúlt évszázadok, évezredek tudományos története igazolta azokat. A történelmi 
léptékkel alig mérhető, fiatal tudományágak hitelesítése, létük fontosságának igazolása 
folyamatosan zajlik. Nagyon fontos meghatározni a születendő tudomány fogalmát, 
tárgyát, kutatási módszereit.

Ha visszatekintünk a nyugat-európai rendészettudomány befogadására, akkor azt lát-
hatjuk, hogy a rendészettudomány-etabláció kezdete a 18. századra tehető. Nicolas de La 
Mare által 1705-ben  kiadott Traité de la Police (Értekezés a rendészetről, rendőrségről) 
francia rendészeti kézikönyvvel a következő fő területeket dolgozta fel:

 – vallás,
 – erkölcs,
 – egészség,
 – ellátás,
 – utak, főutak, városi épületek,
 – közbiztonság,
 – széptudományok (nagyjából a bölcsészettudományoknak felelnek meg),
 – kereskedelem,
 – gyárak,
 – szolgák és dolgozók, továbbá
 – a szegények.
 – Nicolas de La Mare315 által megfogalmazottak szerint a rendészet, rendészettudomány 

Poroszországban a 18. században teljesedett ki, amikor is a kamarai tudományok 
körébe emelkedett. 1727-et követően az egyetemeken sorra kamarai tudományok tan-
székei jöttek létre, és megvalósulhatott a Polizeiwissenschaft (rendészettudomány) 

314 Sallai 2015e, 241–248. 
315 Nicolas de La Mare szerint: „A rendészet természetesen nem a dogmatikus ortodoxia, hanem az élet 
erkölcsi minősége szempontjából foglalkozik a vallással. Ha az egészségügyet és az ellátást tekintjük, 
akkor a police feladata az élet fenntartása. A kereskedelem, a gyárak, a dolgozók, a szegények és a köz-
rend tekintetében a police-nak  az a dolga, hogy komfortossá tegye az életet. Ha a színházakra, az iroda-
lomra és a szórakoztatásra gondolunk, akkor a police az életörömöt szolgálja. Egyszóval a police tárgya 
maga az élet, annak minden nélkülözhetetlen, hasznos és szükségleteket meghaladó elemével, ugyanis 
ez a háromféle dolog az, amire az életben szükségünk van, vagy aminek életünk során hasznát vehetjük. 
Az, hogy az emberek éljenek, és hogy jobban menjen a soruk annál, minthogy napról-napra élnek vagy 
túlélnek: pontosan ez az, amit a police-nak  biztosítania kell.” Jaschke et al. 2007, I. köt. 32.
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egyetemi oktatása. A 19. században a fejlődés és az ipari forradalom okozta hatás 
miatt a Polizeiwissenschaft fogalma letisztult és átalakult. „Joseph von Sonnenfels 
már szakít azzal a hagyománnyal, amelyik a Polizei és a jólét közé egyenlőségjelet 
tett. Az ő szemében a Polizei az állam belbiztonságának megteremtésére és fenn-
tartására szolgáló tudomány.”316

Ha ma kitekintünk az európai országok rendészeti oktatás gyakorlatára, azt tapasz-
talhatjuk, hogy a rendészeti tárgyú tanulmányok egyre elterjedtebbek Európa terüle-
tén, továbbá hogy az EU tagállamainak rendőrségi akadémiáin, főiskoláin, egyetemein 
rendészeti jellegű kutatásokat folytatnak. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeként 
2007-ben  a CEPOL kutatócsoport a következőket fogalmazta meg zárótanulmányában: 
„A rendészettudomány a rendőrség – mint intézmény – és a rendészet – mint folyamatos 
tevékenység – tudományterülete. Alkalmazott diszciplínaként a rendészettudomány 
a rendészet területén belül hozzá közel álló más tudományágak módszereit és tárgy-
körét ötvözi. Magában foglalja mindazt, ami a rendőrség teendője, és minden olyan 
külső tényezőt, ami a rendészetre és a közrendre hatással van. Ez a definíció jelenleg 
megfelelően ragadja meg azt az állapotot, ahogy a rendészeti tanulmányok mindinkább 
elfogadott és bevett diszciplínává válnak. A rendészettudomány azzal a szándékkal pró-
bál a tényekre magyarázatot találni, illetve a rendészeti munka valóságáról ismeretekhez 
jutni, hogy azok alapján általános érvényű következtetéseket vonjon le, és a lehetséges 
forgatókönyveket jó előre lássa.”317

Az elmúlt évtizedekben megvalósult európai együttműködési gyakorlat ellenére Euró-
pában országonként eltérő intézményi keretek között oktatják a rendészet- és rendőrségi 
tudományokat. Sőt a kutatás és oktatás terén a CEPOL-kutatócsoport megállapította, 
hogy Európában sehol nem volt és jelenleg sincs olyan intézmény, ahol:

 – „[Sz]isztematikusan gyűjtenék a rendőrséggel, a rendőrségi és rendészeti okta-
tás-képzéssel kapcsolatban végzett tudományos munka számtalan eredményét;

 – összehasonlító tanulmányok készítését kezdeményeznék, vagy ilyen tanulmányokat 
maguk készítenének;

 – további felhasználás céljából rendszeresen és módszeresen közreadnák a rendőri 
erők, a rendészeti oktatási intézmények és az egyetemek érdekében végzett tudo-
mányos munka gyümölcsét; vagy akár

 – erőfeszítéseket tennének a rendészet elmélete és gyakorlata között jelenleg húzódó 
árok áthidalására.”318

A fentiek oka, hogy az EU-integráció előtt és óta is minden tagállam egyedi fejlődési 
utat járt és jár be. A rendészet kifejezetten nemzeti specifikus jellegű. Annak a jogi, 

316 Jaschke et al. 2007, I. köt. 28. 
317 Jaschke et al. 2007, I. köt. 20. 
318 Jaschke et al. 2007, I. köt. 3. 



103

közigazgatási vagy például a rendőrtisztviselők oktatási képzési hagyományai eltérőek 
egymástól, ami mindig megnehezíti az összehasonlítást, együttműködést.

Magyarországon a rendészet tudományos elismerésének fontosságát már Karvasy 
Ágoston, Rédey Miklós, Tóth József, Szamel Lajos szinte kész tényként kezelte, ugyan-
akkor a befogadás a tudománypolitikai közéletben elmaradt. A fontos határkő átlépésére 
2012-ben  került sor, amikor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 
akkreditálta a rendészettudományt. Ezt követhette az NKE Rendészettudományi Karának 
létrehozása a korábbi Rendőrtiszti Főiskola bázisán, majd az első rendészettudományi 
egyetemi tanári kinevezés 2013. október 15-én, a Rendészetelméleti és -történeti Tanszék 
felállítása szintén 2013-ban, és végül a Rendészettudományi Doktori Iskola319 MAB általi 
2015-ös  akkreditációjára került sor. Ezzel párhuzamosan az MTA IX. osztálya helyt 
adott a rendészettudomány képviselőinek. „A rendészettudomány napjainkban tehát 
egy olyan interdiszciplináris tudomány, amely a közigazgatás-tudománygyökereként, 
a feudális rendőrállam módszertanából a modern rendészet igazgatást mint társadalom-
tudományoktól elhatárolható alrendszert vizsgálja.”320

Az ehhez vezető út nagyon nehéz és hosszú volt. Első nagy állomása a 2003. szeptem-
ber 17-én  megtartott MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály osztályülése, ahol 
Szabó András321 indítványozta, hogy az osztály fogadja be a rendőrtudományok doktori 
pályázatait. Az akkori eljárás szabály szerint nem az Osztály, hanem a (MTA) Doktori 
Tanács tudományai közé került a rendőrtudomány. Az előterjesztés kapcsán rövid vitára 
került sor, amelyet azzal zártak, hogy az osztályelnök minden esetben konzultál a szóba 
jöhető bizottság elnökével, és azután dönt a doktori pályázatot illetően, hogy ki a kompe-
tens elbírálni a dolgozatot.322 A rendőr-, illetve rendészettudomány szavak használatában 
ekkor még zavarok mutatkoztak. Ugyanis míg az előterjesztő Szabó András szóban 
a rendőrtudomány kifejezést használta, addig az írásban előkészített és az ülés során 
felolvasott anyag címében a rendészettudomány szerepelt. Szabó András előterjesztésé-
nek a címe a következő volt: Helyet kér a rendészettudomány.323 A rendészettudomány 
akkreditációjában játszott fontos szerepe miatt az előterjesztést szó szerint idézem.

„1. A rendőrség működéséről, szervezeti és eljárási kérdéseiről számos kiváló tanul-
mány született. Számos belföldi és nemzetközi tárgyalta a rendészet diszciplináris önál-
lóságát. Néhány disszertációt is megvédtek az Osztály keretében és jutalmaztak kandi-
dátusi, illetve doktori fokozattal. Jogtudományi besorolásuk a viták ellenére elfogadottá 
vált. Önálló címen történő befogadásukról azonban szükségesnek látszik az Osztály 

319 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. november 30-i  határozatával a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájának akkreditációját 5 évre elfogadta.
320 Hautzinger 2015, 14. 
321 Szabó András 1965-ben  védte meg állam- és jogtudományi kandidátusi, 1978-ban  pedig akadémiai 
doktori értekezését. 1990-ben  az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának lett tagja. 1997 és 1998 
között az MTA közgyűlési képviselője volt. 1998-ban  a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben  
rendes tagjává választották meg. 1990-ben  az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává választotta.
322 A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésének anyaga. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár.
323 A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésének anyaga. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár.
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egyértelmű állásfoglalása. Különösen azért, mert a hadtudományi minősítés még mindig 
indokolatlanul konkurál a jogtudományi minősítéssel.

Ha pedig a jogtudományi minősítés keretein belül körbe nézünk, fontos diszciplináris 
változásokat észlelünk. Ezeket a változásokat általában az interdiszciplinaritás jelzővel 
illetjük, holott ez csak módszertani jellemzés. Ez a módszertani jellemzés azonban nem 
juttatja egyértelműen kifejezésre, hogy az interdiszciplinárisan kezelt tárgy maga elkülö-
nülő minőséget takar. Erre jó példa a jogszociológia, amely a jog jelenségét szociológiai 
módszerekkel vizsgálja ugyan, de maga a jog a társadalmi jelenségek sorában elkülönült 
minőségű entitás.

A rendészeti elmélet »besorolási« problémáit talán jobban megvilágítja a krimin-
ológia példája. A kriminológiát a bűnözés valóságjelenségének vizsgálatára rendelt 
diszciplínának tartjuk. Elfogadott konvenció a bűnügyi tudományok közé sorolása, 
és így a jogtudományok rendjébe tartozása. A bűnözés alapegysége a bűncselekmény, 
mint jogilag szabályozott és tilalmazott magatartás. A büntetőjog elmélet normativista 
módon kezeli a bűncselekményt, és ez bőségesen elegendő az igazságszolgáltatás kom-
petenciája alá tartozás szempontjából. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a kriminoló-
gia szociológiai és pszichológiai elemzése csak arra derít fényt, hogy mi is indokolja 
a jogi, törvényi tilalmazást, a törvényi kriminalizálást, hanem annál jóval töbre. És ez 
a jóval több ugyanolyan fontos következményekkel jár, mint a bírói felelősségre vonás. 
A bűnözés alakulását a társadalmi viszonyok alakulása és változásai határozzák meg. 
Ezek a társadalmi állapotok teremtenek objektív feltételeket az egyén döntései számára. 
Az egyéni döntést viszont nem csak az adott tárgyi alternatívák határozzák meg, hanem 
a társadalom morális állapota és értékrendje is. A kriminológia bűnoktani felfogása 
viszonyt lényegi befolyással lehet a jog és törvényhozás felé közvetítő kriminálpolitikára. 
A kriminálpolitika a felkínált döntési alternatívák szerint határozza meg a bűnüldözési 
stratégiát és ennek szervezetrendszerét. Ebben a kriminálpolitikai dimenzióban foglal 
helyet a rendőri szervezet, és ennek működésmódját tárgyalja a rendészeti elmélet.

2. A bűnügyi tudományok rendszerén belüli elkülönülés már a 19. század utolsó 
harmadában elkezdődik. (kiemelés SJ) Ebben jelentős szerepet játszik az empirikus 
pozitivizmus. A morálstatisztika empirikus alapot szolgáltat a bűnözés társadalmi 
tömegjelensége szociológiai vizsgálatához és a bűnözési „népmozgalom” sztochasztikus 
szabályosságainak kimutatásához. A morálstatisztikáról leválik a kriminálstatisztika, 
és számbavételi egységei a jogilag szabályozott eljárás kereteihez igazodnak, és a büntető 
eljárás tagoltságát követve rendőri és bírósági statisztikát képeznek. Tehát a bűnügyi 
tudományok alá (alá is) soroltatnak. A szociológiáról leválik a kriminálszociológia 
(Durkheim után Ferri). A természettudományos alapú pszichológiából elkülönül a kri-
minálpszichológia. Ezek egyesítését a kriminológia végzi el és elnyeri az anyatudomány 
rangját. A gyakorlati bűnfelderítés támogatására természettudományos fegyverzettel, 
műszaki-technikai eljárásokkal és berendezésekkel felsorakozik a kriminalisztika (police 
technique). Ez tudományosan megbízhatóvá teszi a perben felhasználható bizonyítéko-
kat. Ez viszont visszahat a büntető eljárásjog bizonyításelméletére és bizonyítási szabá-
lyaira, amennyiben a büntető perbeli bizonyosságot teszi meg a büntetőjogi felelősség 



105

eldöntésének alapjává. A büntetőjogi felelősség megalapozására kialakul a szakértői 
eljárások egész hálózata és intézményei. Megjelenik a rendőrorvos, a törvényszéki orvos 
szakértő, a törvényszéki elmekórtan, megszerveződnek az igazságügyi elmemegfigyelő 
intézetek és kényszergyógykezelő intézmények. A börtönügy támogatására szolgál a kri-
minálpedagógia. Megszületnek a rendőri és igazságügyi gyermek és ifjúságvédelmi 
szakszolgálatok.

3. A bűnözés és az igazságszolgáltatás (nyomozást is beleértve) kölcsönhatásainak 
összefüggéseit (a bűnözést ugyan a társadalom termeli, de maga a bűnözés is viszonyo-
kat teremt), az elkülönült elméletek jogrendszeri adaptálását a kriminálpolitika vállalja 
magára. Így készítette volt elő a klasszikus büntetőjog reformista-pozitivista átalaku-
lását. Ennek eredményeként különült el valamikor a 20. század elején a bűnüldözés, 
igazságszolgáltatás és börtönügy mai rendszere a külön szolgálatokkal (pártfogó fel-
ügyelet, ifjúságvédelmi felügyelők, börtönnevelők stb.). Így különültek el és alakultak 
át a tettbüntetőjog rendszeréből a tett és tettesbüntetőjog bifurkált rendszere. A rendőri 
szervezetről pedig levált, illetve ettől elkülönült a biztonsági rendőrség. Legújabb fejle-
ményként pedig így jelent meg az alkotmányos jogállami büntetőjog.

4. Tekintettel azonban arra, hogy a bűnüldözés és igazságszolgáltatás rendező köz-
ponti magja – a büntetőjog – jelentős mértékben függ az egyén és a hatalom viszonyát 
szabályozó közjogi-alkotmányos rendszertől, különösen pedig az egyén autonómiáját 
és alkotmányos szabadságát biztosító normáitól, – szabályainak kialakításában, meg-
fogalmazásában számolni köteles azokkal a korlátokkal és korlátozásokkal, amelyek 
az állami, hatósági beavatkozást nem engedik meg korlátlanná tenni, diktatórikus 
önkénnyé fajulni. Ez különösen érzékenyen érinti a rendőri és rendőrhatósági szabá-
lyokat és eljárásokat. A különböző elméleti eredmények és információk felhasználásánál 
messzemenően figyelemmel kell lenni az ún. garanciális szabályokra. A felsorolt elmé-
leti diszciplínák racionális, eredményre és hatékonyságra törő eljárásokat és megoldási 
modelleket ajánlhatnak és ajánlanak. Az eredményesség és az értékőrző garanciális elvek 
kényes egyensúlyát a rendészeti elmélet köteles megteremteni és ennek eljárási szabályait 
rendészeti modellé kiépíteni. Ez az egyensúlyteremtő elméleti tendencia figyelhető meg 
az európai rendészeti törekvésekben.

5. Mint látható, a rendőrség működésére reflektált a bűnügyi tudományok mind-
egyike. Így például a büntető eljárásjog, amennyiben meghatározta a bűnügyi nyomozás 
illeszkedését a vádemeléshez és a büntető per előkészítéséhez (Európában a vizsgáló bíró 
intézményével, nálunk a rendőr-vizsgáló tiszt beiktatásával, és a vizsgálat nyomozástól 
való elkülönítésével). A krimináltaktika is reflektált erre, amennyiben a nyomozás bűn-
cselekmény típusonkénti kívánalmait körvonalazta (különös tekintettel például a mozgó 
bűnözésre, a szervezett bűnözésre, vagy galeri-bűnözésre, kábítószer bűnözésre stb.). 
A rendőr kriminológia a rendőrség és a bűnözők konfrontációjánál vizsgálta a szervezet 
diszfunkcionális hibáit, elemezte a rendőri állomány előítéletes beállítódásából fakadó 
»szelektív« eljárásait, a korrupciót és a rendészet közbejöttével kialakította a rendőri 
»belső elhárítás« szolgálatát.
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Az utóbbi években nagy lendülettel folyik a rendőri szervezet önállása, a szervezet 
struktúráját és eljárásait alapul vevő önreflexiója. Ennek eredményeként ma már rendel-
kezésre áll a rendőri professzió általános ismeretanyaga. Ezt nevezem magam részéről 
a tárgyban tevékeny szerzőkkel együtt és egyezően rendészetnek, rendészeti tannak, 
rendészeti elméletnek. (Kiemelés SJ) Természetesen az elmélet tudományos színvonala 
változó és hullámzó. Ez azonban mit sem változtat a vizsgált tárgy koherenciáján.

6. Ebben a tárgyban több színvonalas monográfia született, tanulmányok tömegét 
publikálták jogi folyóiratokban, a Rendészeti Szemlében. És megtalálták intézményeiket 
is a Rendészeti Kutató Intézetben, a Rendőrtiszti Főiskolában. A professzió társadalmi 
támogatása áll a mögött a kezdeményezés mögött, hogy megalapítsák a Rendészeti Tár-
saságot.

7. A bújtatott, mozaikszerűen a bűnügyi tudományokban rejtőzködő, de tárgyánál 
fogva mégiscsak markánsan elkülönülő rendőrségi-rendészeti ismeretek megérdemlik 
az önállóságot. Meglátásom szerint a rendészeti elméletnek önálló tárgya maga a ren-
dőrség (kiemelés SJ), a rendőrség közjogi-alkotmányjogi státusa, szervezetrendszere, 
a szervezetrendszerként differenciálódó eljárása-működése, kapcsolata a büntető eljá-
rásjoggal, illetve államigazgatási joggal, a hatósági rendészet, továbbá és nem utolsó 
sorban a közrendnek és közbiztonságnak elméleti, pontos körülhatárolása, beleértve 
a közbátorságot is. A rendészetnek foglalkoznia kell működése egészének jogi alapjaival, 
a Rendőrségi Törvénnyel, és ennek alapján ki kell alakítania a rendészeti dogmatikát. 
Ki kell alakítani az egységes és terület specifikus információs rendszert, és ennek kar-
bantartási eljárásait, a bűnügyi nyilvántartás modernizálása keretében a profilalkotási 
modelleket, a technikailag megújított modus operandi nyilvántartását. Ez igen kényes 
és igényes terület, mert alapul kell venni a személyi adatok védelméről szóló alkotmá-
nyos törvényt.

Komoly kutatást és nemzetközi tapasztalatszerzést igényel a bűnügyi felderítés elkü-
lönítése a nyomozástól, belső szabályainak és fogásainak számbevétele. Ki kell alakítani 
az összrendőri működés információs rendszerét, amely naprakészen követi az eljáráso-
kat és eljárási fázisokat, és gondoskodni kell az információáramlásról, valamint ezek 
műszaki hordozóinak sztenderdizálásáról. Hatalmas feladat, de nagy tapasztalatok állnak 
rendelkezésre a rendőrségi statisztika modernizálására, megújítására, így különösen 
a közbiztonság és közbátorság mérésére, a rejtett bűnözés becslésére, a kriminál prog-
nózisra. Össze kell foglalni a titkosszolgálati eljárás módszertanát, a biztosítás és objek-
tumvédelem konkrét eljárásait, az áldozatvédelem és tanúvédelem eljárásait. Újra kell 
gondolni a visszaesők közbiztonsági ellenőrzésének mai rendszerét.

A bűnmegelőzés egész módszertanát új alapokra kell helyezni és ezen belül véglege-
sen tisztázni kell a bűnalkalmak rendőri ellenőrzési rendszerét, valamint a társadalmi 
bűnmegelőzés folyamatban lévő rendszerének kapcsolatát. A felderítés eredményes-
ség mérésének statisztikai rendszerét meg kell újítani, hogy a nyomozáseredményesség 
és a bűnmegelőzés összefüggései egyértelműen tisztázhatók legyenek. Folytatni kell 
a bűnözés területi, településhálózati megoszlásának nyilvántartását, és statisztikai-mate-
matikai elemző módszerekkel vizsgálni kell a régiók társadalmi-gazdasági fejlődésének 
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hatásait a bűnözés alakulására. Ezek a kutatások termékeny múltra tekintenek vissza, de 
eredményeit nemcsak a fejlődés-bűnözés kapcsolatának tisztásására kell felhasználni, 
hanem a közigazgatási területek rendőri lefedésének »súlyozott« erőforrás felhasználására 
is. A rendőri szervezet társadalmi és hatósági kapcsolatrendszere szempontjából nem 
közömbös, hogy a bűnvonzó területek felügyelő-nyomozó munkaszervezete alakuljon 
ki, míg a bűnkibocsátó területeken a szociális, mentális, munkaerő-gazdálkodási szer-
vezetekkel az egyén bűnözővé válásának feltételeire ható rendőri-szolgálati szituatív 
megelőzési munkán legyen a hangsúly a helyi autonómiákkal.

8. A kriminálpolitikában Európa szerte fontos stratégiai változások szemtanúi lehe-
tünk. A változások és reformtervek elsősorban a rendőrséget érintik. A rendőrségnek jog-
államban komoly korlátai vannak. Hatóságként ugyanis beavatkozását a bűncselekmény 
elkövetése előtt megköti a nullum crimen sine lege eleve. Ezért és emiatt általánosan 
elfogadott bűnmegelőzési teória az ún. szituatív bűnmegelőzés, vagyis a bűnalkalmak 
rendőrhatósági ellenőrzése. Ezt egészíti ki a társadalmi bűnmegelőzés rendszere, amely-
nek alapelve a közösségi beavatkozás, amelynek alapelve a partneri viszony, és nem 
a hatósági-állami beavatkozás jogalany-kötelezettségi viszony. A rendőrség és a társa-
dalom kapcsolatát jellemző hatóságias viszony gátjainak mellőzésére és feloldására új 
rendőrségi-szervezeti kísérletként vezették be a közösségi rendőrségi modelleket. Ebben 
a rendszerben a biztonság és rendvédelem gazdája az önkormányzat, amelynek közösségi 
megrendeléseit teljesíti a közösségi-önkormányzati rendőrség. A probléma azonban nem 
megoldott, hiszen sok országban és így nálunk is a rendőrség kormányzatfüggő, közpon-
tosított szervezet, és így a központi közigazgatás része. Ezt a közigazgatási szervezetként 
való működését keresztezi a bűnügyi szolgálati ág, amelynek működése messzemenően 
alá van rendelve a bűntető eljárási törvénynek, és messzemenően tartózkodnia kell a helyi 
érdekbefolyásoktól. A közrendvédelem közigazgatási eljárási törvény alá esik viszont, 
de a közösségi rendőrség bevezetése megduplázná ezt a szolgálati ágat. A problémák 
gyakorlatias és elvi megoldásában a rendészetnek fontos szava lehet.

9. Rendészettudományunk reagált meglepő gyorsasággal korunk új kihívásaira, 
az ezek alapján megfogalmazott új elméletekre és rendészetfilozófiákra. Azokra az elmé-
letekre gondolok, amelyek a hagyományos közbiztonság helyébe lépő új átfogó bizton-
ságfilozófiák, és amelyeknek alapja a kockázati társadalom új szociológiai fogalma. 
Ez viszont tekintettel van a katasztrófákra, azok elhárítására létrejött védelmi-elhárító 
szervezetekre, ezek műszaki technikai apparátusára és a rendőrségnek ezzel kapcsolatos 
sajátos feladataira (kisegítő műszaki mentés, kisegítő mentőszolgálat stb.). A szervezett 
bűnözés veszélyei is átnyúlnak országhatárokon és az általános biztonság fogalma alá 
jobban illenek, mint a közbiztonságé alá. Itt azonban éppen a rendészet feladata, hogy 
a biztonságvédelem ne keveredjen a katonai-külpolitikai biztonsággal, mert az sajnálato-
san nagy kísértést jelent a tapasztalataim szerint a hadtudomány számára. Azt is le kell 
szögezni, hogy az EU-hoz való csatlakozás ebből a szempontból nem nemzetközi-jogi 
megítélést kíván, hanem közösségi jog megítélést. Ezzel szemben viszont a bűnügyi 
jogsegélyegyezmények hatályban maradnak, és a régi típusú Interpol kapcsolatok is. 
Viszont folyamatban van az Europol szervezése, aminek kiképzési programja már 
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megkezdődött. Nálunk egy kitűnően működő nemzetközi rendőr akadémia működik. 
Ennek tapasztalatait is hasznosítania kell a rendészettudománynak. A schengeni egyez-
mény gyakorlati megvalósítása folyamatban van, ami viszont felveti a mai határőrség 
határrendőrséggé történő átalakítását. Ennek alkotmányjogi lehetőségei adottak és AB 
határozat is szabad utat engedett a szervezeti reformoknak. Számolni kell viszont a spe-
cializálódott rendőrségek felállításával, és ezek vezetésének, irányításának a tevékeny-
ségek koordinálásával, és ezen belül egy közös szolgálati adatbank létesítésével. Ebben 
a tekintetben a határrendőrségre, a vámőrségre és az adórendőrségre gondolok.

10. A biztonság új társadalmi körülményeink között áruvá vált. Politikai szinten 
a pártok egymással versenyezve kínálnak új és legújabb büntető politikát hirdetve. A ren-
dészetnek meg kell maradnia rendészeti-szakmai szinten. Számolnia kell viszont azzal, 
hogy az őrző-védő szolgálatok, a személyvédelmi testőrködés olyan jelentős szolgáltatási 
szektorrá vált, amelynek létszámviszonyai meghaladják a rendőri állományét. A bizton-
sági berendezések iparága is kialakult, ezek gyártási szabványai kérdésesek, a térfigyelő 
berendezések működtetése pedig komoly finanszírozási és hatásköri összeütközéseket 
eredményezett. A vásárolt és az államilag garantált biztonság érdekütközéseket provo-
kálhat, és fokozhatja a társadalmi feszültségeket. A polgárőrségek vigyázó-felügyelő 
önkéntes tevékenysége, rendőri ellenőrzése gondot okozhat, ha a bűncselekmény-meg-
szakítás és helyszínen tartás jogi kérdései továbbra is rendezetlenek. Itt a közbiztonsági 
közalapítvány működésének komoly szerepe lehet.

11. A rendőrség fegyveres testület. Ilyenként is hordozója az állami erőszak mono-
póliumának. A rendészet régóta kidolgozott alapelve: a rendőri akciót, ha már egyszer 
megkezdődött, végre kell hajtani, be kell fejezni. Ez is és a fegyverhordozás is azonnali 
asszociációra vezet: a rendőrség és a hadsereg egy tekintet alá esik. Holott az ellenség 
megsemmisítésének feladata és eljárási filozófiája alapvetően különbözik a rendőrségétől. 
Itt szó sem lehet megsemmisítésről, csak korlátozásról, feloszlatásról, megszakításról. 
Fegyverhasználatról pedig szó sem lehet: ehhez külön alkotmányjogi felhatalmazás szük-
ségeltetik. A hivatásbeli veszélyvállalási és kockázatvállalás büntetőjogi kötelezettsége 
miatt maga a fegyverhasználati jog is mérhetetlenül korlátozott. A rendőr azért visel 
fegyvert, hogy azt ne használja. A rendőri szervezés egyik alaptörekvése a civilebbé tétel. 
Ezért is határozottan ellent kell állnia a rendészetnek a hadtudományi kísértéseknek, 
amelyeknek alapja az, hogy a Zrínyi Nemzetvédelmi oktatási egység egyetemi rangú 
ugyan, de rendészeti kompetenciája régen megszűnt, a rendőrség pedig a főiskolai kép-
zéssel és annak színvonalával, több évtizedes gyakorlatával kivívta az elméleti presztízst. 
A kísértés azonban még mindig aktív.

12. A rendőri szolgálati viszony szabályozásában számos probléma létezik. Egyes 
szolgálati ágak egyenruházott, rangokat ismerő megjelenése a hatósági jog- és törvény-
védő funkció miatt mellőzhetetlen. Ugyanakkor viszont a militáris parancsteljesítési 
kötelezettség nem létezik, hanem csak a közigazgatásihoz hasonló alá-fölé rendeltségi 
viszony. A mai szabályozás a közszolgálatisághoz közelíti a rendőrök jogállását, és ennek 
alapján kínál karrierlehetőséget.
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A rendészet fontos feladata a professzionális elkötelezettség kibontakoztatása. Ennek 
alapja a rendészeti ismeretek birtoklása, amit hatékonyan támogathat a rendőri etikai 
kódex.

13. A rendészet több rétegű és dimenziójú elmélet. Kiindulási alapjai normatív 
szabályok. Gyakorlati tevékenységében jogalkalmazó, jogvédő és jogot kikényszerítő 
pragmatikus irányultságú ismeretanyag. Javaslom, hogy a IX. Osztály a Jogtudomá-
nyi Bizottság szakmai kompetenciájába, illetve a Közigazgatási Bizottság hatáskörébe 
sorolja a rendészeti tárgyú, tudományos minősítésre váró munkákat, és a jogtudományi 
alapminősítésen belül ismerje el a rendészeti besorolást.”324

Már a rendszerváltás előtti években, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) 
egyetemmé alakulása (majd az 1990-es  években ennek elnevezésében is hangot adtak: 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ZMNE) a doktori iskolájuknak is monopol-
helyzetet teremtett. Mivel a rendőrtisztképzés „csak” főiskola szintű volt, ezért doktori 
képzést nem folytathatott, aminek eredményeként a rendészeti ágazatban egyetemi 
végzettséggel rendelkezők többnyire a ZMNE Hadtudományi Doktori iskolájában 
tudtak tudományos fokozatot szerezni. Ezt a monopolhelyzetet akarták a katonák meg-
védeni, amikor 2003. szeptember 17-én  Szabó András kérelmét beterjesztette. Ezért 
is lényeges, hogy Szabó András az MTA IX. osztályülésén, a rendészettudományi 
doktori pályázatot befogadó kérelmét Helyet kér a rendészettudomány címszó alatt 
megfelelő érvekkel, tudományos igényességgel, 13 pontba szedve, gazdagon alátá-
masztotta. Az első pontban utalt arra, hogy már nyitott kapukat dönget, hisz idáig is 
néhány MTA doktori disszertációt megvédtek rendészettudományi témában az Osztály 
keretében, amelynek következtében kandidátusi, illetve doktori fokozatokat ítéltek 
oda. Szabó András, visszatekintve a rendészettudomány történetére, megállapította, 
hogy a 20. században már a bűnügyi tudományok egymástól elkülönültek, így önálló 
kriminológia, kriminálszociológia, kriminálstatisztika, kriminalisztika stb. jött létre. 
Ebbe a folyamatba illeszkedik bele a rendészettudomány önállóvá válása is. A bűnüldö-
zésben az eredményesség és az értékőrző garanciális elvek kényes egyensúlyát a rendé-
szetelméletnek köteles megteremtenie, és ennek eljárási szabályait rendészeti modellé 
kiépítenie, ehhez azonban szükséges az önálló rendészet elismerése. Ezt követően 
Szabó András ismertette, hogy a bűnügyi változásokra, fejlődésre a rendészet folyama-
tosan reflektál, mert rendelkezik a rendőri professzió általános ismeretanyagával, majd 
kijelentette, hogy ezt nevezi a maga részéről „a tárgyban tevékeny szerzőkkel együtt 
és egyezően rendészetnek, rendészeti tannak, rendészeti elméletnek”.325 A beadvány 
6. pontjában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már akkor is jelentős számú rendészettu-
dományi szakirodalommal, publikálásra alkalmas folyóiratokkal (BM Szemle, Magyar 
Rendészet) rendelkeztek, és küszöbön állt a Magyar Rendészettudományi Társaság 

324 Szót kér a rendészet! Előterjesztés a IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott: 
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár. 
325 Szót kér a rendészet! Előterjesztés a IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott: 
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár.
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megalapítása, ami hamarosan, 2004-ben  be is következett. A későbbiekben beadványá-
ban kifejtette a rendészet tárgyát, szervezetrendszerét, kapcsolatát a büntetőeljárással, 
és hogy a rendészetnek foglalkoznia kell a közrend és közbiztonság elméleti, pontos 
körülhatárolásával (beleértve a közbátorságot, amely kifejezést előtte már hosszú 
ideje nem használta senki). Továbbá a beadványtevő véleménye szerint, a „rendészet-
nek foglalkoznia kell működése egészének jogi alapjaival, a Rendőrségi Törvénnyel, 
és ennek alapján ki kell alakítania a rendészeti dogmatikát”.326 Ezt követően többször 
elhatárolódott a hadtudománytól, és felhívta a figyelmet arra, hogy a rendészet feladata 
az is, hogy a „biztonságvédelem ne keveredjen a katonai-külpolitikai biztonsággal, 
mert az sajnálatosan nagy kísértést jelent a tapasztalataim szerint a hadtudomány szá-
mára”.327 Továbbá fontosnak ítélte megjegyezni, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem rendészeti kompetenciája régen megszűnt. Ugyanis már ekkor napirenden 
volt a két intézmény (ZMNE, RTF) lehetséges fúziója, amelyben a ZMNE be akarta 
kebelezni az RTF-et. A beadvány végét a javaslata megismétlésével zárta, amely szerint 
indítványozza rendészeti témában a doktori cselekmények befogadását.

Később e fenti gondolatok jegyében több konferenciát szerveztek meg, amelyek 
közül 2004-ben, a Rendőrtiszti Főiskola falai közt megtartott konferencián az elnöklő 
Blaskó Béla bejelentette, hogy az RTF stratégiai célul tűzte ki, hogy a magyar felsőok-
tatás intézményeinek rendszerében – önállóan – a rendészeti tudományos kutatások 
centrumává váljon. Továbbá elmondta, hogy az elmúlt időszakban „[k]utatómunkánk 
során megpróbáltuk tisztázni a rendészet fogalmának normatív és materiális elemeit, 
a rendészeti szervek ágazati tagolódását abban a logikai rendszerben, hogy a rendészeti 
szervek feladatai, funkciói és hatás-körei milyen azonosságokat, illetve eltérő voná-
sokat mutatnak”.328 Majd röviden szólt még arról, hogy a „Rendőrtiszti Főiskola már 
évekkel ezelőtt hozzálátott a rendészettudomány önállósulásának megalapozásához”.329 
Ugyanezen konferencián Szabó András a rendészettudomány elismerése kapcsán már 
tényként jelentette be, hogy: „Szerencsére a legitimitást eldöntötte a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia IX. Osztálya azzal, hogy határozatban mondta ki: a rendőrtudományok 
és a rendészet tárgykörében megjelent és disszertációként benyújtott értekezéseket 
a IX. osztály, mint közgazdasági és jogtudományi osztály befogadja, a magáénak 
tekinti, és gondozza a tudományos fokozat elnyerésének eljárását.”330 Ezzel Magyaror-
szágon a legmagasabb szintű tudományos fórum, az MTA mondta ki, hogy a rendészet-
tudomány művelhető. A rendészettudomány meghatározásában Szabó András szerint 
bőven elegendő az, hogy „a rendőrtudományok és a rendészet a rendőri szervezetre, 

326 Szót kér a rendészet! Előterjesztés a IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott: 
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár.
327 Szót kér a rendészet! Előterjesztés a IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. Elhangzott: 
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésén. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár.
328 Blaskó 2004. 
329 Blaskó 2004.
330 Szabó 2004. 
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a rendőri szervezet működésére vonatkozó elméleti ismeretanyag”.331 (kiemelés SJ) 
Előadásában szólt még arról, hogy 2004-ben  már nem kérdés, hogy van-e rendőrtudo-
mány, mert a rendőrtudomány bent van az Akadémia falai között. Meggyőződése, hogy 
a „rendőrtudományok függő viszonyban álló, praktikus, gyakorlati célzatú tudomá-
nyok, amelyek a rendőri eljárást eredményessé és hatékonnyá teszik. Egyúttal annak 
a szervezetrendszernek egy-egy fontos tagját, láncszemét jelentik, amely az általános 
biztonságot megteremti.”332

Ugyanezen a konferencián Katona Géza a rendészet fogalma kapcsán a közép-európai 
jogtudósok értékes megállapításaiból az alábbi következtetésekre jutott:

„A rendészet a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró maga-
tartások, események, veszélyek megakadályozására, elhárítására, a megzavart rend hely-
reállítására irányuló tevékenység;

A közrend széles, a jogrenddel azonos szintű fogalom, amely egyes vonatkozásokban 
magában foglalhatja a közösségen belüli együttélés íratlan szabályaival történő szem-
beszegülést is;

A rendészet feladatait túlnyomórészt tiltó jogszabályok határozzák meg, amelyek 
érvényesítésére a kényszerítő eszközök különböző fokozatai állnak rendelkezésre;

A demokratikus jogállam rendészetét a legalitás, a személyiségi jogok érvényesítése 
jellemzi, a jogszabályok keretei között kifejtett rendészeti tevékenység folyamatában 
a diszkrecionális jogelv megvalósítására is sor kerülhet.”333

Az akkor már meglévő rendészet/rendvédelem vita kapcsán fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy a rendészet intézménye rendelkezik jogtudományi háttérrel, és a rend-
védelem334 intézménye a hatályos törvényekben a rendszerváltás utáni évtizedben jelent 
meg, anélkül azonban, hogy a különböző hatályos jogszabályok a fogalom egységes 
tartalmát meghatározták volna.

A már magyar tudományos közéletben jelen lévő rendészettudományt ugyanakkor 
„de jure” nem jegyezték. Azaz még mindig hiányzott az intézményi háttér. Ennek a hiá-
nyosságnak a pótlására az MRTT főtitkára:

 – felismerve a rendészet kiemelkedő társadalomvédelmi szerepét az alkotmányos 
demokráciában,

 – törekedve arra, hogy a rendészet jogi szabályozása, szervezetének kialakítása 
és működése kapja meg a szükséges támogatást,

331 Szabó 2004.
332 Szabó 2004.
333 Katona 2004. 
334 A rendvédelem kontra rendészet vita a mai napig jelen van a szakmai közéletben, miután az Alaptör-
vényben és más rendészettel kapcsolatos jogszabályokban szerepel a rendvédelem szó, ezért használata 
elfogadott, de ugyanakkor ismerve Tomcsányi rendészeti rendszerét, a rendvédelem szót a rendészet szi-
nonimájaként nem lehetne használni. 2018 februárjában egy KÖFOP-os  projekt keretén belül színteret 
biztosítottak a rendészet és a rendvédelem kifejezés értelmezésének, egymáshoz viszonyulásának tisztá-
zására, de a rendvédelem képviselőinek távolmaradása miatt az érdemi vita elmaradt.
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 – erősítve a Hágai Programban lefektetett, a szabadság, biztonság, a jog térségének 
megalapozására irányuló európai uniós elveket,

 – tekintettel a rendészeti felsőoktatás igényekre,

javasolta az Akadémia számára, hogy az MTA a IX. osztály SZMSZ-t módosítsa az MTA 
Közgyűlése, hogy oda a Rendészettudományi Bizottságot be tudja fogadni.335 Továbbá 
kérték, hogy az MTA vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy az MTA részeként működ-
hetne-e egy Rendészeti Kutatóintézet. A feljegyzés javasolta még, hogy az MTA indítson 
el egy rendészettudományi ismereteket terjesztő könyvsorozatot, és biztosítson lehető-
séget a rendészettudomány művelői számára az MTA más kutatóival való együttmű-
ködésre.336

Ma már tudjuk, hogy mindebből a legfontosabb elképzelés valósult meg: az MTA 
befogadta a IX. osztályába a Rendészeti Albizottságot.

Az MTA IX. osztálya Rendészettudományi Bizottsága alakuló ülésére 2007. novem-
ber 6-án  került sor, amelyen prof. dr. Korinek László, az MTA levelező tagja elnökölt, 
és az állandó tagok mellett meghívottként részt vett dr. Janza Frigyes MRTT főtitkár 
is. A Bizottság egy időtálló működési szabályzat kidolgozásával a titkárt bízta meg. 
Az alakuló ülésen „célként fogalmazódott meg, hogy a Bizottság segítse elő a ren-
dészettudomány vizsgálati tárgyainak és fogalmainak kimunkálását, a terminológia 
egységesítését, a módszertan multidiszciplinaritáson alapuló sokszínűségének elis-
mertetését, hogy szaktudományként megtalálja biztos helyét a tudomány világában. 
Tematikai szempontból a tűzrendészet, az alkotmányjogi összefüggések, a vagy éppen 
az európai integráció rendészeti kérdései nagyobb hangsúlyt kaphatnak, különösen 
azért, mert a Prümi Egyezményhez csatlakozás, vagy a 2011-es  magyar EU soros 
elnökségre felkészülés tudományos támogatás nélkül kevéssé lesz eredményes.”337 
Az ülésen szóba került még, hogy a megszűnt Rendészeti Kutató Intézet szerepét 
nem sikerült betölteni.338

Az ezt követő öt év rendészeti szakmai és civil törekvései 2012–2013-ban  fontos 
határkövet léptek át, ugyanis a MAB 2012/8/III/2/2. (2012. 09. 28.) sz. határozatával 

335 Janza 2006, 6–7. 
336 Janza 2006, 6–7.
337 Jegyzőkönyv: az MTA IX. osztálya Rendészettudományi Bizottsága alakuló ülésén. Készült: 
2007. november 6-án.
338 2011-től  a MTA IX. osztály rendészettudományi tisztségviselőit és tagjait a következők töltötték be:
Elnök: Finszter Géza, az MTA doktora
Elnökhelyettes: Bukovics István, a műszaki tudományok kandidátusa
Titkár: Tóth Judit, az állam-és  jogtudományok kandidátusa
Tagok: Blaskó Béla, az állam- és jogtudományok kandidátusa, †Déri Pál, az MTA doktora, Dános Valér, 
az állam- és jogtudományok kandidátusa, Fórizs Sándor, a hadtudományok kandidátusa, †Katona Géza, 
az állam- és jogtudományok doktora, Korinek László, az MTA levelező tagja, †Lontainé Santora Zsófia, 
a biológiai tudományok kandidátusa, Lőrincz József, az állam- és jogtudományok kandidátusa Sallai 
János, PhD, Sándor Vilmos, a hadtudományok kandidátusa, Sárkány István, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa, Valcsicsák Imre, a filozófiai tudományok kandidátusa.
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a rendészettudományt tudományágként339 ismerte el, de ugyanakkor határozatában 
szükségesnek tartotta a tartalmi és formai követelmények kidolgozását, amelyet később 
a 2012/10/V/2. sz. határozatában ismét megerősített. Ezzel legitimálta a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen létrehozott Rendészettudományi Kart.

A fentiekkel összhangban a 2012-ben  létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
szenátusa Rendészetelméleti Tanszék felállítására megfogalmazott igényt a 131/2013 
(IX. 11.) sz. határozatával elismerte, és 2013. október elsejei hatállyal Rendészetelméleti 
néven azt létrehozta, majd 2015-ben  Rendészetelméleti-, és Történeti Tanszék névre 
módosította a tanszék elnevezését.

A rendészettudomány elismerésének következő mérföldköve a Rendészettudományi 
Doktori Iskola akkreditációja volt, amelyre a MAB FVB 18/2015/2/951 sz. határozatával, 
2015. november 30-ai  dátummal került sor.

A doktori iskola képzési rendszere három pillérre épül:
 – tantárgyi követelmények teljesítésére;
 – a doktori kutatási program megvalósítására,
 – az oktatói és kutatói szakmai készségfejlesztésre.

A Rendészettudományi Doktori Iskola kutatási területei:
Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet
vezetője: Prof. dr. Fórizs Sándor, egyetemi tanár, prof. dr. Papp András László egye-

temi tanár
Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai
vezetője: Prof. dr. Sallai János, egyetemi tanár
A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai
vezetője: Prof. dr. Blaskó Béla, egyetemi tanár
A Rendészeti Doktori Iskola sokszínűségét jelzi, hogy mindhárom kutatási területen 

a rendészettudomány teljes spektrumát lefedik a meghirdetett kutatandó és oktatandó 
témák. A sokszínűségét illusztrálják az alábbi kutatási területenként felsorolt aktuális 
kutatási témák.

339 „A rendészettudomány a társadalomtudományok közé tartozó – a Magyar Tudományos Akadémia 
és a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által elismert – önálló tudományág, amely sajátos tema-
tikai kapcsolatban áll az állam- és jogtudománnyal, valamint a szintén önálló tudományági minőséggel 
rendelkező közigazgatás-tudománnyal. Mindemellett kapcsolódik más tudományágakhoz is, ilyen például 
a vezetés- és szervezéstudomány, a szociológia, a pszichológia, a kriminológia, a történettudomány, a köz-
gazdaság-tudomány, a neveléstudomány, a statisztika vagy a műszaki tudományok (pl. anyagtudományok 
és technológiák, közlekedéstudomány, informatikai tudomány, vegyész- és villamosmérnöki tudomány 
stb.), továbbá a hadtudomány.”
Kerezsi–Pap é. n. 
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Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendészet kutatási 
terület

Vezető: Prof. dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár
1. A közigazgatási és a rendészeti jog kapcsolata
Témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens
2. A rendészeti tevékenység elsődleges és másodlagos megnyilvánulásai, különös 

tekintettel a rendőri és a nemzetbiztonsági feladatokra
Témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens
3. A rendvédelem története, elméleti és gyakorlati kérdései, itthon és külföldön
Témavezető: Dr. habil. Boda József PhD, egyetemi docens
4. A nemzetbiztonsági szolgálatok története, tevékenysége itthon és külföldön
Témavezető: Dr. habil. Boda József PhD, egyetemi docens
5. Kriminálpolitika és rendészet
Témavezető: Prof. dr. Finszter Géza DSc, professor emeritus
6. A közigazgatás büntetőhatalma
Témavezető: Dr. Hollán Miklós PhD, egyetemi docens
7. Közigazgatási jogérvényesítés és szankciópolitikák
Témavezető: Prof. dr. Kis Norbert PhD, egyetemi tanár
8. Nők a magyar rendvédelemben
Témavezető: Prof. dr. Kozáry Andrea CSc, egyetemi tanár
9. A katasztrófavédelem műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakor-

lati kérdései
Témavezető: Dr. habil. Kuti Rajmund PhD
10. A karhatalomtól a jogállami rendészetig
Témavezető: Dr. Major Róbert PhD, egyetemi docens
11. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája
Témavezető: Prof. dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár
12. A digitális korszak rendészeti kihívásai
Témavezető: Prof. dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár
13. A rendészeti tevékenység kurrens alkotmányjogi és emberi jogi kérdései
Témavezető: Prof. dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár
14. A polgári magyar állam rendvédelmi testületei
Témavezető: Dr. Parádi József CSc
15. Rendészettudomány és egyes rendészeti szervek története
Témavezető: Prof. Dr. Sallai János PhD, egyetemi tanár
16. A különleges jogrend rendészeti vonatkozásai
Témavezető: Dr. Simicskó István PhD, magántanár
17. A közbiztonság és magánbiztonság szerveinek együttműködése
Témavezető: Dr. Christián László PhD, egyetemi docens
18. Az adó- és vámigazgatás helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén
Témavezető: Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi docens
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19. Az adó- és vámigazgatás európai/nemzetközi dimenziói a rendészeti igazgatás 
területén

Témavezető: Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi docens
20. A hazai és nemzetközi rendészeti képzések összehasonlítása, fejlesztési lehető-

ségek.
Témavezető: Dr. Molnár Katalin PhD, egyetemi docens
21. A rendészetelmélet és a rendészeti gyakorlat viszonya: hogyan és hol alakul ki 

a szaktudás?
Témavezető: Prof. dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár
22. A magyar rendvédelmi, karhatalmi szervek és titkosszolgálatok története 1867–1990
Témavezető: Dr. Kovács Tamás PhD
23. A rendvédelmi szervek alap és posztgraduális képzési rendszereinek felépítése,
fejlődése hazánkban és az Európai Unióban

Témavezető: Dr. Gubicza József PhD, egyetemi docens

Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai kutatási terület

Vezető: Prof. dr. Sallai János PhD, egyetemi tanár
1. A biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban
Témavezető: Dr. Balla József PhD, egyetemi docens
2. A nemzetbiztonsági rendészet
Témavezető: Dr. habil. Balla Zoltán PhD, egyetemi docens
3. A katasztrófavédelmi képzés fejlesztésének lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen
Témavezető: Prof. dr. Bleszity János CSc, egyetemi tanár
4. Az egységes állami katasztrófavédelmi rendszer megalakulása következtében történt 

szervezeti változások hatása a tűzvédelmi feladatrendszerre
Témavezető: Prof. dr. Bleszity János CSc, egyetemi tanár
5. Komplementer rendészet: a rendészet rendőrségen túli szereplőinek, továbbá 

a magánbiztonság, az önkormányzati rendészet, a civil bűnmegelőzés helye, sze-
repe és jelentősége a rendészet rendszerében

Témavezető: Dr. Christián László PhD, egyetemi docens
6. A polgári védelem helye, szerepe a 21. századi katasztrófavédelem rendszerében
Témavezető: Dr. habil. Endrődi István PhD, egyetemi docens
7. A titkos információgyűjtés kriminalisztikája
Témavezető: Prof. dr. Finszter Géza DSc, professor emeritus
8. A rendészeti tevékenységek elvei, eljárásai, szervezeti keretei, intézményei normál 

és minősített időszakokban, rendészeti felkészítés hazánkban és külföldön
Témavezető: Prof. dr. Fórizs Sándor CSc, egyetemi tanár
9. A rendvédelmi szervek gazdálkodása, logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika-

informatika és annak alkalmazási elmélete
Témavezetők: Prof. dr. Fórizs Sándor CSc, egyetemi tanár, dr. Zsigovits László PhD
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10. A katasztrófavédelmi feladatok alapvető tartalmi változásainak elemzése
Témavezető: Dr. habil. Grósz Zoltán PhD, egyetemi docens
11. A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, 

szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben
Témavezetők: Dr. Gubicza József PhD, egyetemi docens, Görbe Attiláné Dr. Zán 

Krisztina PhD
12. A migráció és az idegenjog rendészeti fejlesztési lehetőségei
Témavezető: Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens
13. Vezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél
Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi tanár
14. Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása
Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi tanár
15. Új kihívások a közlekedésrendészet területén, a közlekedésbiztonság fokozásának 

jogi és rendészeti lehetőségei
Témavezető: Dr. Major Róbert PhD, egyetemi docens
16. Kompetenciaalapú kiválasztási és képzési rendszerek a rendészetben
Témavezető: Dr. Malét-Szabó Erika PhD, egyetemi docens
17. A turizmusbiztonság rendészettudományi aspektusai
Témavezetők: Prof. dr. Michalkó Gábor DSc, egyetemi tanár, dr. Németh József PhD, 

egyetemi adjunktus
18. A különböző rendészeti szervezetek belső és külső kommunikációja, annak fej-

lesztési lehetőségei, megújítása
Témavezető: Dr. Molnár Katalin PhD, egyetemi docens
19. A rendészet társadalmi szerepe, a rendészeti szervezeti kultúra, rendészeti reformok
Témavezető: Dr. Molnár Katalin PhD, egyetemi docens
20. A katasztrófavédelem igazgatási, irányítási rendjének vizsgálata, a műveletirányító 

képesség javítása az irányítás-vezetés, együttműködés, a vörösiszap katasztrófa 
következményei felszámolási tapasztalatainak és a technikai eszközök korszerűsítési 
lehetőségeinek kutatásával

Témavezető: Dr. Muhoray Árpád PhD, egyetemi docens
21. A nemzetközi rendészeti együttműködés – bűnüldözés határok nélkül
Témavezető: Dr. Nagy Judit PhD, egyetemi docens
22. Migráció és a terrorizmus viszonyrendszere
Témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens
23. Migrációs földrajz
Témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens
24. A fogvatartottak kezelésének nemzetközi tendenciái
Témavezető: Prof. dr. Ruzsonyi Péter, egyetemi tanár
25. Bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata
Témavezető: Prof. dr. Sallai János, egyetemi tanár
26. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése 

a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel
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Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens
27. Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és okta-

tásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei
Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens
28. Biztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek
Témavezető: Dr. habil. Varga János PhD, egyetemi docens
29. A kockázatelemzés és -kezelés módszerének alkalmazási lehetőségei a rendészeti 

tevékenység területén
Témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens, dr. Csaba Zágon PhD
30. Bűnmegelőzési modellek
Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD
31. Az államhatárokon átnyúló szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajá-

tosságai
Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD
32. A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök
Témavezető: Dr. Szendrei Ferenc, egyetemi docens
33. A szervezett bűnözés nemzetközi, és magyarországi vonatkozásai
Témavezető: Dr. Szendrei Ferenc, egyetemi docens
34. A kiberbűncselekmények nemzeti és nemzetközi büntetőjogi vonatkozásai
Témavezető: Dr. habil. Nagy Zoltán, egyetemi docens

A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai 
kutatási terület

Vezető: Prof. dr. habil. Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár
1. A szituációs és környezeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon
Témavezető: Prof. dr. Barabás Andrea Tünde CSc, egyetemi tanár
2. A resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a rendészeti munkában
Témavezető: Prof. dr. Barabás Andrea Tünde CSc, egyetemi tanár
3. A büntetőpolitika az új évszázad első éveiben
Témavezető: Prof. dr. Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár
4. Büntetőpolitika – Tett – Büntetés
Témavezető: Prof. dr. Blaskó Béla CSc, egyetemi tanár
5. A nyomozás szerepe a büntető igazságszolgáltatás előkészítésében
Témavezető: Prof. dr. Fantoly Zsanett PhD, egyetemi tanár
6. A jogi személy büntetőjogi felelőssége
Témavezető: Prof. dr. Fantoly Zsanett PhD, egyetemi tanár
7. Hibaforrások a büntetőeljárásban
Témavezető: Prof. dr. Fantoly Zsanett, egyetemi tanár
8. Bizonyításelméletek a jog világában
Témavezető: Prof. dr. Finszter Géza DSc, professor emeritus
9. A rendőri hatalomgyakorlás természete
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Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály PhD, egyetemi docens
10. Tudatelméleti diszfunkciók, antiszociális viselkedés, bűnüldözés
Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály PhD, egyetemi docens
11. Szélsőséges stressz hatása a rendőri intézkedésre, és annak élettani hátterére tré-

ning szituációban
Témavezető: Dr. Haller József DSc, egyetemi docens
12. Migráció és agresszió
Témavezető: Dr. Haller József DSc, egyetemi docens
13. A kriminalisztika elmélete és módszere
Témavezető: Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens
14. Rendvédelmi szervek gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának empirikus vizsgálata
Témavezető: Dr. Hegedűs Judit PhD, egyetemi docens
15. A korrupció elleni fellépés büntetőjogi és igazgatási eszközei
Témavezető: Dr. Hollán Miklós PhD, egyetemi docens
16. Multinacionális cégek jogkövetési gyakorlata
Témavezető: Prof. dr. Irk Ferenc DSc, professor emeritus
17. A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában
Témavezető: Prof. dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár
18. Kisebbségek és bűnözés
Témavezető: Prof. dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár
19. Globális és helyi biztonság versus nemi sztereotípiák (A nők szerepe a politikai
konfliktusokban, a terrorista- és erőszakos cselekményekben)
Témavezető: Prof. dr. Kerezsi Klára DSc, egyetemi tanár
20. Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA2020) létrehozásának kihívásai
Témavezető: Dr. habil. med. dr. jur. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens
21. Szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban
Témavezető: Dr. habil. med. dr. jur. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens
22. A kábítószer-probléma kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései
Témavezető: Prof. dr. Lévay Miklós CSc, egyetemi tanár
23. A gyűlöletcselekmények és azok kezelése
Témavezető: Prof. dr. Kozáry Andrea CSc, egyetemi tanár
24. A kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben
Témavezető: Dr. Mészáros Bence PhD, egyetemi docens
25. Drogpolitikai dilemmák – rendészeti csapdák (A drogpolitika rendészeti kezelése)
Témavezető: Dr. Németh Zsolt PhD, egyetemi docens
26. A kisebbségek és a rendőrség viszonya (a multikulturális közösségek rendészeti 

kihívásai)
Témavezető: Prof. dr. Pap András László DSc, egyetemi tanár
27. Az informatikai bűncselekmények nyomozása
Témavezető: Dr. Parti Katalin PhD, tudományos főmunkatárs
28. Schengen Aquis, mint rendszer
Témavezető: Dr. Ritecz György PhD, egyetemi docens
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29. A re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai
Témavezető: Prof. dr. Ruzsonyi Péter PhD, egyetemi tanár
30. Az erőszakos bűnözés és a terrorizmus
Témavezető: Dr. Sárkány István CSc, professor emeritus
31. Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi bűnügyi együttműködés
Témavezető: Prof. dr. Polt Péter PhD, egyetemi tanár
32. Hatály és joghatóság, alapvető dogmatikai kérdések
Témavezető: Prof. dr. Polt Péter PhD, egyetemi tanár
33. A környezetet és természetet sértő bűncselekmények
Témavezető: Prof. dr. Polt Péter PhD, egyetemi tanár
34. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
Témavezető: Prof. dr. Polt Péter PhD, egyetemi tanár
35. A költségvetési csalás, mint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény
Témavezető: Prof. dr. Polt Péter PhD, egyetemi tanár
36. Prizonizáció, reziliencia, traumatizáció, burn-out, illetve az adaptációs mecha-

nizmusok épsége versus sérültsége büntetés-végrehajtási intézetben dolgozóknál
Témavezető: Császár-Nagy Noémi, PhD, egyetemi docens
37. Innovatív társadalomkutatási módszerek a kriminológiában
Témavezető: Dr. Parti Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs
38. Társadalomtudományi, és kriminológiai kutatások módszertana
Témavezető: Dr. Héra Gábor, PhD, egyetemi docens

A Rendészettudományi Doktori Iskola tantárgyai pedig lefedik a rendészettudomány 
teljes spektrumát. Mára az iskola törzstagjainak száma 10-re, oktatóinak száma 55-re, 
és a témakiírás 80-ra  bővült.

Így egyértelművé vált, hogy a 19. századi rendészeti képzéstől a szaktanfolyamokon, 
rendőr akadémiákon, és a Rendőrtiszti Főiskolán át, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karáig behatóan, a rendészeti képzés íve elért a csúcsig, a rendé-
szettudományi PhD-képzésig, amelyben mára mind a rendészettudomány, mind a Ren-
dészettudományi Karon folytatott képzések, valamint a Rendészettudományi Doktori 
Iskola a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditálttá vált.



VÁKÁT OLDAL



Befejezés

A rendfenntartás, rendészet történetét áttekintve megállapítható, hogy az emberek bizton-
ság iránti igénye egyidős az ember megjelenésével, de annak szabályozása, írásos forrásai 
az ókori államok kialakulására tehető. A középkor után az ipari forradalmak és a nagy 
francia forradalom hatására az emberek élete döntően átalakult, amely révén a korábbi 
rendőrállam helyett először a francia, majd a német területeken kialakult a modern 
közigazgatás, rendészet. A modern rendészet művelése már nem folytatódhatott a régi 
módon, amely helyzetet német területen felismerve Lorenz von Stein, Robert von Mohl 
nevekhez köthetően tudományos igényességgel közelítettek meg. Ennek hatása osztrák 
közvetítéssel jutott el hazánkba, és Zsoldos Ignác, Karvasy Ágoston Kautz Gusztáv 
és Gyula, Pauler Tivadar, Récsi Emil, Kmety Károly, Concha Győző, Rédey Miklós, 
Dorning Henrik, Tomcsányi Móricz révén termékeny talajra talált. A modern magyar 
rendészet kialakulásában meghatározónak bizonyult az 1867-es  kiegyezés, amelyet köve-
tően lehetőség nyílt a magyar rendészeti modell kiépítésére. A rendészet tudományos 
igényű művelésére a kezdetektől fogva igény mutatkozott, amelynek alapjait Karvasy 
Ágoston rakta le, és a kiegyezést követően megjelent a Közbiztonság rendészetelméleti 
folyóirat. A rendészettudomány gondolata is ezekben az időkben fogalmazódott meg, 
de annak elismerésére hosszú ideig, 2012-ig  kellett várni. E hosszú időszakban létre-
jött az első állami rendőrség, majd pont 100 éve, a központosítás és vidéki rendőrségek 
államosításával a M. Kir. Állami Rendőrség. Különböző elnevezéssel, de folyamatosan 
megjelentek rendészeti folyóiratok, amelyek biztosították a rendészetelméletről és gya-
korlatról folytatott viták közzétételét, és szakirodalmat jelentettek a rendészeti képzésben, 
oktatásban. Megjelentek külföldi és a hazai rendőrségekről, rendészetről szóló köny-
vek, tankönyvsorozatok, évkönyvek. Mindezek felhasználásával hozták létre 1922-től  
a felsőoktatási színvonalú rendészeti tisztviselői szaktanfolyamokat, majd a második 
világháborút követően több mint két évtizeddel a Rendőrtiszti Főiskolát, amelynek majd 
félévszázados működését követően a rendészet oktatása egyetemi körülmények között 
folytatódhatott, folytatódik tovább.

A 21. század első évtizedére a rendészet egyértelműen igazolta, hogy rendelkezik 
azokkal a feltételekkel, amelyek alapján a magyar tudomány rendszere befogadhatja. 
Művelése egyértelműen alátámasztja, hogy tudományos törvényszerűségeken, jól kimu-
tatható szabályszerűségeken nyugszik. Befogadásához a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men a Rendészettudományi Kar biztosítja az intézményi feltételeket, tradíciói mintegy 
170 évre visszamenőleg jól kitapinthatók, a tudományág fejlődéséhez több rendészetel-
méleti szakfolyóirat ad teret, szakmai viták lefolytatására a tudományos és civil szféra 
is nyitott.

A fentiek révén, amiről Rédey Miklós, Dorning Henrik, Tóth József valószínűleg 
csak álmodott, az mára valósággá vált; az egyetemi oktatás keretén belül a rendészetnek 
önálló tanszéke, kara van, és a rendészet területén szolgálatot teljesítő vagy tanuló egyén 
az egyetemi diplomán kívül eljuthat a PhD doktori cím megszerzéséig is.
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A könyvem ezt a hosszúra nyúlt időszakot mutatta be, amely folyamat azonban nincs 
lezárva, mert a rendészet is folyamatosan új kihívások előtt áll, a globalizációból adó-
dóan új veszélyek jelentkeznek, amelyek elhárítása új megoldások után kiált. Ezen új 
elképzelések kidolgozása, tudományos kivitelezése a jövő feladata, amely már a Rendé-
szettudományi Karon és a Rendészettudományi Doktori Iskolát végzett hallgatókra vár.
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gos szaktanulmányi felügyelő hatáskörének szabályozására és a tanfolyamok fegyelmi rendtartására 
vonatkozólag

1881. évi XXI. törvény a Budapest fővárosi rendőrségről
1883. évi I. törvény a köztisztviselők minősítéséről
1889. évi XLVI. törvény a Budapest fővárosi rendőrség hatáskörének Újpest és Rákospalota községek 

területére való kiterjesztéséről
1912. évi LX. törvény a Budapest fővárosi rendőrség hatáskörének Erzsébetfalva, Kispest és Pestszentlőrinc 

községek, területére való kiterjesztéséről
1916. évi XXXVIII. törvény a Budapest fővárosi rendőrség hatáskörének Csepel község területére való 

kiterjesztéséről
1919. évi 5.047. M. E. számú rendelete a rendőrség államosításáról
1920. évi I. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ide-

iglenes rendezéséről
1930. évi XXVI. törvény a honvédség és egyéb fegyveres őrtestületek tagjainak pótdíjáról és egyéb 

intézkedéseiről
193554/1947. (V. 13.) BM rendelet az államrendőrség budapesti főkapitánysága egyes alosztályainak 

összevonásáról
1936. évi VIII. törvény a rendőrlegénységi és csendőrlegénységi betegsegélyezési alap létesítéséről
194266/1947. (V. 26.) BM rendelet a rendőrség területén belül a megszólítás tárgyában
199328/1947. (XII. 11.) BM rendelet Pirtó nagyközség területén az elsőfokú rendőrhatósági teendők 

ellátásáról
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2007/6/VIII/3/16. (Szakind) Ms119 számú határozatában: www.google.com/search?q=2007%2F6%2F-
VIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2F6%2FVII-
I%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&aqs=chrome..69i57.1636j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (A letöl-
tés dátuma: 2020. 04. 27.)

2205/1926. (IV. 1.) ME rendelet a rendőri szolgálat fogalmazói és felügyelői szakában való alkalmazáshoz 
szükséges kellékek és ezek joghatálya tárgyában kiadott 3720/1922. ME rendelet egyes rendelkezé-
seinek módosításáról

228032/1947. (VI. 14.) BM rendelet a rendőrség területén belül a megszólítás szabályozása tárgyában
2.300/1944. ME rendelet a rendőrség átszervezéséről (RT 1063. 1.)
2503/1923. ME rendelet a rendőri szolgálat fogalmazói és felügyelői szakában való alkalmazáshoz szük-

séges kellékek és ezek joghatályáról (BK 757. 1.)
256.121/1949. B.M. rendelet
257.340/1949. IV/1-d. BM. számú rendelet a rendőrség szervezetében rendőrtisztképző iskola felállítása 

tárgyában
274000/1949. (II. 19.) BM rendelet a rendőrség szervezetének megváltoztatásáról
275330/1949. (III. 12.) BM rendelet a rendőrség testületén belül a megszólítás szabályozásáról
285084/1948. (I. 25.) BM rendelet Etes nagyközség területén az elsőfokú rendőrhatósági teendők ellátásáról
286336/1948. (VI. 10.) BM rendelet a kadarkúti és csökölyi rendőrőrsök őrsterületi beosztásának 

megváltoztatásáról
287.486/1948. (VIII. 8.) BM rendelet Somogy-megyéből Zala-megyébe átcsatolt egyes községek területén 

az elsőfokú rendőrhatósági teendők ellátásáról
287964/1948. (XI. 14.) BM rendelet Köröstetétlen nagyközség területén az elsőfokú rendőrhatósági teendők 

ellátásáról
3454/1947. (III. 25.) ME rendelet a magyar államrendőrség budapesti főkapitánysága vezetője illetékes-

ségi területének kiterjesztéséről, valamint a rendelet végrehajtásáról szóló 192387/1947. (III. 25.) BM 
rendelet

36.092/1924 B. M. rendelet
3700/1949. (IV. 23.) Korm. rendelet a magyar államrendőrség felállításáról szóló 1700/1945. (V. 10.) ME 

rendelet módosításáról
3720/1922. ME rendelet a rendőri szolgálat fogalmazói és felügyelői szakában való alkalmazáshoz szük-

séges kellékek és ezek joghatályáról (BK 1023. 1.)
37.585/1923. BM. rendelet. a m. kir. állami rendőrség őrszemélyzetének altisztjeitől megkívánható elméleti 

és gyakorlati képzettség megállapítása és azzal kapcsolatos intézkedések
4100/1948. (IV. 10.) Korm. rendelet a rendőrséget érintő törvényeknek és rendeleteknek a Rendőrségi 

Közlönyben közléséről
4940/1943. ME rendelet a rendőrség budapesti főkapitánya illetékességi területének kiterjesztéséről (RT 

1899. 1.)
5047/1919. ME rendelet a rendőrség államosításáról (R. T. 752. 1.)
535420/1946. (XII. 25.) BM rendelet a magyar államrendőrség budapesti főkapitányságának szervezetéről 

szóló 8490/1945. ME rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
610/1940. ME rendelet a rendőrség szervezeti változásai tárgyában kiadott 6500/1931. ME rendelet módo-

sításáról (RT 21. 1.)
612953/1946. (XII. 29.) BM rendelet a magyar államrendőrség budapesti főkapitánysága vezetője hatáskö-

rének útlevélügyekben más elsőfokú rendőrhatóságok illetékesség körére kiterjesztéséről
6290/1945. (VIII. 12.) ME rendelet a magyar államrendőrség felállítása tárgyában kiadott 1700/1945. (V. 10.) 

ME rendelet kiegészítéséről és módosításáról

http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
http://www.google.com/search?q=2007%2F6%2FVIII%2F3%2F16.+(Szakind)+Ms119&rlz=1C1GCEU_huHU869HU869&oq=2007%2
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6500/1931. ME rendelet a rendőrség szervezeti változásairól (RT 1533. 1.)
66.898. B. M. rendelet a 3720/1922. M. E. sz. rendeletnek az ideiglenes próbaszolgálatos m. kir. állami 

rendőrség segédfogalmazók, és segédfelügyelők próbaszolgálatára vonatkozólag tett intézkedések 
végrehajtására

66.899/1922. B.M. r. A 3720/1922. M. E. sz. rendeletnek a rendőrtisztviselői tiszti tanfolyam és rendőr-
tisztviselői tiszti vizsgára vonatkozó intézkedései végrehajtására

66.900. B. M. r. a 3720/1922. M. E. sz. rendeletnek a rendőrtisztviselőket továbbképző tanfolyam és a ren-
dőrtisztviselői felső tiszti vizsgára vonatkozó intézkedései végrehajtására

6690/1945. (VIII. 19.) ME rendelet a csendőrség feloszlatása és az államrendőrség megszervezése tárgyában 
kiadott 1690/1945. (V. 10.) ME rendelet kiegészítéséről és módosításáról

7270/1930. ME rendelet a bejelentési kötelezettségnek az egész ország területére való kiterjesztéséről 
(RT 840. 1.)

74.565/1923. BM. r. Utasítás, az országos rendőr törzsaltisztképző tanfolyam szervezetének, ügyvitelének 
és a törzsaltiszti vizsga rendjének megállapítása

8490/1945. (IX. 25.) ME rendelet a magyar államrendőrség budapesti főkapitányságának szervezeté-
ről és az államrendőrséget érintő egyes kérdések szabályozásáról, a 11. §-ban  foglalt rendelkezések 
kivételével

90089/1919. BM rendelet a rendőrség ügyintéző hatásköréről (R. T. 1092. 1.)
9270/1922. ME rendelet a rendőrségnél alkalmazott detektívektől megkívánható elméleti és gyakorlati 

képzettség megállapításáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről (BK 2278. 1.)
9482/1947. (VIII. 3.) Korm. rendelet az államrendőrség zavartalan működésének biztosításáról
A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 24. számú Parancsa Budapest, 1972. évi november hó 

22-én. BM 10-21/24/1972. sz.

Levéltári források
Magyar Nemzeti Levéltár: XIX_B_1_j_318_szn_1947.
Magyar Nemzeti Levéltár: XIX_B_1_j_311_1084_1947.
Magyar Országos Levéltár: XIX-B-I-ai.-301. számon. 1-a. 1139/1971.
015-183/1971 sz. jelentés. RTF. Budapest 1971. Magyar Nemzeti Levéltár: XI-b. ai. – 304 -/1971
A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülésének anyaga. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár
Szót kér a rendészet! Előterjesztés a IX. Osztály részére a rendészeti tudomány befogadására. 

A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály ülése. 2003. szeptember 17. MTA Levéltár

Internetes források
http://rendormuzeum.com/muzeum-tortenete (A letöltés dátuma: 2017. 06. 10.)
http://rkhe.hu/rkhe-bemutatkozas (A letöltés dátuma: 2017. 11. 12.)
https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly (A letöltés dátuma: 2017. 11. 12.)
http://szbmrtt.atw.hu/ (A letöltés dátuma: 2017. 11. 12.)

http://rendormuzeum.com/muzeum-tortenete
http://rkhe.hu/rkhe-bemutatkozas
https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly
http://szbmrtt.atw.hu/
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Előszó

Tisztelt Olvasó!

Azzal, hogy kezébe vette ezt a könyvet, örömmel állapítom meg, hogy Ön is úgy érzi, 
vezetőként vannak munkájának olyan területei, amelyek hatékonyságán még tud javítani, 
hiszen a jól ismert közmondás szerint „a jó pap holtig tanul”. Így van ezzel a jó vezető 
is, mindig tökéletesítheti ismereteit.

Valamennyi vezetési szinten dolgozó vezető alapfeladata kettős: a munkavégzéshez 
szükséges erőforrások és a zavartalan munkavégzés feltételeinek biztosítása, valamint 
a munkatársak motiválása a kitűzött feladatok kiváló szinten történő megvalósítása 
és elvégzése érdekében.

Ezt a könyvet ajánlom mindazoknak a kezdő vezetőknek, akik sikeres vezetői karri-
erívet tűztek ki maguk elé, hiszen ebből a könyvből sok mindent megtanulhatnak, ami 
a pályakezdő vezető számára szükséges ahhoz, hogy a rábízott szervezetet és a szervezet 
tagjait eredményesen vezesse, munkájukat hatékonyan megtervezze, megszervezze, 
irányítsa, ellenőrizze és értékelje.

Ezt a könyvet ajánlom még azon tapasztalt(abb) vezetők számára is, akik kezdő veze-
tőkkel fognak együtt dolgozni a jövőben. Jelen könyv a tapasztalt vezetők számára is 
tartalmaz hasznos tanácsokat, a tapasztalt vezető munkáját úgy segíti, hogy ő is megis-
meri azt a látásmódot, a feladatok megoldási módját, amelyet a kezdő vezető képvisel. 
Ezáltal a kezdő és a tapasztalt vezető vélhetően „közös nyelven fog beszélni”, a minden-
napi közös munkában a konszenzussal kialakított szervezetvezetési elvek és módszerek 
segítségével az egyes vezetési lépéseket, módszereket egyeztetni tudják, kialakítva ezzel 
a szervezetben meglévő jó gyakorlatot.1

Amennyiben mindkét vezetői szint áttekintette az ebben a könyvben leírtakat, azt 
szűk vezetői körben, fejezetenként átbeszélték, finomították, esetleg kialakították a veze-
tési rendszerüket, akkor javasolható még az, hogy a beosztott munkatársaknak is ajánl-
ják ezt a könyvet. Ennek az a célja, hogy munkatársaink a vezetők szemével is lássák 
és megértsék a helyüket és szerepüket a szervezetben, átlássák azokat a vezetői lépéseket, 
vezetési folyamatokat és azok hátterét, amelyeket a vezető végrehajt napi munkája során.

A könyvben leírtak ajánlások, semmire nincs bevált „recept”, minden vezető, minden 
beosztott, minden szervezeti kultúra más, de az itt leírtak elgondolkodtatók lehetnek 
az Olvasó számára, ötletet adhatnak a saját jó, legjobb vezetői gyakorlat kialakítására.

Kérem, forgassák haszonnal ezt az írást, hiszen a legjobb segítő szándékkal Önöknek 
készítettem.

A Szerző

1 A szervezet működését egy jól működő svájci órához tudjuk hasonlítani. Minden alkatrészt gondo-
san meg kell munkálni (a munkatársakat jól kell megválasztani), precízen össze kell rakni a szerkezetet 
(a folyamatokat ki kell alakítani, a vezetési rendszert megtervezni), be kell indítani, ha szükséges, akkor 
finomhangolásokkal állítani kell a működésén (mérni kell a teljesítményt, ellenőrizni és értékelni kell) 
és ha mindez megvan, akkor néhanapján rá kell nézni.
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Bevezetés

„A vezetés tudománya a legősibb művészet és a legfiatalabb tudomány.”2 A szervezetek 
vezetése rendkívül összetett feladat, amelynek kapcsán a vezetők jól-rosszul végzik 
munkájukat. A vezetés egy oda- és visszaható folyamat, mindenki kapni szeretne vala-
mit, a dolgozó megbecsülést, kiszámítható karriert, az egyéni kiteljesedés lehetőségét, 
jó fizetést, a munkahely pedig lojális, szakmailag jól felkészült, szorgalmas, öntevékeny 
munkaerőt, aki mindig a szervezet rendelkezésére áll. A művészet abban áll, hogy meg 
tudjuk-e mindezeket a gyakorlatban valósítani úgy, hogy az adott szervezetünk minél 
kevesebb közvetlen vezetői ráhatással, mintegy önállóan életre kelve hatékonyan működ-
jön.

Tisztelt Olvasó, a cím önmagában szervezetvezetési technikákat sugall, de a könyv 
nemcsak technikai kérdésekkel foglalkozik, hanem módszertani ajánlásokat is ad Önök-
nek.

Vezetőként célszerű kialakítani egy olyan vezetés-irányítási rendszert, amely vilá-
gos, átlátható és olyan önállóan működő elemekből tevődik össze, amelyeket mindenki 
ismer és a munka megszervezése ezen irányvonal és a közösen megalkotott szabályok 
mentén történik. Olyan folyamatot kell kialakítanunk, amely egyértelműen behatárolja 
minden résztvevő mozgásterét, megbízható információt elosztó, tervező, döntést meg-
hozó, szervező, irányító, ellenőrző rendszert működtet. Szigorú és állandó külső behatás 
és folyamatos ösztökélés nélkül mindenki tudja és elvégzi a saját feladatát, munkáját, 
hiszen minden és mindenki tevékenysége pontosan behatárolt a rendszerben. Ennek 
megteremtése rendkívül összetett vezetői feladat. Munkálkodjunk tehát ezen!

Ennek a módszernek a kialakítását és folyamatát ismerhetjük meg ebben az írásban, 
amelynek összeállításához a rendészeti hivatásban eltöltött harminchárom év szolgáltatta 
a tapasztalatot. Az ismertetett szemléletmód és módszerek nem általános érvényűek 
vagy kötelezőek, inkább a tudatos vezetői gondolkodásmód kialakítására hívják fel 
a figyelmet. Az ismertetett jó gyakorlatok és módszerek teljesen vagy csak azok egyes 
elemei alkalmazhatóak a napi vezetői gyakorlatban, az itt leírtak esetleg átalakíthatók 
a szervezeti sajátosságok mentén, valamint kiegészíthetők a saját vezetői vagy beosztotti 
tapasztalatokkal. Ha elolvasnak egy-egy részt, kérem, gondolkodjanak a leírtakon, Önök 
hogyan csinálnák, milyen módszereket alkalmaznának az adott helyzetben.

A küldetésünk az, hogy vezetőként (ha lehet, a beosztott vezetőkkel és/vagy munka-
társakkal együtt) alkossunk meg és működtessünk egy olyan rendszert, amely az adott 
szervezetben kellő hatásfokkal és optimálisan működik, amely nem az erőszakon és a szi-
gorúságon alapul, hanem az együttműködésen, a közös munkán, a közös felelősségválla-
láson. Minden intézkedésünket saját magunkon kell tesztelnünk, hiszen saját példánkon 
keresztül tudjuk azt, hogy senki nem szeret olyan munkahelyen dolgozni, ahol mérgező 
a légkör. Igyekezzünk tehát vezetőként a legjobbat nyújtani, azt fogjuk visszakapni 
a munkatársainktól.

2 A Harvard Egyetem Vezetőképző Intézetének a falán olvasható a felirat. 



VÁKÁT OLDAL



A vezetői feladatokra történő felkészülés,  
a vezető személyisége

A vezetői feladatokra történő felkészülés

Vezetési szempontból alapvetően két embertípus létezik, van, aki szeretne vezető lenni, 
és van, aki nem. Aki nem szeretne embereket vezetni, azt fogadjuk el – ő valószínűleg 
így lesz boldog, beosztott munkatársként, kiváló családapa, családanya.

Az, aki vezető szerepet vállal, annak a személyiségjegyeiben viszonylag korán 
megjelenik az erre irányuló törekvés. Most azt gondolhatnánk, hogy a leghangosabb, 
legnagyszájúbb óvodások közül kerülnek ki a jövő vezetői. Ez is lehet, de az élet szá-
mos példával azt is bebizonyította, hogy amíg a hatalmi versengésben a két vagy több 
„erős ellenfél” kioltja egymást, addig a „nevető” harmadik a háttérből előlépve – mint-
egy kompromisszumos megoldás eredményeképpen – megszerzi a vezetői beosztást 
és az azzal járó hatalmat. Ettől kezdve már csak rajta és persze az általa irányított szer-
vezeten múlik, hogy ez az állapot meddig marad fenn. Ügyesen kell vezetni-irányítani, 
szívvel és lélekkel, esetenként áldozatokat is vállalva, a munkatársakat megbecsülve, 
a szervezeti érdekeket szem előtt tartva, keményen kell dolgozni és akkor nem marad 
el a megérdemelt sikeresség.

Papp Károly rendőr altábornagy úr országos rendőrfőkapitányként a Vezetőktől a gya-
korlati vezetéstudományról című könyvben úgy nyilatkozott, hogy „mint minden tiszt, 
szerettem volna sikeres lenni a hivatásomban […], mindig a végzettségemnek, a tapasz-
talatomnak megfelelő eggyel magasabb beosztás elérése volt az aktuális célom, amit 
kitűztem magam elé”.3 Neki sikerült, nekünk is fog, ha keményen dolgozunk, hiszünk 
magunkban és a sikerünk lehetőségében!

A rendőrség beosztott állománya körében végzett kérdőíves felmérések eredmé-
nyeit áttekintve meghatározhatjuk a sikeres vezető tulajdonságait.4 De ki mondja meg, 
hogy valaki valamiben sikeres, mi a siker mérőszáma? Minden ember társas lény, akit 
körülvesz a család, a munkatársak, a barátok, a különböző közösségek tagjai. Minden 
élethelyzetben sikeresek tudunk lenni?

Nehezen elképzelhető, hogy valaki mindenben egyaránt sikeres lehet, hiszen minde-
nütt nem tudunk 100%-kal  helyt állni. Lehet, hogy valaki kiváló családapa, de a munka-
helyén már nem olyan kiváló munkatárs, mert nála a családi program előrébb sorolandó, 
mint a munkahelyi feladat és elfoglaltság, és mindez fordítva is igaz. Ezzel kapcsolatban 
számtalan változat lehetséges, van olyan ember, aki kiváló munkaerő, de nincs magán- 
és családi élete, fiatal, keményen dolgozik, szolgálati utakra, külföldre jár (dolgozni, 
tárgyalni, fordítani, emlékeztetőt írni stb. – és nem nyaralni és utazgatni, mint azt a sok 

3 Kovács 2017b, 95. 
4 Malét-Szabó 2016 alapján: Kovács G. 2018, 105–106.
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irigy ember hiszi), de nem jár el szórakozni, nincs igazából magánélete, komoly kapcso-
lata. Meg kell találnunk és ki kell alakítanunk a középutat lehetőleg minden területen.

Mindezeket azért írtam le, hogy rámutassak arra, hogy az első és legfontosabb veze-
tői feladat a megfelelő harmónia, az egyensúly és az arányok megteremtése a hivatás 
és a magánélet között – egyszerűen, az első vezetői feladat a saját életünkben rendet 
rakni. Olyan munkastílust kell kidolgoznunk önmagunk számára, hogy lehetőleg min-
den beleférjen, a kemény munka és a magánélet is. Természetesen, ha vannak előttünk 
komoly célok, amelyeket el szeretnénk érni, akkor az egyéb területek időlegesen háttérbe 
szorulhatnak – és ez így is van rendjén, de ne feledjük, ha a kitűzött célt elértük, akkor 
az életünk álljon vissza az önmagunk számára kialakított egyensúlyi állapotba.

A vezető személyisége, a kívánatos és szükséges vezetői kompetenciák

Mindezek után következzen néhány gondolat a vezetői felkészülés folyamatáról. Szakmai 
felkészültség, döntési képesség, következetesség, a vezetési funkciók ellátása, a tisztes-
ség, szorgalom, alázat, követelménytámasztás és mások tisztelete (szerénység) – így 
lehet felkészülni a vezetői beosztásra.

A vezetői kompetenciák megszerzése

A szakmai ismeretek, hozzáértés. Benkő Tibor vezérezredes úr az előbbiekben idézett 
műben így nyilatkozik: „Az a fontos, hogy szakmailag hiteles legyen az ember.”5 A szak-
mai hozzáértés tanulással sajátítható el. A kiváló vezető arra törekszik, hogy megismerje 
a teljes munkafolyamatot, azt teljesen átlássa, legyen képes rendszerben szemlélni a dol-
got, felismerni azt, hogy maga az egész hogyan épül fel.

A döntési képesség és felelősségvállalás. A döntés joga és kötelessége a vezetőé. 
Természetesen annak, hogy valaki hatékony döntéseket tudjon hozni, megvan a tech-
nikája, amelyet a későbbiek során ebben a könyvben is kifejtek. Az a vezető, aki nem 
tud, vagy nem mer dönteni, fél vállalni a felelősséget a hatáskörébe tartozó ügyekben 
a döntéseiért, nem igazi vezető. Az ilyen vezető lehet, hogy az aktuális vezetői beosztást 
éppen elfoglalja, de a munkatársai szemében az ilyen vezető nem példakép, főnökei 
sem tarthatják sokra, hiszen nem végzi el a feladatát, ha nem képes eldönteni azt, ami 
a hatáskörébe tartozik.

A következetesség és kiszámíthatóság. Most is, mint mindig, magunkból kell kiindul-
nunk. Mindenki szereti a nyugodt munkahelyi viszonyokat, ahol a következetes és kiszá-
mítható vezető biztonságot sugároz a munkatársak és környezete irányába. A vezetői 
szigor (a vezető által megkövetelt rend, a rendezettség) megengedett, de ha mindenki 
ismeri a közösen lefektetett és a közösség által is elfogadott szabályokat, valamint a be 

5 Kovács 2017b, 19. 
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nem tartásuknak a következményeit, a képlet igen egyszerűvé válik, a szabálykövető, 
jó munkaerő elismerést kap, a kevésbé szabálykövető, esetenként lázadó6 kevésbé jó 
munkaerő pedig elmarasztalásra számíthat.

Vezetési és vezetői funkciók ellátása. Vezetőként meg kell tanulnunk a vezetési funk-
ciók egyes elemeit, azok beltartalmát maradéktalanul alkalmazni munkánk során. E két 
dolog különbözik egymástól. A vezetési folyamat egy jól kialakított algoritmusban (rend-
szerben) végzett tevékenység, míg a vezetői funkciók ellátása a vezető személyiségével 
függ össze. Mindkettőről hamarosan lesz szó a továbbiakban.

Az igényesség. A belülről fakadó vezetői igényesség nagyon fontos vezetői erény. 
Tudatosítanunk kell a saját magunk és szervezetünk számára azt, hogy minden elkészített 
anyagnak, végrehajtott feladatnak nemcsak szakszerűnek és helyesnek, hanem külső 
megjelenésében is kifogástalannak kell lennie. Az önmagunkkal szembeni igényesség 
alapkövetelmény és egyben pozitív példamutatás, hiszen minden munkát, amit kiadunk 
a kezünkből, készre – aláírásra, jóváhagyásra kész állapotba készítjük elő, abból elvenni, 
ahhoz hozzátenni nem tudunk és nem is akarunk semmit. Valamely általunk vagy a szer-
vezetünk által készített munka elkészítését követően javasolt annak „pihentetése”. Egy-
két nap elteltével gyakran előfordulhat az, hogy újra áttekintve a művünket, valamit 
máshogy gondolunk, ekkor azt a részt még tudjuk módosítani, javítani. Ne feledjük el: 
kész munka nincs, csak a leadási határidő létezik! Gazdálkodjunk hatékonyan az idővel, 
és hagyjunk magunknak lehetőséget az önellenőrzésre.

A követelménytámasztás. Feltehetőleg vezetőként huzamosabb ideig szeretnénk dol-
gozni beosztásunkban, esetleg magasabb beosztásra is pályázunk, ha itt jól teljesítünk. 
Már a vezetői megbízásunk kezdetén nekünk vezetőknek és a munkatársainknak rövid 
időn belül össze kell hangolni az alkalmazott munkamódszereket. Nagyon fontos feladat 
az, hogy már a munkavégzésünk kezdetén kialakítsuk azokat a követelményeket és elvá-
rásokat, amelyekkel dolgozni kívánunk. A vezetői követelménytámasztásunk mindig 
legyen azonos színvonalú. Önmagunkról is tudjuk, hogy nem esik jól a munkatársunk 
önbecsülésének az, ha egy-egy elkészített anyagot visszaadunk neki javításra, korrek-
cióra, de higgyék el, hogy magunk és szervezetünk szempontjából nagyon fontos, hogy 
mindenki kifogástalan minőségű anyagokat készítsen most is és a jövőben is (amelyben 
megvan minden olyan összetevő, amire a vezetőnk feltehetően kíváncsi).

Az elkövetett hibák javítása tekintetében két vezetői szemléletmód ismertetésére kerül 
sor. Az első megközelítésben az szerepel, hogy mindenki felelős a munkájáért és min-
denki köteles hibátlan és kész anyagokat kiadni a kezéből (ez nem új dolog, tartalmazza 
a legtöbb munkaköri leírás is). Amennyiben ez nem így történik meg, akkor a vezető 
a hibás anyagot visszaadja a készítő számára. Ezzel a módszerrel növeljük a beosztott 
munkatársak felelősségérzetét, hiszen törekedniük kell arra, hogy kifogástalan anya-
gokat készítsenek el a jövőben. Tehát vezetőként semmit nem javítunk a munkatársak 

6 A „lázongó munkavállalók” hasznos visszajelzést adnak a vezetőnek, kiemelten kell vizsgálni az azt 
kiváltó okokat, lehet, hogy nekik van igazuk (vagy részben igazuk) az adott kérdéskörben vagy a probléma 
megoldásában.
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munkájában, minden apró hiba miatt visszaadjuk azt a készítőnek – legyen az akár egy 
vesszőhiba is!

Ez a módszer akkor vezet eredményre, ha a szervezet nem nagyon túlterhelt, vannak 
szabad kapacitások, van elegendő idő arra, hogy a kisebb hibákat is a készítője javítsa. 
Tekintsük át az időtényezőt: a kinyomtatott anyagba belejavítok, elmagyarázom a hiba 
lényegét, mit várok el, a munkatárs visszamegy a helyére, az aktuálisan végzett munkáját 
félreteszi, javítja a hibát, kinyomtatja, újra leadja – idő, amíg újra eljut hozzám, ha újabb 
hiba van az anyagban, akkor kezdődik elölről a folyamat, majd megtörténik a jóváhagyás 
és az elküldés a címzettnek. Mennyi időt vesz ez igénybe? Sokat!

A másik módszer ezzel szögesen ellentétben áll. Ebben az esetben az elkészült anya-
gok főleg digitálisan érkeznek be a vezetőhöz, aki a szükséges módosításokat a saját 
számítógépén (vagy a titkárnőjével együtt annak számítógépén) saját maga végrehajtja. 
Ezzel a módszerrel a vezető sok időt takaríthat meg. Felmerülhet azonban az a kérdés, 
hogy a beosztott munkatárs hogyan értesül arról, hogy az általa elkészített anyag minő-
sége megfelelt-e az elvárásoknak. Célszerű megoldás az, ha a vezető korrektúrával végzi 
el a javítást, amelynek befejezése után azt megküldi az anyagot készítő munkatársa szá-
mára, és felhívja a figyelmét arra, hogy a jövőben lehetőleg ne kövesse el ezeket a hibákat. 
Ezzel a módszerrel sok időt takarítunk meg, hiszen egy-egy kisebb hiba, korrekció miatt 
az anyag nem kerül újra vissza a készítőhöz. Hogyan alakul az időtényező? Lényege-
sen lerövidül az ügyintézés időtartama. Az iratot a vezető azonnal ki tudja nyomtatni 
és alá tudja írni, ezzel időt takarít meg, de a visszacsatolás is megtörténik az előkészítő 
munkatárs irányába, és vélhetően a készítő – tanulva a hibájából – a jövőben még jobb 
anyagot fog előkészíteni és megküldeni vezetője számára.

A megfelelő kísérőszöveggel történő visszaküldés a készítőnek mindenképpen szüksé-
ges, nehogy azt érezze a munkatárs, hogy nyugodtan hibázhat, mert a főnök úgyis átnézi 
és udvariasságból, vagy más ok miatt, úgysem teszi szóvá! Ne legyünk szemérmesek 
az ilyen esetekben!

A vezetői képességek – képes leszek-e jó vezetővé válni?

Igazából nincs bevált recept arra, hogy kiből válik jó vezető. Vezetéselméleti alapvetés, 
hogy a vezetés tanulható – természetesen ezzel a tanult ismerettel egy bizonyos szintig 
lehet eljutni – de afölött már szükséges a vezetői karizma7 –, ezt a tulajdonságot azonban 
is ki tudjuk valamilyen szinten alakítani önmagunkban.

A régmúlt történelmi időkben is voltak kiemelkedő képességű vezetők. A céljukat 
változatos módon érték el, erőszakkal, megfélemlítéssel, szövetségekkel stb. Nem voltak 
modern vezetéselméleti módszerek – de volt kivégzés, kínzás, korbácsolás stb. Nem volt 
internet, mobiltelefon, e-mail, gyors közlekedési eszköz, mégis léteztek birodalmak, 
amelyek több száz évig működtek, felépültek a piramisok, megépült a kínai nagy fal. 

7 A vezetői karizma olyan személyiségjegyek meglétét feltételezi, amely személy a tömegeket magával 
tudja ragadni, elismerik sikeres vezetőnek. 
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Elődeink mindezeket meg tudták valósítani – és mi ne lennénk mindenre képesek, amit 
szeretnénk megvalósítani? Minden eszköz, tudás a birtokunkban van (vagy lesz, mert 
mindig képezzük magunkat és tanulunk) ahhoz, hogy a szervezetünket irányítsuk!

Fontos vezetői jellemzők még: a személyes példamutatás, a rendszerszemlélet 
és lényeglátás, a cél- és feladatorientáltság, a munkatársak motiválásának képessége, 
a megfelelő szintű, magabiztos kommunikációs készségek, a kreativitás, a rugalmasság, 
az alkalmazkodóképesség, a sikeres konfliktuskezelés, az érdekérvényesítés, a reális 
önismeret képessége – mindig mindenben ismerjük fel határainkat, lehetőségeinket, 
amely területen úgy érezzük, hogy fejlődhetünk, akkor tegyünk érte és képezzük magun-
kat!

Az európai kultúrákban a fenti tulajdonságok mellett nagyon fontos vezetői tulajdon-
ság a közvetlenség (a vezető legyen elérhető munkatársai számára, a hatalmi távolság 
ne legyen túlságosan nagy), a szerénység és mások tisztelete. Ideális esetben a szerve-
zetünkben mindenki a szervezeti célok elérése érdekében dolgozik, ezért mindenkit 
megillet a vezető részéről megnyilvánuló tisztelet.

Nagyon fontos vezetői jó tulajdonság még a kitartás és a szorgalom, amely az ügyek, 
folyamatok kezdetétől a befejezéséig tartó figyelemmel kísérésben nyilvánul meg. Szük-
séges, hogy a vezető is járjon elöl jó példával – ha lehet, mindenben. Tartsa be a mun-
kaidőt és keményen dolgozzon nap mint nap, legyen képes olyan dolgokat is elvégezni, 
amelyek nem szorosan az ő feladatai.

Általános emberi tulajdonság, hogy akit tisztelünk, vagy akire valami miatt fel-
nézünk – reméljük, hogy jelenlegi vezetőnk arra érdemes –, példaképként, követendő 
mintaként áll előttünk. Tudatosítsuk magunkban és ne feledjük el, hogy megjelenésünk, 
viselkedésünk, a feladatokhoz való hozzáállásunk, a munka- és szervezetvezetési mód-
szereink beosztott vezetőinken és munkatársainkon keresztül leszivárognak a szervezet 
alsóbb vezetési szintjeire is. Viselkedésünkkel példát teremtünk a többiek számára, 
rajtunk áll, hogy ez mások számára követendő minta, vagy nem.

A vezetői célok meghatározása

Kezdő vezetőként célszerű vezetési célokat megfogalmazni magunk és szervezetünk irá-
nyába. Lássunk egy példát! A vezetési célok megvalósításának útja W. Edward Deming8 
alapján a szerző által kiegészítve.

1. Tűzz ki célokat, a célod elérésében légy következetes és határozott!
2. Fogadd el az újat, mindig légy nyitott rá, a javaslatokat mindig mérlegeld, ha lehet, 

próbáld ki, és ha beválik, vezesd be azokat!
3. Mindig mindenben mutass példát, járj elöl, minőségi munkát adj ki a kezedből!
4. Mindig hosszú távon gondolkodj, ne add fel a stratégiádat a napi érdekekért!
5. Folyamatosan képezd magad, de ne feledkezz meg munkatársaidról sem, a jobban 

felkészült munkatárs hatékonyabb munkát fog végezni!

8 Deming 1986, 322–323.
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5. Vezetési módszereidet időszakonként vizsgáld felül, vezetőtársaiddal beszéljétek 
át a vezetési tapasztalatokat!

6. Vezesd szervezeted kiszámíthatóan és megfontoltan, legyen nyílt és őszinte légkör, 
tartózkodj a büntetések kiszabásától, ha lehet, minden esetben pozitívan motiválj!

7. Rombold le az akadályokat az egyes szervezeti egységek között, mindenkinek a tel-
jes szervezet sikeréért kell dolgoznia, ezt tudatosítsd munkatársaidban!

8. Találj ki valamilyen rímelő szlogent vagy buzdítást, amely legjobban jellemzi szer-
vezeted tevékenységét, azt hitvallásként helyezd el a bejáratnál, hogy mindenki 
lássa!

9. Hagyd, hogy munkatársaid legyenek büszkék a szervezetükre, minden alkalmat 
használj ki munkájuk elismerésére és szervezeted jó hírnevének öregbítésére!

10. Ha van rá lehetőséged, állíts fel normákat, amelyeket munkatársaid is elfogadnak 
és végre is hajtanak, hogy teljesítményüket objektíven tudd mérni!

11. Szervezz folyamatosan tréningeket, továbbképzéseket, hagyd, hogy munkatársaid 
fejlődjenek, képezzék magukat, anyagilag is támogasd tanulmányaikat, ha van rá 
lehetőséged, és gondoskodj arról, hogy néha kiszakadjanak a mindennapi munkából!

12. Esetenként menjetek el közösen kirándulni, főzzetek, süssetek valamit, vagy ebédel-
jetek együtt egy étteremben, ünnepeljétek meg a nevezetes eseményeket (névnapok, 
előléptetések, jutalmak stb.). Esetenként sportoljatok együtt, vállalati rendezvénye-
ken (például sportversenyeken) mindannyian együtt (például egyforma pólóban) 
jelenjetek meg. Minden lehetőséget ragadj meg a csapatszellem erősítésére!

13. Munkatársaid közül kezdd el kinevelni a lehetséges utódaidat, ne feledd, te sem 
lehetsz örökké vezető, valószínű, ha ügyesen csinálod, akkor magasabb szintű szer-
vezeteket fogsz irányítani és jó, ha az alsóbb szinten lévő vezetők a „te embereid” 
és mindenben támogatnak!

14. Tedd érdekeltté munkatársaidat, hogy vegyenek részt a szervezetednél folyó munka 
tökéletesítésében, és értesd meg velük, hogy a sikeres munka mindannyiótok közös 
érdeke!

15. Ne feledd el, a munkatársaid sikere a te sikered, a te sikered pedig a munkatársaidé. 
Légy tisztában azzal, kinek mi a gondja, erőssége, gyengesége. Támogasd munka-
társaidat mindenben, problémájuk megoldásában segítsd őket, és ők is hasonlóan 
segítenek majd téged munkájukkal!

A vezetői típusok

Mindenki ismeri a vezetői típusokat, autokratikus/diktatórikus (erőszakos, szabályokat 
állít fel, amelyeket szigorúan betartat), demokratikus (hagyja érvényesülni az egyént, 
kikéri a csoport véleményét), laissez faire (ráhagyó, nem szól bele a folyamatokba), egyet 
azonban megállapíthatunk, azt, hogy Európában manapság a szervezetek vezetése inkább 
demokratikus módszerekkel, közös érdekek felismerése és a megegyezés mentén tör-
ténik.
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1. ábra: A vezetői típusok
Forrás: https://cadenaser.com/ser/2013/04/24/ciencia/1366770265_850215.html (A letöltés dátuma: 
2020. 03. 30.)

Egy erőszakkal egyben tartott, rossz szervezeti beidegződéssel és szervezeti kultúrával 
rendelkező hatalmi szervezet működési eredménye mintegy 80%-os, de a hatékonyság 
azonnal csökken, amikor a hatalmi nyomás csökken. Egy ilyen szervezetben mindenki 
serényen dolgozik, ha bent van a főnök, de ha nincs jelen a vezető, akkor a munkakedv 
és a termelékenység azonnal hanyatlani kezd. Ezzel ellentétben, a jól működő rendszer 
akkor is hatékonyan működik, ha a vezető távol van, hiszen mindenki belső meggyőző-
désből teszi a dolgát és nem a kényszer hatására.

Ne feledjük el: minden vezetési stílus alkalmazása esetén azokat az egyes munka-
társakat, akik egyénenként kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak, kiemelkedően meg 
kell becsülnie a vezetőnek.

W. D. Hitt (1990) foglalkozott a vezetői típusokkal, osztályozásában a vezetői elkép-
zelés és a megvalósítás szintje alapján hozott létre egy rendszert.

2. ábra: W. D. Hitt modellje: a vezetői típusok és stílusok
Forrás: Hitt 1990, 20.

https://cadenaser.com/ser/2013/04/24/ciencia/1366770265_850215.html
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Tanulmányozva az ábrát, próbáljuk besorolni, milyen vezetőnek is tartjuk magunkat! 
A szervezetünk áldozatai vagyunk? Nem vagyunk sem jó elképzelők, sem jó megva-
lósítók? Amennyiben ide soroljuk magunkat, lehet, hogy nem is vagyunk alkalmasak 
a vezetői posztra? A második csoportot az álmodozó típusú vezető képviseli, jó ötletek 
és képzelőerő jellemzi, de gyenge a megvalósítóképessége. A következő csoport a nagyon 
jó végrehajtó, akinek szükséges az útmutatás és a feladatszabás, de azt következetesen 
elvégezteti. A legszerencsésebb típus a mestervezető, akinek az elképzelései előremu-
tatók, eléggé kreatív, jó ötletekkel rendelkezik és a megvalósítási képességei is rendben 
vannak. Lehetőleg igyekezzünk ilyennek lenni, vagy ha nem vagyunk ilyenek, akkor 
vizsgáljuk felül a vezetői beállítottságunkat és tegyünk érte, hogy fejlődjünk!

A hatékony feladatszabás elméleti megalapozása.
Vezetőként munkaidőnk jelentős részében feladatokat határozunk meg a munkatársa-

inknak. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk ebben is, javasolt átgondolni Fiedler modelljét.9
Fontos az, hogy a feladatszabásunk során az azzal kapcsolatos szituációs helyzet hogyan 

épül fel. Az 1. táblázat alapján a legkedvezőbb szituáció az, amikor a beosztottak és a veze-
tők közötti munkakapcsolat és emberi viszonyok rendezettek, maga a feladat pontosan 
meghatározott, a vezetői beosztásból származó hatalommal a vezető minden támogatást 
meg tud adni ahhoz, hogy a feladat végrehajtható legyen, emellett a vezetői beállítottság 
feladatorientált. Látható, hogy minden szükséges feltétel adott, a feladat végrehajtható.

A táblázat mátrixszerűen épül fel, a legalsó sor a legkedvezőtlenebb állapotot mutatja 
be. A beosztott és vezető közötti kapcsolat rossz, nem tudnak jól együtt dolgozni, a meg-
oldandó feladat strukturálatlan, a feladat- és hatáskörök nem kellően tisztázottak, nincs 
meg pontosan, ki miért felelős, a vezetői pozícióból fakadó hatalom gyenge, emiatt a vezető 
nem képes szervezete érdekében eljárni, a munkához szükséges támogatást megszerezni. 
Súlyosbíthatja a helyzetet, ha a vezető beállítottsága feladatorientált. Az ilyen típusú vezetőt 
nem érdekli a munkatársak problémája, nem érdeklik a más szervezetekkel való kapcso-
latok, semmi nem érdekli, csak a feladat, amit tűzön-vízen keresztül végre kell hajtani.

Tanulság: érdemes elgondolkodni, ha feladatot szabunk valakinek, hogy minden 
követelménynek meg tudunk-e felelni.

1. táblázat: Fiedler modellje

Helyzet (szituáció) Vezető-
beosztott viszony

Feladat
strukturáltsága

Pozícióból
fakadó hatalom

Vezetői
beállítottság

I. (legkedvezőbb) jó strukturált erős feladatorientált
II. jó strukturált gyenge feladatorientált
III. jó strukturálatlan erős feladatorientált
IV. jó strukturálatlan gyenge kapcsolatorientált
V. rossz strukturált erős kapcsolatorientált
VI. rossz strukturált gyenge kapcsolatorientált
VII. rossz strukturálatlan erős kapcsolatorientált

VIII. (legkedvezőtlenebb) rossz strukturálatlan gyenge feladatorientált

Forrás: Fiedler 1980.

9 Fiedler 1980. 
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Érdemes még egy vezetéselméleti modellt áttekinteni. Ez pedig a R. Blake – J. Mou-
ton-féle vezetői rács, amely a feladatközpontúságot és az emberközpontúságot elemzi.

3. ábra: R. Blake – J. Mouton-féle vezetői rács modell
Forrás: https://managementstudyguide.com/blake-mouton-managerial-grid.htm alapján a szerző 
szerkesztése (A letöltés dátuma: 2019. 12. 21.)

Milyen vezetők vagyunk? Az erőtlen és gyenge vezető mindkét tulajdonsága gyenge, 
nem halad a feladat, nem elégedettek a munkatársak. A feladatorientált vezető minden 
tevékenységet a feladat végrehajtásának rendel alá, az ilyen típusú vezető emberközpon-
túsága nagyon csekély mértékű, hiszen alig veszi figyelembe a munkatársak igényeit.

A gondoskodó és barátkozó vezető számára legfontosabb a jó munkahelyi légkör 
kialakítása. A feladatok teljesítése háttérbe kerül, de a légkör kitűnő. A középutasnak 
nevezett vezetői típusban valamely szinten megvan a feladatközpontúság és megvan 
az emberközpontúság is, de a hatékonyság is közepes. A hatékony vezetőben már mind-
két tulajdonság nagyon magas szinten jelenik meg, ez az ideális vezetői típus. Ilyenek 
vagyunk? Ha nem, akkor igyekezzünk megtalálni a maximális lehetőséget mindkét 
területen, teremtsük meg a feladat és a végrehajtók közötti egészséges összhangot.10

A vezetéselméleti szakirodalomban meglévő számos elmélet mellett Douglas McG-
regor rendszerén gondolkodhatunk még el. A modellben az embereket a munkához való 

10 Czuprák–Kovács 2017, 75–79. 

https://managementstudyguide.com/blake-mouton-managerial-grid.htm
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hozzáállásuk szempontjából két nagy csoportra osztják. Az egyik csoportot azok alkot-
ják, akik alapvetően lusták és nem akarnak dolgozni, szürkék és naivak, önközpontúak, 
kerülik a felelősséget, behódolnak a tekintélynek, irányítást akarnak és ellenállnak a vál-
tozásoknak. Ezt nevezte Douglas McGregor az „X elméletnek”.11

Az „Y elmélet” ennek az ellenkezője, amely szerint az embereknek értelmes munkára 
van szükségük, kreatívak, jól akarnak dolgozni, lojálisak szeretnének lenni a szervezettel 
és a vezetővel, a saját munkájukat akarják ellenőrizni, beleszólást szeretnének a dönté-
sekbe, és szerintük kell a kihívás, a bizonyítás lehetősége, ezért a munkavégzés kiváló 
lehetőség és alkalom a további fejlődésre.

Az elmélet alapjaival egyetérthetünk, de nem csupán az embertípusok különbözőek, 
hanem a kapott feladatok minősége is fontos kérdés. Vezetőként gondoskodjunk arról, 
hogy a munkatársaink mindig értelmes munkát végezhessenek, tudják, mi munkájuk 
célja, lássák annak eredményét! Nagy valószínűséggel előtérbe kerül a kreativitásuk 
és vélhetően jól szeretnének dolgozni.

Az ideális beosztott főbb jellemzői

Tudjuk most már, milyen a jó vezető, de hogy milyen az ideális beosztott, azt is meg kell 
fogalmaznunk. Lássuk a táblázatot.

2. táblázat: Az ideális beosztott főbb jellemzői
Tulajdonságok Fizikai jellemzők, megjelenés Képességek

lojális a szervezethez és a vezetőhöz rendezettséget sugárzó, harmonikus 
megjelenésű intelligens, kreatív

együttműködő a munkatársakkal ápolt szakmailag kiválóan felkészült
szívesen vállal feladatokat és felelősséget ideális súlyú jó szervező, rendszerben gondolkodó

magabiztos egészséges önbizalommal rendelkező csapatjátékos
nagy munkabírású, szorgalmas, proaktív jól kommunikál

stressztűrő alkalmazkodóképes

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A vezetési funkciók rendszermodellje

Fontos, hogy vezetőként elemeiben és összefüggéseiben is ismerjük a vezetési funkciók 
rendszermodelljét. Kérem, gondolják át az egyes összetevők jellemzőit, és a mindennapi 
tevékenységük során használják fel annak elméleti alapjait úgy, hogy keressék meg 
a gyakorlati hasznosítási lehetőségeit.

Minden szervezet csúcsán annak a vezetője helyezkedik el, egyszemélyi felelős veze-
tőként felel az általa vezetett szervezet teljes működéséért. Már két ember között is 

11 Az elméletről részletesebben lásd: Kovács G. 2018, 18–19.
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megoszlik a vezetői szerep (viccesen illusztrálva: a házastársak esetében a férfi a fej, 
de a nő a nyak, amely arra fordítja a fejet, amerre szeretné12).

A vezető a központi személy, felelős mindazért, amit megtett, vagy megtenni elmu-
lasztott. Feladata, hogy összefogja a szervezet egészének a tevékenységét, a vezetési 
funkciók gyakorlásával biztosítsa annak működését, juttassa érvényre a felsőbb szintű 
vezető akaratát és a szervezet működésével kapcsolatos elvárásait.

Fokozottan ügyeljünk arra, hogy beosztott vezetőként csak ritkán hivatkozzunk 
a vezetőnkre – pláne akkor ne, ha az adott dolog, feladat nem is az ő elvárása. Ne töre-
kedjünk arra, hogy a felsővezetői követelményeket még a saját túlzott elvárásainkkal is 
megnöveljük, arra hivatkozva, hogy ez felsővezetői igény. Legyünk mértéktartók, ne 
feledjük, a józan ész a legjobb tanácsadó mindenben.

A rendészeti szervezeteknél alkalmazott vezetési funkciók 
rendszermodellje

A vezetési funkciók alapos ismerete, tudatos és hatékony alkalmazása minden vezető 
alapvető érdeke és kipróbált vezetési módszere. Ez a gondolatmenet egy jól bevált folya-
matot modellez, amelynek elsajátításával és betartásával sikeresek lehetünk saját szak-
területünkön, de a mindennapi életben is.

Hogy hadvezetési példát említsek, nem gondolom, hogy az ókori hadvezérek tuda-
tosan alkalmazták volna ezeket a vezetési funkciókat, de hogy ösztönösen felismerték 
és alkalmazták az egyes elemeket, az biztos. Akkor is működött a felderítés, aki kikém-
lelte az ellenséges erők tulajdonságait, abban az időben is készítettek különböző terveket, 
különböző cselekvési változatokkal, a haditanács meghozta a döntést, megszervezték 
a feladat végrehajtását, a katonák ellátását, kürt-, dob- és zászlójelekkel irányították 
a csatát, majd értékelték a győzelmet vagy a vereséget, és elölről kezdődött az egész, 
hiszen maga a történelem a háborúk és a hadjáratok sorozata!

Manapság is ugyanezt a folyamatot hajtjuk végre, csak modernebb formában és sze-
rencsére már nem a csatatéren. Az információkat az internetről vagy a műholdról is 
beszerezhetjük, zászló-, dob- és kürtjel helyett pedig ott van a modern távközlési rendszer 
minden eszköze.

Ez után a kis kitérő után koncentráljunk a szervezetek vezetésére!
A rendészeti szervezetek vezetése során alkalmazott vezetési funkciók (elvégzésük 

sorrendjében) a következők:
1. információk gyűjtése és feldolgozása, elemzése-értékelése, tárolása, továbbítása 

és felhasználása;
2. tervezés (döntési változatok kialakítása, a döntés előkészítése);
3. döntés (a legfontosabb vezetési funkció);

12 Szabadon idézve a Gold Circle (Bazi nagy görög lagzi) című filmből. Elérhető: https://videa.hu/videok/
film-animacio/bazi-nagy-gorog-lagzi-79cLBMT7VJBFDlz5 (A letöltés dátuma: 2020. 03. 05.) 

https://videa.hu/videok/film-animacio/bazi-nagy-gorog-lagzi-79cLBMT7VJBFDlz5
https://videa.hu/videok/film-animacio/bazi-nagy-gorog-lagzi-79cLBMT7VJBFDlz5
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4. szervezés, a feladatok végrehajtásának koordinálása (a döntés végrehajtásának 
és az együttműködésnek a megszervezése);

5. a tevékenység irányítása (a tevékenység vezetése);
6. ellenőrzés, értékelés.13

4. ábra: A vezetési funkciók – elvi vázlat
Forrás: a szerző szerkesztése

5. ábra: A vezetési funkciók kapcsolata – elvi vázlat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A vezetési funkciók minden elemében felfedezhetjük a többi vezetési funkció megje-
lenését.

Tanulmányozzuk például a tervezést mint vezetési funkciót. Könnyen beláthatjuk, 
hogy a tervezőmunkát is megelőzi egy információgyűjtő tevékenység és folyamat. Milyen 
tervet kell előkészítenünk, mire vonatkozik stb.? Ha megvannak az információk, akkor 
következik a tervezés: milyen típusú tervet készítsünk, melyik módszert alkalmazzuk, 

13 Kovács G. 2018, 51.
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hogy legjobban tükrözze elgondolásunkat? A lehetséges változatok közül a döntésünkkel 
választjuk ki az optimális tervet.

Ezt a mozzanatot követi a szervezési funkció, ahol megszervezzük a terv kivitelezését, 
ki mit készít el, milyen határidőre, milyen formában. Az irányítás során felügyeljük a terv 
elkészítését, esetleg magunk is részt veszünk benne. Ha készen van a tervünk, akkor 
több szempontból ellenőrizzük, mindenben megfelel-e az elvárásoknak.

Mint a fentiekben olvasható volt, a vezetési funkciók önmagukban visszatérő rend-
szert alkotnak, ahol mindegyik elemben kimutatható, fellelhető a többi vezetési funkció 
megléte. A valóságban ez egy bonyolult és összetett rendszer, hiszen ha új információ 
érkezik, esetleg megváltozik a helyzet, akkor kezdődik elölről az egész folyamat.

A vezetőnek jól el kell sajátítania valamennyi vezetési funkciót és azok belső tar-
talmát, hiszen tulajdonképpen a vezető fejében összegződik az egész vezetési rendszer 
minden eleme. Az itt leírt egyes vezetési funkciók valójában tisztán soha nem jelennek 
meg, tartalmuk, elemzésük az oktatás és a megértés miatt került bemutatásra.

Gondolkodjunk el egy kicsit! Érdemes összevetni a vezetési folyamat és a parancsnoki 
munka elemeit – elemezni a párhuzamosságokat és a különbségeket a következő ábrán.

6. ábra: A vezetési folyamat és a parancsnoki munka elemeinek összevetése – elvi vázlat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az információk gyűjtése, tárolása, felhasználása és továbbítása

A sikeres vezetői munka alapfeltétele, hogy a vezető folyamatosan rendelkezzen a szer-
vezete vezetéséhez és irányításához szükséges információkkal. Az információ olyan 
hatalom, amely nélkül nem lehetünk hatékony vezetők. Az a vezető, akinek nincs ele-
gendő információja, nem tudja hatékonyan vezetni a szervezetét, ezért mindig legyünk 
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érdeklődőek, jól tájékozottak, lássuk előre a történéseket, hiszen csak így tudunk rájuk 
felkészülni.

Általánosságban az fogalmazható meg, hogy a jól működő szervezeteken belül 
a különböző szintű vezetőknek jól megszervezett információs rendszer áll rendelkezésére. 
Ennek a rendszernek a célja a szervezetet ért külső és belső hatások, az információk eljut-
tatása a vezető számára. Ilyenek lehetnek a szervezeti információs csatornák, például: 
értekezletek, beszámolójelentések, elemzések, belső tájékoztatók, vezetői elemzések, 
statisztikai adatok stb.

A legtöbb szervezet vezetőjére nap mint nap hatalmas, szinte feldolgozhatatlan infor-
mációmennyiség zúdul. Ez a mennyiség a vezetési szint emelkedésével hatványozottan 
növekszik. Hogy egyértelmű legyen, miről beszélünk, jegyezzük meg azt, hogy adatnak 
nevezzük mindazokat a híreket, közléseket, amelyek a vezetőhöz vagy az adott szervezet-
hez eljutottak, attól függetlenül, hogy a szervezet működését befolyásolják-e, vagy nem. 
Az adatok, hírek osztályozásával jutunk el az információ meghatározásához. Az infor-
máció minden olyan adat, hír, ismeret, amely bizonytalanságot szüntet meg és döntésre 
késztet, valamilyen hatással van a szervezetünk működésére.

Ebben az évtizedben a számítástechnikai eszközök fejlődésének következményeként 
az információ mennyisége exponenciálisan növekszik. Az újabb eszközök, újabb ada-
tokat, újabb elemzéseket generálnak, amelyeket újra meg kell szűrni, fel kell dolgozni, 
azok újabb adatokat alkotnak, és a kör így folytatódik tovább. A vezető információt 
befogadó képessége, de még inkább a munkaideje véges (a vezetőnek egy bizonyos idő 
után az információfeldolgozó képessége fejlődik, a gyakorlott vezető nagyon sok dologra 
emlékszik, szinte lelki szemei előtt látja a papírokat, e-maileket stb. Kutatások bizonyít-
ják, hogy az agy vizuális memóriája jól fejlődik azoknál, akik sok vizuális elemmel 
(különböző ügydarabokkal) találkoznak napi munkájuk során. A személyügyi területen 
dolgozók például ugyanilyen jól jegyzik meg a neveket – hiszen személyekkel, nevekkel 
foglalkoznak a legtöbbet munkájuk során).

Bármennyire is igyekszünk, senki nem tud mindenben ugyanolyan szinten tájékozott 
lenni, mindent jól csinálni, mindenről tudni, mindenütt ott lenni. Vezetőként törekednünk 
kell olyan elemző-értékelő-szűrő rendszer kialakítására, amely biztosítja azt, hogy csak 
az elemzett, értékelt és a relevanciával bíró információk jussanak el hozzánk. A veze-
tői titkárság, a jól felkészített munkatárs kitűnő segítség lehet ebben. Megoldás az is, 
hogy minden vezető a saját vezetői szintjén kezelje az információkat és ott oldja meg 
a keletkező feladatokat, ne terhelje fölöslegesen a vezetőjét olyan dolgokkal, amelyeknek 
a megoldása a saját hatásköre. A szükséges tájékoztatást azonban adja meg vezetője 
számára – az sem jó gyakorlat, ha mindent saját hatáskörben megold, de a vezetőjét 
semmiről nem tájékoztatja. Közösen kell kialakítani azt a gyakorlatot, amely mindkét 
vezetőnek megfelel, bármennyire is megterhelő és időrabló, esetenként megbeszéléseket 
kell beiktatni, ahol megtörténik a tájékoztatás.

Az információk különböző formái és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati tanácsok
Szóban elhangzó információk. Ez a leggyakoribb információátviteli forma, amelynek 

jellemzője, hogy elhangzása után nem visszakereshető (hacsak nem készült hangfelvétel). 
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Legfontosabb előnye az, hogy lehetőséget teremt az azonnali és gyors reagálásra, és ha 
szükséges, az információk pontosítására. Legnagyobb hátránya az, hogy az információ 
esetleg félreérthető, ezért nagyon fontos mindkét fél részéről a rövid, szabatos, lényegre 
törő, egyértelmű információátadás.

Kerüljük az olyan szituációt, hogy a vezetőnk vagy mi magunk olyankor szabjunk 
feladatot, amely időpont nem alkalmas annak elmélyült elemzésére. Hiányzik az alkalmas 
helyszín és időpont (ilyen lehet például a folyosó, a különböző egyéb rendezvényeken 
való spontán találkozás). Ilyen helyzetben van az, hogy vezetőnk olyat kér, olyan feladatot 
szab, amit nem is értünk pontosan, hiszen éppen más gondunk van (például készülünk 
a felszólalásunkra), nem is tudunk megfelelően koncentrálni az ügyre. Hasznos megol-
dás lehet az, hogy kérjük vezetőnket, keressünk a feladat meghatározásra egy nyugodt 
időpontot, amikor 100%-ban  a feladatra tudunk koncentrálni. Vezetőként figyeljünk erre 
magunk is, hiszen érdekünk az, hogy a feladatot pontosan és jól megértse a kollégánk, 
hiszen csak úgy tudja végrehajtani.

Ha az információt vevő személy úgy érzi, hogy nem teljesen értette meg az informá-
ció tartalmát, akkor bátran kérdezzen vissza, az is követendő módszer, hogy az infor-
mációt adó (feladatot megfogalmazó) kérdéssel, kérdésekkel meggyőződik arról, hogy 
a befogadó megértette-e az információ üzenetét és tartalmát, azt, hogy pontosan mit is 
várunk tőle, milyen formában és mikorra. Ezzel a módszerrel sok félreértés kerülhető 
el. Ha lehetőség van rá, akkor információadóként és -vevőként is készítsünk magunknak 
feljegyzést saját jegyzetfüzetünkbe (különálló lapokra történő feljegyzés nem taná-
csos, mert azok könnyen elkallódhatnak, a visszakeresésük is nehézkes lehet) az adott 
és kapott információ főbb elemeiről – ez sokat segíthet később, amennyiben valamit 
tisztáznunk kell.

Írásos információk. A leggyakoribb információátviteli forma, amely később is bizo-
nyítható, hiszen írásban is megvan. Esetenként az alakisága pontosan meghatározott, 
idő- és munkaerő-igényes, de fontosabb ügyekben megéri a fáradtságot. Sajnos ez a mód-
szer nem biztosítja az azonnali, közvetlen visszacsatolás lehetőségét, ezért a megfogal-
mazottaknak rövidnek és egyértelműnek kell lenniük. Célravezető az a módszer, hogy 
a szóban, előzetesen pontosítottak írásban is megjelenjenek.

Napjainkban az e-mailek tömegét kapja meg egy-egy vezető. Ha naponta 60 db e-mailt 
kap egy vezető, az legalább egy óra a munkaidejéből, abban az esetben, ha csak egy percet 
foglalkozik egy e-maillel – és néhány e-maillel nem csak egy percet kell foglalkozni! 
Kinek van erre ennyi ideje?

Vezetőként olyan rendszer kialakítása célszerű, hogy a vezetőnek és/vagy a szerve-
zetnek legyen több e-mail-címe, amelyet a munkatársak (titkárság, ha van) is megosztva 
kezelnek, de elvárás, hogy folyamatosan kezeljék, és ha szükséges, akkor átküldjék 
nekünk a fontos – a vezetőre tartozó információkat. Mint az élet minden területén, 
az e-mailek írása és olvasása tekintetében is fontos a mértéktartás.

Az információ megosztásának köre (a címzetti kör, akik lehetnek másolati címzettek 
és titkos címzettek) is fontos kérdés – az kapja az e-mailt, akire tartozik. Felső- vagy 
középvezetőként a szervezetünkben egy szervezeti szinttel alacsonyabb szinten lévő 
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 címzetteket is betehetünk másolati címzettnek. Ekkor biztosak lehetünk abban, hogy azok 
is megkapják a tájékoztatást, akik valójában végre fogják hajtani a feladatot és az álta-
lunk vezetett beosztott vezető munkáját is megkönnyítjük ezzel, hiszen az ő tudtával 
adunk tájékoztatást beosztottjainak a feladatról (ezt a funkcionális vezetési rendszer is 
megengedi). Ezzel a módszerrel kizárólag tájékoztatunk, nem szabunk feladatot (nem 
lépünk át a beosztott vezető hatáskörén), hiszen ezzel sértenénk a vezetéselmélet azon 
elvét, hogy – optimális esetben – mindenkinek egy vezető szabhat feladatot. Legyünk 
mértéktartók, a normál munkamenetben amúgy is eléggé sok e-mailt kapunk, nem kell 
mindenkinek mindent elküldeni, még tájékoztatásul sem!

Az érthetőség, az egyszerűség, a rövidség és az egyértelműség is nagyon fontos 
követelmény. Ha van a környezetünkben egy hasonló felkészültségű munkatárs, mint 
a címzetti kör, akkor előzetesen adjuk oda neki a kiküldendő anyagunkat és kérjük, 
dolgozza fel, majd kérdezzünk vissza a feladatra, mindent megértett-e, egyértelmű-e 
számára a feladat. Ha munkatársunk érti a feladatot, amit meg szeretnénk határozni, 
akkor biztosan jó az anyagunk, ekkor kiküldhetjük a címzetteknek.14

Személtető információk. Jelentések, összefoglalók készítésekor alkalmazzuk gyakran 
ezen lehetőségeket. Használjuk ki a különböző számítógépes programok adta lehetősége-
ket, de ehhez persze ismernünk kell azokat. (Hogyan szabunk feladatot, ha nem tudjuk mit 
is lehet elkészíteni a különböző programok segítségével?) Ügyeljünk az egyértelműségre 
és az egyszerűségre. Ne feledkezzünk meg az alkalmazott jelek és rövidítések magya-
rázatáról, a címről, az egyéb szükséges „kellékekről”. Minden anyagot úgy készítsünk 
elő, hogy az a témában laikus számára is egyértelmű legyen, ne kelljen találgatni, mi mit 
jelent, mi mire vonatkozik! Legyünk teljesen egyértelműek munkánk által is! Törekedjünk 
a szemléletes, tömör, lehetőleg 1, maximum 3-5 oldalas jelentések, összefoglalók készíté-
sére! Sokkal nehezebb feladat rövid, de informatív anyagot készíteni, mint egy terjengőst!

Az elkészült anyagok tömörségére való törekvés jegyében nem kell mindent részle-
tesen leírni az előterjesztésben, fontos viszont, hogy a törzsszöveget olyan mellékletek 
egészítsék ki, amelyek tartalmazzák a fontosabb háttéranyagokat és főbb részleteket 
(ha a vezető szükségét látja, akkor odalapoz és megnézi a számára érdekes mellékletet 
és máris olvas tovább).

Legyünk igényesek az ábrák, táblázatok elkészítése során, legyen színes, informatív 
és egyértelmű a munkánk!

Adatformátumú információk. Azok az adatbázisok, adatsorok, amelyeket meghatáro-
zott szempontok alapján csoportosítottak. Például a rendőri szolgálati tevékenység során 
valamilyen adatbázisokból történő lekérdezés eredményéből összefüggéseket tudunk 
megállapítani (például a bűnelkövetési, közlekedésrendészeti adatbázisrendszerek elem-
zése az utazó bűnözők kiszűrésére). Javasolható olyan programok alkalmazása, ame-
lyekből szemléltető ábrák készíthetők.

14 Az Osztrák–Magyar Közös Hadseregben volt ilyen beosztás rendszeresítve, akinek a feladata az volt, 
hogy minden elkészült anyagot véleményezzen (ha ő megértette, akkor mindenki megértette a feladatot). 
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A vezetői információ rögzítésének módja és módszerei

Nagyon fontos kérdés lehet az információ rögzítésének módja. Minden, az adott kor tech-
nikai fejlettségével együtt haladó vezető törekszik arra, hogy sikeresen alkalmazza a ren-
delkezésére álló csúcstechnikai eszközöket, legyen az laptop, iPad, iPhone készülék – ezek 
mind megkönnyítik a munkánkat, ha ügyesen és hatékonyan használjuk azokat.

A legifjabb vezetői nemzedék már legtöbbször nem ír kézírással, ők a digitális esz-
közöket részesítik előnyben. Ezen rögzítési módnak, az előnyei mellett, csupán egy 
hátránya van, azokat újra fel kell dolgozni, elő kell venni, a digitális jegyzeteket ki kell 
keresni, tehát újabb munkát igényelnek. Bárki bárhogyan is vélekedik, a legpontosabb 
rögzítési mód a jegyzetfüzetünkbe történő feljegyzés. Füzetünkbe bármikor, bármilyen 
lényeges információt azonnal fel tudunk jegyezni, különböző színekkel ki tudjuk emelni 
a fontos és sürgős információkat, teendőket, a feladatokat, a felelősöket, a határidőket. 
A bejegyzés mellé természetesen a saját részünkre magyarázatokat, egyéb ötleteket is 
oda tudunk írni, a feldolgozás során további színjelzéseket, kiemeléseket alkalmazhatunk. 
Mindez a digitális eszközön is lehetséges, de megítélésem szerint ez ott valamivel bonyo-
lultabb. A jegyzetfüzetünkben könnyen oda-vissza tudunk lapozni, összefüggéseiben 
látjuk a feladatainkat, vizuálisan és kézzelfoghatóan is ellenőrizni tudjuk a munkánkat. 
Amennyiben szükséges, újabb feladatlistákat tudunk készíteni, tehát kezelése egyszerű, 
bármikor kéznél van, és még csak be sem kell kapcsolni, soha nem merül le, nem hibá-
sodik meg, de sajnos elkallódhat, így nagyon vigyáznunk kell rá.

Vezetői gyakorlatomban jól bevált módszer a jegyzetfüzet alkalmazása, párhuzamo-
san, a heti beosztású naptárral. A vezetői feladatok általában heti feladatként jelentkez-
nek, ezért a napi beosztású – egy nap-egy oldal felosztású – naptár alkalmazása nem 
célszerű, hiszen nem látjuk együtt a heti feladatainkat. A naptárban és a jegyzetfüzetben 
rögzített feladatok ugyanazok, csak határidőhöz kötve. Amennyiben a jegyzetfüzetbe 
bejegyzett feladatokat vagy naptárunkat folyamatosan ellenőrizzük, soha nem vétünk 
a határidők betartása ellen, ez pedig nem elhanyagolható szervezetvezetői erény! Vezes-
sük folyamatosan mindkettőt!

Létezik olyan naptár az okostelefon Word applikációjában, hogy készülékünkre 
rámondjuk a naptárba szánt bejegyzést és az megjelenik készülékünk naptárában. Ezen-
kívül használhatjuk az Outlook levelező program naptári alkalmazását is, amelynek 
segítségével értekezleteket, találkozókat szervezhetünk. Sikeres alkalmazásának felté-
tele, hogy minden munkatársunk ezt a rendszert használja – ezt vezetőként meg tudjuk 
követelni. (Lehet, hogy használata eleinte nehézségeket okoz, ellenállásba ütközik, de 
az alkalmazás során meggyőzi a felhasználókat arról, hogy számos előnye van a rend-
szernek és minden típusú okostelefonon működik.) A modern informatikai eszközök 
további alkalmazásáról lesz még szó a továbbiakban.

Az információk tárolása

Fontos kérdés az információk hatékony tárolása. A hagyományos tárolási módszerek 
mellett egyre nagyobb teret hódít az elektronikus rendszerre épülő digitális tárolóhelyek 
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alkalmazása (központi szerver vagy informatikai felhőrendszerek). Törekedjünk arra, 
hogy szervezetünk anyagai egy központi szerveren (felhőben), egy külön meghajtón 
legyenek tárolva, minden kollégánk onnan dolgozik, és a munka elkészülte után is oda 
küldi el a kész anyagokat. Saját eszközünkön legyenek logikai sorrendbe szervezve 
a különböző könyvtárak, mappák, fájlok. Jó gyakorlat, ha a fájl nevében az egyértelmű 
azonosításra törekszünk (a neve utaljon a tartalmára) és a készítési dátumot is szere-
peltessük. Tudatosítsuk magunkban és a munkatársaink körében, hogy minél kevesebb 
papíralapú információhordozóval rendelkezzünk, használjuk széleskörűen a technikai 
lehetőségeket, hiszen ez a jövő és emellett még környezetvédők is vagyunk!

Vezetői értekezletre, megbeszélésre mindig vigyük magunkkal laptopunkat, jegy-
zetfüzetünket és naptárunkat, hiszen laptopunkon bármilyen anyagot tudunk tárolni, 
hozzáférünk a közös meghajtóhoz is, és azonnal kikereshető bármi. Így a vezetői érte-
kezleten rövid tájékozódás után felvilágosítást tudunk adni bármilyen hozzánk tartozó 
adott ügyről.

Az információk továbbításának módja rendkívül változatos lehet (élőszóban, videó-
konferenciával, írásban, telefonon, Viber, MSN, Skype, e-mail útján), de követelmény, 
hogy az időben és bizonyítható módon eljusson a célszemélyhez vagy az adott szerve-
zethez.

Az információk továbbítására a legfontosabb módszer továbbra is a szóbeli közlés. 
Vezetőként ügyeljük rá, hogy munkatársunkat csak a szükséges ideig tartsuk fel (ha 
lehetőségünk van rá, egyeztessünk vele a munkamegbeszélés időpontjáról, és ebben, 
ha lehet, legyünk rugalmasak – hiszen nem tudjuk, éppen milyen feladattal foglalkozik 
szervezetünk sikeressége érdekében), lehetőleg rövid, de világos és egyértelmű utasítá-
sokat adjunk számára.

Követeljük meg munkatársainktól, hogy minden megbeszélésre hozzák magukkal 
a jegyzetfüzetüket és naptárukat (esetleg laptopjukat) is, és használják is azokat.

Az esetleges határidőket együtt állapítsuk meg, törekedjünk arra, hogy a végső hatá-
ridő előtt bizonyos idővel (előhatáridő) – ez a készülő mű terjedelmétől és fontosságától 
függ, amely lehet félidőben, vagy egy-két nappal is a leadás előtt – kérjük be a készülő 
anyagot, vagy együtt tekintsük át az ő számítógépében. Ebben az esetben mi is nyu-
godtak leszünk, és munkatársunk is iránymutatást és visszajelzést kap a feladatával 
kapcsolatban, meggyőződünk arról, hogy a munkatársunk úgy végzi a feladatát, abban 
az ütemben, abban a formában, azzal a tartalommal, amelyet elvárunk tőle. Ez a módszer 
nagyon sok félreértést kiküszöbölhet, hiszen azzal, hogy belelátunk a munkatársunk 
munkavégzésének folyamatába, jobb anyag fog születni, mert segítő észrevételeinket 
már a kidolgozás közben is be tudja dolgozni az anyagot készítő kolléga.

Az információk feldolgozása (az információk elemzése, értékelése)

Az információ értékelése forrás, megbízhatóság, jelentéstartalom és aktualitás alapján 
történhet. Az elemző-értékelő munka igazából vezetői, döntést előkészítő feladat, amely 
valójában a megszerzett információk részekre bontását, osztályozását jelenti. Ez a fel-
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adat tartalmának, sürgősségének és tárgyának megfelelő osztályozásban, sorrendbe 
állításában merül ki. Ezt a fontos elemző munkát vagy a vezető, vagy az erre a feladatra 
létrehozott szervezet tagjai végzik lehetőleg modern összehasonlító, elemző programok 
alkalmazásával. Megjegyzendő, hogy napjainkban egy folyamatban lévő bűnügyi-fel-
derítő munka közben ki sem kell lépni az irodából, a rendelkezésre álló adatok alapján 
máris megtörténik a lehetséges elkövető profiljának a kialakítása, így a gyanúsítotti kör 
összeállítása. Soha ne sajnáljuk az időnket az információk elemzésére!

7. ábra: Az elemző-értékelő rendszer felépítése – elvi vázlat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A tervezés (döntést előkészítő feladatok, az előtervezés)
Az időszámvetés, a feladatok számbavétele

„A tervezés első eleme az időszámvetés, amely a rendelkezésre álló idő legcélsze-
rűbb felosztása a parancsnok (vezető szerv) és a végrehajtók között a kapott feladatok 
eredményes végrehajtása érdekében.”15 Egy vezető kaphat feladatot a felettesétől is, 
de saját döntése, elhatározása, feladatfelismerése alapján ő maga is meghatározhat 
feladatokat magának és a szervezete részére is. Minden feladat-végrehajtás a terve-
zéssel, a döntést előkészítő tervezéssel kezdődik. Ennek is első eleme a rendelkezésre 
álló időmennyiség elosztása, szakkifejezéssel szólva az időszámvetés végrehajtása, 
amely során meghatározhatók a feladattal kapcsolatos legfontosabb időpontok. Ennek 
a mozzanatnak azért van jelentősége, mert általában minden feladatot határidőre kell 

15 Kovács G. 2018, 170.
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végrehajtani (fanyar humorral megjegyzendő, hogy egy adott feladat soha nincs készen, 
csak a határidő érkezett el).

Az első, amit át kell gondolni, az, hogy mikor érkezett a feladat a felettestől, vagy 
mikor merült fel az új feladat megoldásának szükségessége. A második dolog az, 
hogy szükséges-e tájékoztatni a vezetőnket (az elöljárónkat, főnökünket) a feladat 
részelemeinek a végrehajtásáról, vagy teljesen ránk van bízva, hogy jó minőségben, 
de határidőre legyen készen a feladat (az utóbbi a nehezebb dolog, mert a felelős-
ség ebben az esetben csak bennünket (kidolgozókat) terhel, nem tudjuk azt mondani 
a főnökünknek, hogy „de hát a közbeeső pontosítás során megbeszéltük, hogy így, 
vagy úgy legyen” – ebből is láthatjuk, hogy szükségesek közbeeső megbeszélések, 
menet közbeni pontosítások.

A legfontosabb tényező az az időpont, amikor meg kell kezdeni az új feladat tényleges 
végrehajtását – hiszen minden határidőt ehhez kell igazítani (gyakorlatilag vissza kell 
számolnunk). Az is lényeges szempont, hogy milyen időintervallumban kell végrehaj-
tani a feladatot, mennyi idő áll rendelkezésünkre, mi a feladat tervezett befejezésének 
időpontja. Ha mindezeket meghatároztuk, akkor egy számvetést kell elvégeznünk. Gon-
dolatban vagy a füzetünkbe feljegyezve fel kell osztanunk a rendelkezésre álló idő-
mennyiséget, mégpedig úgy, hogy a vezető szerv rendelkezésére álljon az időtartam 
egyharmada, a végrehajtók rendelkezésére pedig az idő kétharmada.

8. ábra: A rendelkezésre álló idő felosztása – elvi vázlat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Ezt követően (egy felületen, papírlapon vagy digitálisan) táblázatos formában célszerű 
elkészíteni az időszámvetést. Célravezető lehet a pusztán gondolati tevékenység is, de 
mindenképpen hajtsuk végre ezt a mozzanatot!

Amennyiben a tevékenység (folyamat) több napig eltart, akkor célszerű a naptárunkba 
feljegyezni az egyes elemek, mozzanatok végrehajtásának az időpontját és időtartamát 
(vagy megjeleníthetjük azt külön erre a célra készített táblázatban is, lásd lentebb).

3. táblázat: Az időszámvetés egyik módszere a folyamatábra készítése
feladat/napok

feladat
feladat
feladat
feladat
feladat

Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A végrehajtandó feladattal kapcsolatos kialakult helyzet átfogó elemzése

A követendő jó gyakorlat szerint, amikor bármilyen vezetési szinten dolgozó beosztott 
munkatárs vagy vezető feladatot kap a főnökétől, vagy akár önmaga határoz meg fela-
datot saját magának, munkatársának vagy a szervezetének, akkor első gondolata a ren-
delkezésére álló idő felosztását (időszámvetés elvégzése) követően az, hogy végrehajtja 
a kialakult helyzet értékelését. Megvannak a főbb időpontok, ehhez tartjuk magunkat, 
mindent ezekhez kell most már igazítani!

A helyzetértékelés egy olyan tevékenység, amikor a vezető elemzi, értékeli, összegzi 
az adott szervezetet ért külső és belső hatások összességét, elemzi a feladat végrehaj-
tását segítő vagy gátló tényezőket, azokból következtetéseket von le (mely személyek, 
melyik szervezet, hogyan és milyen módon segíti vagy gátolja a feladat végrehajtását).

Esetenként szükséges az, hogy bonyolultabb feladat esetén önmagunk számára össze-
foglaló feljegyzést készítsünk, de ha nem is írjuk le, akkor is tanácsos átgondolni ezeket 
a segítő vagy gátló tényezőket. Az ábrázolás jó tanács azoknak, akik vizuális típusú 
vezetők, de akik nem tartoznak ide, nekik is célszerű – azt, amit lehet – leírni, lerajzolni, 
feljegyezni, ábrázolni valamilyen módon, mert a leírtak (lerajzoltak) látványa újabb 
ötleteket adhat, összefüggéseket tárhat fel, kapcsolatokat tárhat elénk az egyes elemek 
között, segít kiszűrni a feladatok egymásra tervezését (ha kapunk egy bonyolult felada-
tot, egy A/3-as  lapon rajzoljuk fel a feladatot befolyásoló körülményeket, tennivalókat, 
együttműködőket stb. – segíteni fog a feladatok rendszerezésben).

9. ábra: A helyzetértékelés elemei
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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Időnként tanácsos, ha a naptárunkba is belenézünk, ellenőrizzük azt, hogy vannak-e más 
feladatokkal esetleges időpontütközések vagy egyéb akadályok, ezeket időben ki tudjuk 
szűrni. Ennek feltétele viszont az, hogy a naptárunkba a várható események időpontjait 
folyamatosan vezessük, minden be legyen jegyezve).

A helyzetértékelés elemei a következők lehetnek: a feladattal kapcsolatos kialakult 
aktuális helyzet értékelése (0). Bármilyen feladatot kapunk is, az valamilyen környezetben 
jön létre, amellyel kapcsolatban az aktuális helyzetet értékelni kell. Fontos megállapítás 
az, hogy az adott támogató vagy ellenséges (nem támogató) környezet (1) mennyiben 
tudja segíteni vagy gátolni az adott feladat végrehajtását. Ezt követően a saját szerve-
zetünk rendszerben elfoglalt helyzetét (2) is át kell gondolnunk, milyen erőforrásokat 
tudunk biztosítani a feladat végrehajtása érdekében, munkatársaink és/vagy az általunk 
vezetett szervezet mennyire túlterhelt, kire tudom az adott feladatot átruházni úgy, hogy 
megfelelő minőségben végre is legyen hajtva.

A következő gondolatkör az együttműködő szervezetek (3) helyzete vagy a tevékeny-
ségben érintett szervezetnek, illetve társszervezetek, szervezetünkhöz való viszonyának 
és tevékenységének az értékelése. Az együttműködők mennyiben tudják gátolni, illetve 
segíteni a feladatvégrehajtásunkat, milyen támogatást tudnak adni? Segítő ez a kör-
nyezet vagy éppen gátló? Ezeket a tényezőket is fel kell mérni, meg kell keresni azokat 
a támogatókat (legyenek azok személyek vagy szervezetek), akik segítségünkre lehetnek 
a feladat végrehajtásban.

Amennyiben a tevékenységünk a terepen történik, vagy az valamilyenfajta mozgással 
jár együtt, akkor a közlekedési lehetőségeket (4) is számba kell venni, a forgalmi viszo-
nyokat, az út- és közlekedési hálózatot.

Fontos lehet az adott évszak, a napszak, a jelenlegi és várható időjárás (5), ezek 
milyen befolyással hatnak a tevékenységünkre.

Végül, de nem utolsósorban az előforduló egyéb sajátosságok lehetőségeit (6) is meg 
kell vizsgálni (például vegyi baleset esetén a védőruha megléte vagy a gázálarc viselése, 
esetlegesen a protektor [védőpáncél] viselése, szájmaszk, gumikesztyű stb.).

A felsorolt elemek értékelése egyenként történik meg, gyakorlatilag ezekből a meg-
állapításokból részkövetkeztetéseket kell levonnunk, amelyekből újabb feladatok is 
adódhatnak. A kialakult helyzet átfogó értékelése azért fontos, hogy minden tényező 
tudatában és azok elemzésével-értékelésével használható és megvalósítható terveket 
tudjunk készíteni.

Végkövetkeztetés levonása, az elemek összegzése

A vezető a helyzetértékelés egyes elemeinek értékelése során, a részkövetkeztetések 
elvégzését követően, azok összegzett értékelése alapján végkövetkeztetést von le, amely 
egyben a feladat megvalósításával kapcsolatos döntésének (elhatározásának) az alapját 
képezi. Ebben a döntésben minden tényező hatása megjelenik, ha jól végeztük el a fel-
adatunkat, akkor semmilyen lényeges elem nem marad ki. Ha valami komoly tényező 
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mégis kimaradna, akkor jelentkezik a probléma, mert annak hatásai és következményei 
miatt minden átalakulhat.

10. ábra: A helyzetértékelés elemei
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A helyzetértékelési folyamatot, ha szükséges, akkor naponta többször is gondolatban 
végrehajthatjuk, az eredményeinek a dokumentálása nem szükséges, de ne feledjük, 
egy-egy tényező változása és az abból levont következtetések felismerése jelentős befo-
lyással lehet a feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységünkre. Például egy árvízi 
veszélyhelyzetben a gát átszakadásával gyökeresen megváltozhat a helyzet, minden 
eddigi tervük nagymértékben módosulhat.

A döntést előkészítő tervezés általános folyamata, tervezési módszerek

„A tervezés az a vezetési funkció, melynek gyakorlása során az adott szintű rendészeti 
vezető, (parancsnok) a megoldandó feladatokat a rendelkezésre álló erők-eszközök 
és az operatív helyzet tükrében időrendi, fontossági sorrendben személyhez (szerve-
zethez) kötötten csoportosítja, a feladatok kellő időben történő szervezett végrehajtása 
érdekében.”16

16 Kovács G. 2018, 56.
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A döntést előkészítő tervezés az egyik legfontosabb vezetési funkció, hiszen itt for-
málódnak meg a lehetséges döntési változatok.

A tervezés két részből tevődik össze. Az első lépés egy gondolatban elvégzett tevé-
kenység (gondolati tervezés), ahol a vezető átgondolja, milyen cselekvési változatok 
állnak a rendelkezésre, melyiknek mi az előnye, hátránya. A helyzetértékelésből levont 
következtetések, egyes elemek hogyan segítik vagy gátolják az egyes döntési változa-
tok gyakorlati megvalósítását. Ezt a folyamatot nem célszerű elkapkodni, erre is időt 
kell szánni, gondolatban – a jó sakkjátékos módszerével – ha szükséges, akkor több 
tényező figyelembevételével elemezni kell az összes lehetőséget és a döntéseink hatását. 
Amennyiben ezzel végeztünk, még akkor is marad 2-3 lehetséges megvalósítási változat, 
melyek mindegyike megvalósítható lehet. (Több variációban előre kell gondolkodni, de 
azok közül a legjobb megoldást kell kiválasztani.)

A tervezés második része a kivitelező tervezés, amikor az elgondolások már tervekben 
jelennek meg. Az elkészített tervnek olyannak kell lennie, hogy az tartalmazza minda-
zokat az információkat, amelyek a döntéshez szükségesek.17 Ezek a következők lehetnek 
(A tevékenység célját, mit kívánunk megvalósítani, a cél elérése érdekében elvégzendő 
feladatok felsorolását, sorrendjét, végrehajtásuk módját, időtartamát, a felhasználható 
eszközöket, a végrehajtásba bevont szervezeteket és személyeket, a végrehajtókat, a fele-
lősöket, a határidőket stb.).

Minél magasabb vezetési szinten történik meg a tervezés, annál általánosabb! 
Emlékezzünk csak a második világháború nagy hadműveleteire. A hadsereg parancs-
noka – mindkét oldalon – a támadás fő irányát határozta meg, azt nagy léptékű térképen, 
vastagon fogó színes ceruzával felrajzolva. Természetesen az alárendelt szervezetek ezt 
a parancsnoki szándékot, akaratot kellő részletességgel lebontották úgy, hogy minden 
magasabb egység, egység, alegység megkapta a támadási feladatát, az egyes katona már 
szinte csak a roham célját kapta meg, terepszakaszról terepszakaszra – ugyanis ez volt 
az ő szintje, amit neki tudnia kellett.

Mi magunk is ismerjük fel azt, hogy a vezetés melyik szintjén állunk (lehetséges, 
hogy jelenleg „csak” végrehajtók vagyunk, de ha „vinni szeretnénk valamire”, akkor 
célszerű figyelemmel szemlélni a „felettünk lévő” szervezet tevékenységét, hogy egy 
napon azt is el tudjuk majd vezetni – talán jobban is, mint a mostani vezetője!).

Összegezve megállapítható, hogy a tervezés összetett folyamat, melyben jelen van 
a többi vezetési funkció is (például az elemzés-értékelés, a döntés, az ellenőrzés). Az előre 
tervezhető feladatok végrehajtására legtöbbször valamilyen ütemterv, tevékenységi terv 
készül, amely egyeztetésre kerül a feladatba bevont, a résztvevő és az együttműködő 
szervekkel. Ilyenkor még rendszerint mindenkinek elegendő idő áll rendelkezésére 
az elemző-értékelő, a kidolgozó, a tervezőmunkára.

Ez a szakmai és vezetői tapasztalat az előre nem tervezhető feladatokra történő fel-
készülés során nagymértékben segítséget nyújt.

17 Kovács I. 2018, 196.
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A döntést előkészítő tervezés tágabb értelmezése

A döntést előkészítő tervezés mozzanata tágabb értelemben a feladattisztázásból 
és a helyzetértékelésből levont következtetéseken alapszik. Amennyiben a döntés a mi 
kompetenciánk, akkor nem célszerű többfajta előzetes tervet kidolgozni, hiszen úgyis mi 
döntünk az adott kérdésben. Elegendő átgondolni a lehetséges változatokat. Bonyolódik 
a helyzet akkor, ha nem mi döntünk, hanem döntés-előkészítő munkát kell végeznünk, 
a vezető elé alternatívákat kell tárni.

A kidolgozott tevékenységi változatoknak lehetőleg rövidnek és áttekinthetőnek kell 
lenniük, esetleg a megvalósítással kapcsolatos előnyökre és a hátrányokra is kitérhe-
tünk, megkönnyítve ezzel a vezetőnk döntését. Előfordulhat az is, hogy személyesen kell 
ismertetni a változatokat – az előnyök és hátrányok mérlegelésétől itt sem tekinthetünk 
el. Semmit sem hallgathatunk el az egyes változatok bemutatása során – ezzel segítve 
a vezetőnket, a döntéshozót.

A tevékenységi változatok kidolgozásának alaposságára nincs szabály, hiszen az sem 
jó, ha fölöslegesen dolgozunk egy olyan változaton, amely úgysem valósul meg. A szük-
séges és elégséges arányát kell figyelembe vennünk nekünk is, annak a vezetőnknek 
is, aki számára készítettük a tervet. Saját védelmünk érdekében – a biztonság kedvéért 
megjegyzendő – inkább legyen jobban kidolgozva az előterjesztés, mint hogy hiányos 
legyen, és ne adjon választ minden felmerülő kérdésre. Ha lehetőségünk van, akkor 
előzetesen tájékoztassuk elöljárónkat, tudjuk meg, hogy számára melyik változat a leg-
szimpatikusabb és azzal foglalkozzunk alaposan.

Az előkészítés során minden egyes tevékenységi változat előkészítésében a követke-
zőkre kell választ adni.

Ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan?
 – Ki? Ki fogja végrehajtani a feladatot vagy egyes részleteit?
 – Mit? Milyen feladatot kell végrehajtani, mi a tevékenység célja?
 – Mikor? A rendelkezésre álló idő célszerű felosztása (időszámvetés): kezdés, (készen-

lét,) befejezés, a főbb időpontok meghatározása.
 – Hol? Területileg hol helyezkedik el a tevékenység, milyen a kiterjedése, milyen 

a közlekedési hálózat stb.?
 – Miért? Mi a tevékenység célja, mit szeretnénk elérni?
 – Hogyan? Hogyan és milyen módon alkalmazzuk a rendelkezésre álló erőforrásokat?18

A tevékenységi változatok elemzése folyamán sorra vesszük a terv végrehajtásának 
lehetőségeit, előnyeit, hátrányait, megvalósíthatóságát. A legtöbb vezető a biztosan sikert 
hozó és minden elemében biztos – átlátható – megvalósítási módokat alkalmazza, ese-
tenként azonban kockázatot kell vállalni. A kockázatok sikeres kezelésében a vezetőnek 
nagy segítségére lehet a saját és munkatársai szakmai tapasztalata és a jól felkészített 
végrehajtó állománya.

18 Kovács 2017, 36.
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A vezetői munkának ezt a mozzanatát a legjobbnak ítélt változat kiválasztása 
zárja – a többi, valamilyen szempontból nem kielégítő változatot elvetjük, ezért ne dol-
gozzunk vele annyira sokat. Amennyiben lehetőség van rá, akkor ezt az elemzést és kivá-
lasztást a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy meghozhassuk a döntést és már csak 
az aktuális változaton dolgozzunk tovább, de ott alaposan!

A szervezetvezetésben lejátszódó döntés

„A döntés olyan vezetési funkció, mely során a vezető a vizsgált cselekvési változatok 
közül egyet kiválaszt az adott cél elérése érdekében. Más értelmezésben a döntés egy 
folyamat, mely szerint a vezetés gyakorlatában döntések folyamatára van szükség a cél-
kitűzés végrehajtásához.”19

Az optimális döntés meghozatalának feltétele, hogy legalább kétfajta döntési alterna-
tíva álljon a vezető rendelkezésére. Magasabb szintű stratégiai döntések esetében ennél 
több variáció is elfogadható, de kettő is elegendő.

A vezetéselméleti szakirodalom a döntést folyamatként és mozzanatként is említi. 
A döntés folyamat, hiszen a döntést előkészítő folyamatban a vezetési funkciók minden 
eleme vizsgálat alá és értelmezésre kerül. Mozzanat, amely magát a döntési mozzanatot 
foglalja magában, amikor a rendelkezésre álló döntési lehetőségek (változatok) közül 
egyet (az optimálisat) kiválasztja a döntéshozó.

A vezetői döntések, a döntés-előkészítés folyamatának jó gyakorlata

A döntéselméleti irányzatokat a vezetéselmélettel foglalkozó szakirodalom számos meg-
közelítésben tárgyalja. Már az átlagemberek is nap mint nap döntéseket hoznak. Egy 
amerikai felmérés szerint egy átlagos vezető munkahelyén hetente átlagosan 139 nagyobb 
volumenű döntést hoz. Természetesen a vezetői szint és a vezetési rendszer koncentrált 
felépítése nagymértékben meghatározhatja ezt a számot. A tudósok megfigyelték, hogy 
a vezetői döntések felénél átlagosan kevesebb, mint 9 perc alatt születik meg a döntés, 
a döntések csupán 12%-a  vett igénybe egy óra időtartamot.20

Megállapíthatjuk, hogy a legtöbb ember szeret dönteni, legalább is a saját ügyeivel 
kapcsolatban. Mikor keljek fel, mit vegyek fel, mit reggelizzek? Tegyek-e a kávéba cukrot, 
elvigyem-e a gyereket az iskolába? Ezek általában ösztönös döntések, amelyek alapját 
az ösztönösség – ember vonatkozásában általában a biológiai ösztönösség – képezi. Ezek-
ben az automatikus döntésekben vagy a mindennapi élettel kapcsolatos szituációban 
nincs kiélezett döntési helyzet. Nem jelent óriási kérdést az, hogy kék vagy bordó nyak-
kendőt veszek fel aznap. A vezetők esetében ezek a mindennapi dolgok persze minden 
nap kiegészülnek jó néhány szakmai problémával kapcsolatos döntéssel is. A legtöbb 

19 Kovács G. 2018, 57–58. 
20 Iyengar 2012. 



163

vezető, mivel munkahelyén örökösen döntéseket hoz, otthonában és a családja körében 
már belefárad a döntések meghozatalába. Inkább a párjára hagyja a mindennapi élettel 
kapcsolatos döntéseket (mi legyen a vacsora, milyen színű legyen az ülőgarnitúra stb.).

A döntéshozó olyan felelős személy (szervezet), aki (amely) jogosult a döntés meg-
hozatalára, és teljes mértékben vállalja annak következményeit, a döntésének minden 
következményét. A döntéshozó alapvetően a kitűzött cél eléréséhez vezető folyamatról 
(útról, eljárásról, végrehajtó személyről, szervezetről) hoz döntést. A döntéshozó sajátos 
felhatalmazása biztosítja, hogy a döntésével a teljes szervezet működését, jövőbeni álla-
potát befolyásolja. A döntésben közreműködhet a szervezetben meglévő vezetői testület, 
de bizonyos döntések átruházhatók (delegálhatók) az alsóbb szintű szervezeti elemek 
vezetőire. Ha vezetőként ezt tesszük, akkor lehetőleg fogadjuk el a kijelölt személy vagy 
szervezet vezetőjének a döntését, hiszen vélhetően majd ő ismeri a döntés meghoza-
talának minden elemét – utólag ne kritizáljuk, hiszen rábíztuk a feladatot és biztosan 
megvannak a döntésének indokai. Az értékelést persze nem hanyagolhatjuk el a feladat 
végrehajtását követően.

A vezetői döntések szerepe, jelentősége napról napra növekszik, mert a feladatok 
komplexitása, a rendkívül gyors technikai, technológiai változások megkövetelik a veze-
tői reagálóképesség fejlesztését. Ma már minden vezetőnek rendelkezésére áll az inter-
net-hozzáférés. Sürgős és fontos esetekben a legtöbb információ gyorsan beszerezhető, 
a reagálási idő minimalizálódik. A keletkezett konfliktusok gyors megoldásával lehet 
növelni a reagálóképességet, a versenyképességet, fenntartani a kívánatos egyensúlyi 
helyzetet. Ez a felgyorsult információáramlási sebesség napjainkban általában nem ad 
lehetőséget az alapos és megfontolt elemzések elvégzésére, ezért ne essünk abba a hibába, 
hogy azonnali vagy gyors döntésre késztessük munkatársainkat, meg kell hagyni nekik 
az elegendő időt a döntések előkészítésére.

Mindezek mellett a szervezeten belül a helyes döntési eljárások és módszerek kidol-
gozása és alkalmazása rendkívüli mértékben javíthatja a vezetői munka hatékonyságát, 
ezáltal a szervezet eredményességét (ehhez szükséges a vezetéselméleti felkészültség). 
Szervezeti vezetőként addig kell munkálkodnunk, munkatársainkat addig kell fejleszte-
nünk, hogy az általuk meghozott döntések nagymértékben egyezzenek a vezetői szem-
léletmódunkkal, tehát a legtöbb döntés olyan legyen, mintha vezetőként mi döntöttünk 
volna az adott kérdésben.

A döntés meghozatalának lépései a vezető szemszögéből
A döntési helyzet felismerése

A döntési helyzet felismerése szubjektív, nagymértékben függ a vezető szakmai felké-
szültségétől, személyiségétől, a rendelkezésére álló információk tartalmától. A döntési 
helyzet realizálása személyenként változó. Van, akinek egy adott dolog (például a mun-
katársak munkahelyről történő kisebb késése) problémát okoz, ezért a vezető minden 
alkalmat megragad arra, hogy ezt a jelenséget, ha szükséges, döntések sorozatával is 
visszaszorítsa (például jelenléti ív bevezetése, munkatársak személyes ellenőrzése stb.). 
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Emellett természetesen van olyan vezető, akinek a pár perces munkahelyi késések nem 
jelentenek semmilyen problémát, így szerinte nem is alakul ki döntési helyzet ezzel 
kapcsolatban – nem szükséges semmit tennie, hiszen nincs döntési helyzet! Vezetőként 
mértéktartónak kell lennünk, nem szabad minden apró hibát azonnal észrevenni, de ha 
ezek a hibák tartóssá kezdenek válni, vezetéstechnikai módszerekkel reagálni kell rá, 
és a káros folyamatot meg kell előzni.

Van-e döntési kényszer?

A döntési kényszer felismerése szorosan kapcsolódik a döntési helyzet felismeréséhez. 
Csatlakozva a korábbiakhoz, saját vezetői döntés függvénye a döntési kényszer/hely-
zet felismerése. Természetesen a döntési kényszert a belső követelménytámasztásunk 
és a probléma felismerése mellett külső hatás is kiválthatja (például ha a munkahelyi 
vezetőnk valamely tekintetben a rosszallását fejezi ki irányunkba vagy az általunk irányí-
tott szervezet irányába, akkor higgyük el, hogy vezetőként azonnal felismerjük a döntési, 
cselekvési kényszerünket). Jobb azonban, ha ezt megelőzve, vezetőként „az elöljáróink 
fejével gondolkozva” kellően kritikusak vagyunk önmagunkkal és szervezetünkkel 
szemben.

A probléma megfogalmazása és a cél meghatározása

Ahhoz, hogy vezetőként sikeresen be tudjunk avatkozni a folyamatokba és helyes dönté-
seket tudjunk hozni, meghatározóan fontos a probléma pontos behatárolása és az, hogy 
a bekövetkezésének okait a lehető legjobban megismerjük. Önmagunk és környezetünk 
számára a kialakult problémát mindig meg kell tudnunk fogalmazni, hiszen így tudjuk 
munkatársaink irányába azt közvetíteni. Már a probléma megfogalmazása során el kell 
kezdenünk a kitűzött célokat és lehetőségeket számba venni. Elképzelni azt az állapotot, 
amely már nem okoz számunkra megoldandó problémát a jövőben.

Cselekvési változatok megfogalmazása és összevetése, a különböző tényezők elemzése

A döntésünk megalkotásában ez a mozzanat az egyik legkritikusabb pont. Ki, mit, mikor, 
hol, miért, hogyan, milyen sorrendben tegyen annak érdekében, hogy a jövőbeni elképzelt 
célnak megfeleljünk. Korábban már említettem, hogy a cselekvési változatok optimális 
száma három. Ennél kevesebb lehetőség csökkenti a választási lehetőséget, de a háromnál 
nagyobb számú lehetőség már választási bőséget okoz. Ez a bőség azonban inkább gátló, 
mint segítő. A harmadik változat biztosítja azt a viszonyításhoz/választáshoz szükséges 
különbséget, amivel a két megfelelő változat között választani tudunk – átbillenti a mér-
leget valamely változat előnyére.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a lehetőségek sokasága úgy befolyásol bennünket, 
hogy azok tanulmányozását, modellezését követően akár a döntésünket is elhalaszthat-
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juk.21 Megállapítható ebben az esetben is, hogy a kevesebb gyakran több. A nagyobb 
számú lehetőség kidolgozása temérdek energiát igényel, és amikor készen vagyunk az ala-
posan kidolgozott lehetőségekkel, akkor sajnáljuk elvetni a munkánk gyümölcseit – tehát 
ugyanott vagyunk, mint a kiindulási helyzetben (próbálják ki magukon, hogy sokkal 
nehezebb tízfajta táblás csokoládé közül választani, mint csupán háromfajtából).

A döntés meghozatala, az optimális döntés22

A döntésünk célja mindig az adott helyzetben az optimális változat kiválasztása.23 
Vezetőként mérlegelnünk kell az adott szervezetre vonatkozó előnyöket és hátrányokat. 
A választás szempontrendszere viszont meghatározó (a korábbi példánál maradva, ha 
csak a mogyorós csokoládét szeretjük, akkor a választékból azonnal kizárjuk a karamel-
lás és a mazsolás csokikat, megkönnyítve ezzel a döntésünket). A rendészeti szervezetek 
sajátossága az, hogy a döntést nem egyetlen cselekvés, befolyásolja, hanem lehetőleg 
minden tényezőt számba kell venni. (Ismét élve a korábbi sakkjátékosi példával, a játék-
ban a nagymester előre látja lépésének hatásait, mérlegei azokat, és annak megfelelő 
bábuval lép.) Ha önmagunk számára lefordítjuk ezt, akkor mérlegelésünk előfeltételezi 
és megköveteli a szervezet elemeinek az előkészítő szervező munkáját – adatokat kérünk 
be arra vonatkozóan, hogy valamely döntésünk hatására várhatóan mikor mi történhet. 
Ezeknek a várható fejleményeknek az ismeretében tudunk alapos döntést hozni.

11. ábra: A döntési folyamat elemei
Forrás: a szerző saját szerkesztése

21 Egy áruházban a bőséges választék valamely termékből nemhogy segítené a vásárlókat a döntésük 
meghozatalában, hanem inkább gátlóan hat. Legjobban abban az áruházban tudunk vásárolni, ahol csupán 
5-6 termék közül tudunk választani. 
22 Kovács 2016, 72–75. 
23 Kovács 2019, 203.
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A rendészeti vezetőnek – a döntési alternatívákat illetően – a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésére, de valamennyi esetben a felelősség a vezetőre hárul:

Adaptáló döntés, amikor a vezetőnek a felettes vezetői szervezet előzetes döntését 
kell az általa irányított szervezetre alkalmazni. Ebben az esetben erősen korlátozott 
a döntési alternatívák felismerése és kidolgozása, ekkor csak az irányított szervezet 
sajátosságai vehetők figyelembe – a valós döntési helyzet korlátozott, vagy esetleg el is 
marad, hiszen mi nem döntünk –  Nincs mit tennünk, végrehajtjuk az utasítást, parancsot. 
Ha van mozgásterünk és nagyon nem értünk vele egyet, akkor jelezzük az elöljárónak, 
de a megoldási javaslattal együtt!

Különböző alternatívák közötti döntésről beszélünk, ha a felettes szerv által kidolgo-
zott alternatívák közül vagy saját elhatározásunk alapján azt a változatot alkalmazzuk 
az általunk irányított szervezetre, amelyik – szerintünk – a legjobban megfelel a sikeres 
tevékenységnek. Ebben az esetben már legalább van választási lehetőségünk. Itt már 
megnő a felelősségünk szintje, hiszen magunk döntünk, mi legyen a tevékenység rendje. 
A siker és a kudarc is a mi érdemünk.

Szabad hatáskörű döntés, amikor az adott rendészeti vezető saját hatáskörében végzi 
el a különböző döntési alternatívák kimunkálását és azok közül az optimális kiválasztását 
(ebben az esetben beszélünk szabad döntési helyzetről).24 Minden felelősség a miénk, 
ezért vagyunk vezetők.

4. táblázat: A lehetséges döntési alternatívák és helyzetek
A lehetséges döntési alternatívák és helyzetek (összefoglaló táblázat)

Döntési alternatívák adaptáló döntés alternatívák közötti 
döntés szabad hatáskörű döntés -

A döntési helyzetek bizonyosságra épített 
döntés kockázattal járó döntés bizonytalan helyzetben 

meghozott döntés -

A döntés meghozatalának 
formája személyes döntés módszeres döntés tudományos döntés testületi döntés

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Hogy melyik helyzetben melyik változat a legjobb? Nincs helyes válasz. Az adaptáló 
döntés nem a mi döntésünk, a különböző alternatívák esetén már van döntési alternatí-
vánk, a szabad hatáskörű döntés esetén pedig minden a mi felelősségünk. Az a lényeg, 
hogy ha lehet, találjuk meg a helyes döntési módszert és alternatívát.

Az egyes döntési helyzetek jellemzői és a vezető választási lehetőségei

A különböző döntési helyzetek alapján a következő döntések között tudunk választani:
 – Bizonyosságra épített döntések. Ez a helyzet a legjobb a vezetőnek, nincs, vagy 

kicsi a kudarc kockázata, felismerhető, előre modellezhető a döntés hatása és annak 
az összes következménye.

24 Kovács 2017a, 73–74.
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 – Kockázattal járó döntések. Az ilyen döntések esetében a döntéshozó számára isme-
retlen tényezők is jelentős hatást gyakorolhatnak a döntés meghozatalát követő hely-
zet alakulásával kapcsolatban. Ezek a döntések alapvetően feltevésekre épülnek, 
amelyek vagy megvalósulnak, vagy nem, hiszen nem ismert tényezők is szerepet 
játszanak. A kockázatot nagymértékben csökkenti a vezető szakmai tapasztalata 
és felkészültsége. Rossz döntés esetén is segíthet az irányított szervezet kiváló felké-
szültsége és hatékonysága, hiszen ellensúlyozni tudják a hibás döntés hatásait. Ennek 
a megállapításnak viszont az ellenkezője is igaz. Hiába jó a döntés, ha a végrehajtó 
állomány kevésbé felkészült, akkor sajnos nem tudják az elvárt szinten teljesíteni 
a feladatot. Vezetői tanulság és feladat a szakmailag felkészült szervezet létrehozása, 
állandó fejlesztése és működtetése.

 – Bizonytalansági helyzetben meghozott döntések. Az ilyen helyzetekben, amikor 
a döntéshez nem állnak rendelkezésre a meghozatalához szükséges információk, de 
a vezető mégis kénytelen döntésre jutni. A legtöbb esetben a döntési probléma hirte-
len jelentkezik, legtöbbször az időtényező miatt nem áll rendelkezésünkre elegendő 
idő a tevékenység teljes modellezéséhez, minden körülmény alapos elemzéséhez. 
De döntenünk kell, mert a késedelem nagyobb károkat okozhat, mint az esetle-
ges hibás vagy részlegesen hibás döntés. A tevékenység végeredménye – ahogyan 
korábban is olvashattuk – nagymértékben függ a vezető és a végrehajtók szakmai 
hozzáértésétől, személyes tapasztalataitól. Lehet jó vagy rossz a döntés, ha a végre-
hajtókban megvan az új körülmények felismerésének képessége, a vezetőben pedig 
az új helyzet áttekintésének és kezelésének képessége, akkor kudarcból is siker 
lehet. Ezt a módozatot szeretik elkerülni a vezetők, hiszen ők is és szervezetük is 
vizsgáznak. A legtöbbször elkövetett vezetői hiba az, hogy várunk-várunk, amíg 
meg nem érkeznek a biztos döntéshez szükséges információk, de legtöbb esetben 
ez soha nem következik be, azonban döntenünk szükséges – jól vagy rosszul. Vál-
laljunk kockázatot, ne várjunk a végtelenségig!

A vezető azért vezető, mert nap mint nap döntéseket kell hoznia saját maga és a szer-
vezete hatékony működésének biztosítása érdekében. Munkatársai is azt várják, hogy 
szülessen meg a döntés, és kezdődjön meg a megvalósítás. Az előbb tárgyalt döntési 
alternatívák közül valamelyiket ki kell választani a döntési folyamatban. Vezetőként 
arra kell törekednünk, hogy minél több releváns információval rendelkezzünk a döntési 
helyzet optimális megoldását illetően.

A döntés felelőssége a vezetőé, nem háríthatjuk senkire, ha jó, ha rossz. A döntések 
meghozatalának formája szerint megkülönböztetünk:

 – Személyes döntést, amikor a saját szakmai ismereteiben, tudásában és tapasztala-
taiban bízva önállóan, a rendelkezésére álló adatok alapján alkotja meg a vezető 
a döntését. Ebben az esetben nincs kit okolni – a magabiztos vezető eldönti, és kész.

 – Módszeres döntést, amikor az alacsonyabb szintű vezetők és szakemberek bevo-
násával – általában a döntés-előkészítési módszereket alkalmazva – kollektívan 
gyakorolja a vezető a döntési funkciót. Ehhez a módszerhez sokkal több időre van 
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szükség. „Ha nem tudsz dönteni, hozz létre egy bizottságot” – mondja az ismert 
mondás, és így is van, a bizottság tagjai mindent jó alaposan átgondolva – a „több 
szem többet lát” elv alapján készítik elő a javaslataikat – az időigényes egyeztetések 
miatt sok idő telhet el – minél nagyobb a bizottság, annál lassúbb a döntési folyamat 
és a megegyezés lehetősége. Nem javasolt 5-8 embernél nagyobb szakértői csopor-
tok létrehozása. Törekedjünk rá, hogy vezetőként ebben az esetben is ki kell jelölni 
azt a felelőst, név szerint megjelölve, akitől határidőre a végterméket várjuk. Ilyen 
esetben már működik a csoportdinamika – van, aki csak részt vesz a munkában, 
vannak hangadók remek ötletekkel, de igazából az fogja megírni az anyagot, aki 
az egyszemélyi felelőse az ügynek – ezt tapasztalatból tudhatjuk.25

 – Tudományos döntést, amikor a megfelelő alternatíva kiválasztásához tudományos 
módszereket vesz igénybe a vezető (például a szervezetben működő tudományos 
testületek javaslatai, matematikai statisztika, játékelméleti módszerek, modellek, 
algoritmus, elemzések). Ez a döntésmeghozatali forma hasonlít az előzőekben leír-
takhoz, annyi a különbség, hogy tudományos módszereket vetnek be. Elképzelhető 
realitás, hogy az elmélet és a gyakorlat között űr tátong, így a szakértők által javasolt 
megoldások túlságosan elméletiek lehetnek. Ügyeljünk rá, hogy jó gyakorlati szak-
emberrel is véleményeztessük a javaslatot, vagy a bizottságba delegáljunk gyakorlati 
szakembereket!

Testületi döntést, amely a szervezet működési szabályzóiban (ügyrend, SZMSZ) meghatá-
rozottak alapján születik meg. Itt a vezetőnek sok beleszólása nincs a folyamatba, hiszen 
a döntés kollektív módon, szervezett keretek között történik meg. Annyi a lehetőség, hogy 
a kidolgozott döntési változatok között, a vezető vagy szervezet számára legkedvezőbb 
mellett érvel. Ezt vagy elfogadják, vagy nem. A döntés a kisebbségi véleményt képviselők 
számára is kötelező érvényű. Ekkor következik az a vezetői dilemma, hogy megvaló-

25 Brainstorming: ötlettársítás, ötletroham. A szabad, kritikától mentes ötletfelvetés. Gondolattársítás cso-
portmunkában. Nem kell, hogy mindenki szakértő legyen. Menete: A probléma, a kérdés megfogalmazása. 
A moderátor kijelölése, felkészülése. A csoport összeállítása. Felkérés. A csoportmunka szabályainak 
ismertetése – tilos a kritika, egyszerre egy javaslat lehet, mások javaslatai továbbfejleszthetők, passzolás, 
ha nincs ötlet. Lefolytatása: Probléma felírása táblára. Javaslatok meghallgatása sorban. Ötletek rögzítése, 
értelmezése, a végén csoportosítása.
Delphi módszer: Szakértők által elkülönülten végzett tevékenység. Lépései: A probléma megfogalmazása. 
Részt vevő szakértők kiválasztása, felkérése. Írásbeli megoldás kérése. Csoport összeállítása a válaszok 
értékelésére. Szakértők felkérése újabb értékelésre. Újabb kiértékelés, esetleg felkérés.
Philips 66: A Philips cégnél dolgozták ki. Hatfős csoport hat percig beszéli meg a problémát. Moderátor 
veti fel a kérdéseket. Ötletek felírása, csoportosítása. Szünet és újra folytatás. Elsősorban konkrét műszaki 
problémák megoldására használható. Szakértők kellenek hozzá.
635-ös  módszer: Hatfős csoport, három megoldási javaslatot köröztetnek egymást követően ötször. Körön-
ként kiegészítik az alapanyagot. Tervvariánsok kidolgozására jó.
Nominális csoport módszer (NCM): Csak névlegesen csoport, először nincs beszélgetés. 12-15 fő. Moderátor 
ismerteti a problémát. Írásban dolgozik mindenki. Javaslatok táblára írása, majd csoportos megbeszélés, 
kiegészítés. Végleges rangsorolás egyéni pontozással. Legnagyobb szám a legjobb megoldás.
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sítsa-e a testületi döntést, de ez ekkor már szervezeti politikai kérdéssé és megoldássá 
lép elő. Ne gondoljuk azt, hogy mindig a közösségnek van igaza, a csoportszellem hibás 
döntések meghozatalára is sarkallhatja a vezetőt.

A döntés meghozatalának formái változatosak, mindegyik döntési forma hasznos 
lehet, de az egyes döntési formák kiválasztásánál meghatározó a vezető személyisége 
és vezetési módszere, motiváltsága, szociális érzékenysége és az, hogy rendelkezésére 
áll-e elegendő idő a döntés megalkotásához, vagy nem.

A döntésekkel szemben támasztott általános követelmények

Általános követelmények, ellenőrizzük, így cselekedtünk-e:
 – a döntés feleljen meg a szervezet működési rendjének (törvényesség, jogszerűség, 

szakszerűség) és a szervezet „érdekeinek”;
 – legyen konkrét, egyértelmű, átlátható és időszerű;
 – az alárendelt szervezet és a végrehajtók számára teljesíthető legyen, ösztönözze a vég-

rehajtókat a siker elérésében (ha lehet, helyezzünk kilátásba valamilyen motivációt);
 – álljanak rendelkezésre a teljesítéshez szükséges feltételek;
 – elegendő idő álljon rendelkezésre a tevékenység megszervezéshez és a végrehajtá-

sához;
 – a szakmai és hivatásetikai elvekkel legyen összhangban, ha szükséges, feleljen meg 

a tudományos követelményeknek;
 – a szervezet tagjainak többsége fogadja el a döntést (ha szükségesnek tartjuk, 

tájékoztassuk a végrehajtókat a háttérinformációkról, hogy megértsék indoka-
inkat – ez a módszer különösen a kevésbé népszerű döntések esetén kívánatos) 
és annak végrehajtását.

A döntések jellemző hibái, hiányosságai – ellenőrizzük le magunkat a döntésünk előtt 
a következő szempontok alapján:

 – a vezető nem ismeri fel, vagy nem kellő időben ismeri fel a döntési helyzetet, nem 
mérlegeli helyesen a reális lehetőségeket, elsietett vagy elodázott döntéseket hoz;

 – a döntést követő cselekmény megvalósításához nem áll elegendő idő- eszköz-, fel-
készített személyi állomány a szervezet rendelkezésére;

 – a vezető nem ismeri be döntésének hibáit, ragaszkodik a hibás döntés végrehaj-
tásához, ha fel is ismeri a hibás döntést, akkor sem jut időben új, helyes döntésre;

 – nem állnak rendelkezésre a döntés kivitelezéséhez szükséges erőforrások és feltételek;
 – a döntés a szakmai alapelvekkel ellentétes, a vezető által kiválasztott döntést nem 

támogatja a szervezet tagjainak nagy része.

A jellemző döntéshozatali módszerek

A szervezetek olyan hierarchikus rendszert képeznek, ahol az egyes szervezeti elemek 
között általában szigorú alá- és fölérendeltség működik.



170

A döntés előkészítése során általában két alapvető munkamódszert alkalmazhatunk:
 – A felülről lefelé (top-down) irányuló döntéshozatali módszert. A szigorúan zárt 

és hierarchizált szervezeti rendszerben a jelentős döntéseket kizárólag a felsővezetők 
hozzák meg, amely döntések vezetési szintről vezetési szintre felülről lefelé haladva 
eljutnak a végrehajtó állományhoz. Ennek a módszernek a lényege a központosított 
vezetés kialakítása, amelyben az alsóbb szinten elhelyezkedő vezetési rendszereknek 
igazodniuk kell a központi akarathoz és döntéshez. Az alárendelt szervezet vezetője 
a saját kiegészítő és a feladatvégrehajtást támogató döntéseit is ebben a szellemben 
hozza meg.

 – Az alulról felfelé (bottom-up) irányuló döntéshozatali módszert. A szervezet alsóbb 
szintjein felmerülő problémák felszámolására az alsóbb szintű szervezet vezetője 
javaslatokat fogalmaz meg, amelyek eljutva a magasabb vezetői szintekre, döntéseket 
indítanak be – ezek általában megfelelnek az alsóbb szintű vezetés igényeinek, ezzel 
biztosítva a szervezet racionális működését, a problémák megoldását.

12. ábra: A jellemző döntési módszerek
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Jellemzően rossz példa az, ha a vezető nem végzi el a feladatát, hanem egy munka-
társának segítségét veszi igénybe olyan munkaanyagok, koncepciók kidolgozásában, 
amely vezetői- felsővezetői hatáskör. Munkatársaink többsége, legyenek bármilyen jól 
felkészültek is, nincsenek minden információ birtokában, hiszen ők nem vesznek részt 
a vezetői-felsővezetői értekezleteken, vélhetően nem ismernek minden körülményt, felte-
hetően még nem is rendelkeznek megfelelő vezetői szemlélet- és látásmóddal. Tehát egy 
vezetői koncepció, munkaterv, stratégia, összetett és bonyolult rendszerszintű probléma 
megoldása és annak elkészítése vezetői feladat! Ne adjuk át az ilyen típusú feladatokat 
a beosztott munkatársainknak, nem az ő szintjük és nem az ő dolguk. Persze részanya-
gokat, ötleteket bekérhetünk munkatársainktól, de a vezetőnek kell a fontos anyagokat 
kidolgozni – ezért is kapja a fizetését, hogy főleg ilyen volumenű dolgokkal foglalkozzon.



171

Az elhatározás meghozatala és a döntés

Az elhatározás meghozatala és a döntés összetartozó vezetői mozzanat, amelynek külön-
böző módszerei állnak rendelkezésünkre. Az elhatározás megalkotása olyan döntés-elő-
készítő tevékenység, melynek záró eleme a döntés.

 – A tervszerű elhatározás. Az elhatározás meghozatalának a lényege ebben az esetben 
az, hogy a részletesebb elemzés érdekében a feldolgozás folyamatát önálló részekre 
bontják. A módszer előnye, hogy részletes átfogó elemzést tesz lehetővé.

 – A dinamikai elhatározás. Amennyiben a tevékenység kezdetét veszi, vagy a terve-
zettől eltérő helyzet alakul ki, akkor új elhatározást kell megalkotni, vagy az eredetit 
módosítani szükséges. Ezzel a lehetőséggel egyre inkább számolni kell. A dinamikai 
elhatározás meghozatala során a kidolgozó vagy műveleti törzs csak a legfontosabb 
mozzanatok elemzését végzi el.

 – A gyors elhatározás. Hasonlóan az előző módszerhez a tevékenység során alkalmaz-
zák, azzal a különbséggel, hogy a rendelkezésre álló idő még kevesebb.

 – Az azonnali reagálás. Olyan vezetési módszer, amely során a parancsnok a helyzet 
változásai miatt nem tudja alkalmazni a korábban ismertetett vezetési módszereket, 
ebben az esetben a saját, meglévő tapasztalataira és a törzs által szolgáltatott ada-
tokra támaszkodva, haladéktalanul, szóban kiadott parancsok formájában irányítja 
alárendeltjei tevékenységét (például a valós idejű eseményekre történő azonnali 
reagálás, ellentevékenység vezetése, például egy demonstráció biztosítása).

5. táblázat: Az elhatározás meghozatalának módszerei

Az elhatározás meghozatalának módszerei (összehasonlítás)

Tervszerű elhatározás Dinamikai elhatározás Gyors elhatározás Azonnali reagálás

A tervezéshez 
rendelkezésre  

álló idő
több kevesebb még kevesebb minimális idő áll 

rendelkezésre

A tervezésbe bevonható 
törzslétszám több kevesebb még kevesebb minimális létszám 

vonható be

A vezető 
rugalmasságának 

igénye
kevesebb nagyobb még nagyobb legnagyobb

Kidolgozott cselekvési 
változatok több kevesebb még kevesebb nincs

Munkamódszer
lépcsőzetes,
párhuzamos,

kombinált

párhuzamos,
kombinált operatív valós idejű

operatív

Forrás: Kovács 2017c, 35.

Az optimális döntés meghozatala és megvalósítása
Az optimális annyit jelent, hogy az adott helyzetben és a megszerzett információk birto-
kában a lehető legjobb döntés kiválasztása. Ennek a döntésnek a feltétele, hogy az adott 
erő- és eszközráfordítással a cél megvalósításának legnagyobb fokát érjük el. Megfordítva 
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a gondolatsort, a cél megvalósításának meghatározott fokát a legkisebb erő- és eszközrá-
fordítással valósítjuk meg, ez jelenti az optimalizálást.

Néhány gyakorlati módszer a helyes döntés kialakításához

Mint már tudjuk, döntenünk kell. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló infor-
mációk felhasználásával a legjobb döntést hozzuk meg. Esetenként azonban döntésünk 
nehézségekbe ütközhet. Ebben nyújthatnak segítséget az alábbiak, amelyeken elgondol-
kozhatunk, lehetséges, hogy segítenek az itt leírtak!

1. Keressünk valakit, aki már hozott hasonló döntést, és kérdezzük meg tapasztalatai-
ról, de ne feledjük el, a döntést nekünk kell meghozni, a felelősséget nem háríthatjuk 
át senkire. Célszerű lehet a hozzánk közelebb álló tapasztaltabb vezetőtárs vélemé-
nyének kikérése a témában (általánosságban is igyekezzünk keresni egy szimpati-
kus, tapasztaltabb vezetőtársunkat vagy egy mentort, akivel szakmai gondjainkat 
folyamatosan megoszthatjuk, akivel mint teljesen független és a problémával nem 
érintett szakemberrel konzultálhatunk).

2. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a jó döntésekhez több időre van szükség. 
Megfigyelhetjük, hogy esetenként egy-egy ösztönös elhatározás ugyanolyan jó, sőt 
jobban beválik, mint az a döntés, amelyet napokig mérlegelünk. Logikusnak tűnik 
az az állítás, hogy több ismeret birtokában észszerűbb döntéseket hozunk, mégis 
esetenként megesik, hogy minél több információ áll rendelkezésünkre, különös 
módon annál jobban ragaszkodunk a megérzéseinkhez. Ekkor válasszuk a megér-
zésünknek megfelelő cselekvési változatot!

3. Ha valamely érzelem (harag) hatása alatt hozzuk meg döntésünket, akkor hajlandóbbak 
vagyunk elfogadni az első elénk táruló megoldást, ahelyett, hogy gondosan mérlegel-
nénk a többi lehetőséget is. Az érzelmek erősen befolyásolják a gondolkodást, döntési 
helyzetben jobb kikerülni a hatásuk alól. Amerikai kutatók megállapították, hogy 
a szomorú emberek több időt fordítanak a döntésre, és ezáltal többnyire ők hozzák 
a legjobb döntéseket, melyet a pszichológusok „depresszív realizmusnak” is neveznek.

4. Amikor azt hisszük, hogy a jó döntés meghozatalához minden tényezőt figyelembe 
vettünk, lehet olyan eset, hogy személyes érintettség miatt általában csak az álta-
lunk preferált és korábban is támogatott véleményt akarjuk igazolni. Gondoljuk át 
álláspontunkat, legyünk az „ördög ügyvédjei”, nézzük meg a másik oldal előnyeit 
és hátrányait, és döntsünk bölcsen, és ha tudunk, semlegesen!

5. Döntés közben sok lényegtelen mozzanat vonhatja el figyelmünket, ezért koncent-
ráljunk a súlypontokra!

6. Minél több időt és energiát fektet be az ember valamibe, annál jobban ragaszkodik 
hozzá. Ha sok munkánk van egy döntési változat kimunkálásában, előkészítésében, 
akkor sajnálva a befektetett munkát, lehet, hogy az optimális megoldással szemben is 
a kevésbé optimálisat választjuk, hiszen sajnáljuk a befektetett energiánkat kidobni! 
Gondoljuk át újra a döntésünket!
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7. Általában döntéseink során erős vonzalmat táplálunk a nyereséggel, sikerrel kecse-
gtető lehetőségek iránt, kerüljük azt, amiben veszteséget, kudarcot gyaníthatunk. 
Mindig több szempontból kell megvizsgálnunk a szóba jöhető lehetőségeket, hiszen 
a rövid távú veszteség lehet, hogy hosszabb távon nagyobb nyereséget hozhat, mint 
a rövid távú nyereség. Gondolkodjunk hosszabb időintervallumban!

8. Azt hihetnénk, hogy az a vezető, aki több lehetőség közül választhat, jobb dönté-
seket hoz. Ha bővebb a választék, akkor több információ szükséges ahhoz, hogy 
tájékozódjon az ember, ez azonban rendkívül időigényes lehet, márpedig az időnk 
mindig nagyon drága és limitált. A sok lehetőség közötti választás során az ember-
ben mindig kétely maradhat, hogy a legjobbat választotta-e ki. Akik a maximumra 
törekszenek, azoknál okoz ez különösen problémát. Az elégedettségre törekvők, 
és akik az „elég jó” megoldást keresik, azoknak a vezetőknek a döntése könnyebb.

9. Ilyen döntési helyzetben is érdemes tanácsot kérni valakitől, akinek már volt hasonló 
döntése, a tanácsadó tapasztalatai általában megbízhatóak, hiszen ő már megtapasz-
talta döntésének pozitív és negatív hatásait. Például, ha fényképezőgépet akarunk 
vásárolni, kérdezzük meg ismerőseinket elégedettek-et a saját gépükkel, valószínűleg 
jól fogunk dönteni a vásárlásnál, ha megfogadjuk pozitív vagy negatív javaslatukat.

10. Óvakodni kell az olyan helyzetektől, ahol kevés az egyéni felelősség, soha ne higy-
gyük, hogy kizárólag a csoportnak lehet igaza, még akkor is, ha mindenki egyetért, 
és senki nem vállalja az ellentmondó szerepét (példa: a vandál csoportok veszé-
lyes tettei – ha egyedül lennének, feltehetően nem randalíroznának). Vezetőként 
esetleg ellent kell mondanunk a csoportnak, hiszen az lehet, hogy a csoport tagjai 
nem ismernek minden tényezőt, amely a döntésünket befolyásolja. Ekkor azonban 
vállalva az ellentmondó helyzetet, biztosnak kell lennünk abban, hogy döntésünk 
megkérdőjelezhetetlenül helyes és kivitelezhető.

11. Mindenki hajlamos azt hinni, hogy boldogabb lesz, ha maga hozza meg saját dön-
téseit. Ez alapvetően így is van, de abban az esetben, ha kevés az információ és sok 
a választási lehetőség, a döntésünk után nyomasztólag hathat, hogy nem a legjobb 
döntési alternatívát választottuk. Biztos, hogy jól döntöttünk? Ilyenkor jobb, ha 
hasonló helyzetben lévő vezetőtársunktól segítséget kérünk, akinek tapasztalatai 
segíthetnek a döntésben.

12. Ha valamit eldöntöttünk, és megkezdtük annak végrehajtását, akkor tovább már ne 
rágódjunk azon, hogy mi lett volna, ha más alternatívát választottunk volna. Hagyjuk 
a múltat és a más lehetőségeket, koncentráljunk a végrehajtásra! (Ha eldöntöttük, 
hogy milyen mosógépet veszünk, és megvásároljuk azt, nem életszerű utána még 
a mosógépeket nézegetni az üzletben, hiszen megvolt a döntésünk, és nem való-
színű, hogy hamarosan újra mosógépet vásárolunk, ne rágódjuk azon, hogy jól 
döntöttünk-e, hiszen eldöntöttük az ügyet, a kocka el van vetve – mondta Caesar 
a Rubicon folyón való átkelésnél.)26

26 Kovács G. 2018, 59–61.
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Összefoglalva: a döntés folyamata és maga a döntés rendkívül fontos mozzanat. A veze-
tési folyamatban ugyanabban az ügyben többször is hozhatunk döntéseket, feltétele ennek 
a helyzet megváltozása.

A szervezés, a feladatok végrehajtásának koordinálása
A döntést követő tervezés (szervezési funkció) különböző módszerei

Az idő folyamatosan múlik, egyszer csak rájövünk, hogy mennyire kevés áll belőle 
rendelkezésünkre, és az is csak egyre fogy. A feladatoknál jellemzően addig várunk 
és várunk, amíg a végrehajtással sietnünk kell, hiszen elvesztegettük azt a rendelke-
zésre álló időt, amely alatt a feladat normális ütemben elvégezhető lett volna. Az sem 
célravezető, ha nagyon hosszúra nyújtjuk a munkánk vagy szervezetünk munkájának 
az elvégzését, hiszen a folyamatban lévő ügy erőforrásokat köt le. Meg kell találni az opti-
mális időtartamot minden feladat előkészítésére és végrehajtására. Ebben segít nekünk 
a tervezés és a szervezés.

Mindenfajta tervezésnél a következő munkamódszereket alkalmazhatjuk. A munka-
módszerek kiválasztása során a legfontosabb tényező a rendelkezésünkre álló időmeny-
nyiség. A feladatok megtervezése és végrehajtása lépcsőzetes, párhuzamos és kombinált 
munkamódszerrel valósítható meg. Fontos kérdés az, hogy az alárendelt szervezetet 
vagy kollégákat mikor vonjuk be a tervezési folyamatba, erre három jól ismert módszert 
alkalmazhatunk:

 – A lépcsőzetes tervezési munkamódszer alkalmazásával a tervezést a különböző 
vezetési szintek egymást követően hajtják végre. Amikor a tervezés a magasabb 
vezetői szinten befejeződött, akkor kap feladatot az alárendelt vezetői szint, és csak 
az után tudja a munkáját megkezdeni. Az egyes elkülönülő vezetési szintek „lép-
csőzetesen” hajtják végre vezetői előkészítői feladataikat. Ezt a módszert általában 
akkor alkalmazzák, ha elegendő idő áll rendelkezésre a feladat megtervezéséhez 
és a végrehajtásához.
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13. ábra: A lépcsőzetes tervezés (elvi ábra)
Forrás: a szerző saját szerkesztése

 – A párhuzamos munkamódszer alkalmazásával a vezetési szintek között a tervező-
munka közel azonos időtartamban történik. A felső vezetési szint rövid előkészítő 
munkát végez, hogy az alsóbb szintnek adatokat tudjon a rendelkezésére bocsá-
tani. Ez gyakorlatilag a szükséges mértékben kibővített előzetes intézkedéseket 
takarja. Ezt a munkamódszert akkor alkalmazzák, amikor kevés idő áll rendelkezésre 
az előkészítő feladatok végrehajtására. A vezető szervek bizonyos időeltolódással, 
párhuzamosan hajtják végre tervezési feladataikat. Az előzetes intézkedés fontos 
mozzanat, amit a vezetői munkában sikerrel alkalmazhatunk. Röviden ismertetni 
kell a feladatot, és csak annyit kell intézkedni, hogy készüljenek fel a tevékenységre, 
a feladat hamarosan megérkezik. Ez mentális ráhangolódást indít be a munkatár-
sakban, az alsóbb szintű szervezetek vezetői körében.
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14. ábra: A párhuzamos tervezés (elvi ábra)
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A kombinált munkamódszer alkalmazása esetén a lépcsőzetes és párhuzamos tervezést 
együtt alkalmazzák. Ez úgy lehetséges, hogy két vezetési szinten párhuzamosan dolgoz-
nak, egy vezetési szinten pedig ehhez képest lépcsőzetesen. Ennek a munkamódszernek 
az alkalmazása lerövidíti a tervezésre szánt időt.

A rendőrségi szervezetben használt tervek csoportosítása:
 – Időtényező alapján – hosszú, közép és rövidtávú tervek készülhetnek.
 – Rendeltetésük szerint – ismerünk alapterveket (éves-, féléves-, havi munkaterv; 

költségvetési terv), munkaterveket, feladatterveket, amelyek valamilyen speciális 
feladat végrehajtására vonatkoznak, és speciális terveket, amelyek közé a különféle 
vezetői munkaterveket, hálós diagramokat, időterveket sorolhatjuk.

 – Tartalmuk alapján – megkülönböztethetünk komplex terveket, amelyek általában 
a szervezet teljes feladatrendszerét határozzák meg; ágazati tervet, amely a szervezet 
egy részének határoz meg feladatot (például bűnügyi főigazgató terve).

 – Területi felosztásban – lehet országos hatáskörű, megyei szintű, helyi szintű terv.
 – Célszerűségi alapon – megkülönböztetünk stratégiai terveket, amelyek hosszabb 

időszakra határozzák meg a feladat végrehajtást; taktikai terveket, melyek a straté-
giai tervek megvalósításához járulnak hozzá, önálló célkitűzéseket tartalmaznak, 
és rövid távra készülnek; operatív terveket, amelyek egy konkrét szervezet vagy 
feladat tényleges megoldását tartalmazzák.
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A szervezés, a feladatok végrehajtásának koordinálása, a delegálás

A szervezés (koordinálás) a szervezet rendelkezésére álló erőforrások (külső és belső) 
összhangjának megteremtésére irányuló tevékenység, amely irányát tekintve a szerve-
zet egyes szervezeti elemeire vagy a szervezeten kívüli viszonyokra és kapcsolatokra 
is kiterjedhet.

Az a vezetési funkció, amelynek gyakorlása során az adott szintű vezető (parancsnok):
1. megfogalmazza és megtervezi a végrehajtandó feladatokat (kivitelező tervezés);
2. lejuttatja azokat az alárendeltekhez (rendelkezések kiadása);
3. koordinálja és megszervezi a tennivalókat az alárendelt vezetőkkel és a végrehaj-

tókkal;
4. biztosítja a végrehajtás mindenoldalú feltételeit.

A vezetési folyamatban elengedhetetlen a vezető által meghatározott feladatok további 
bontása, átadása a beosztott vezetők vagy az alárendeltek részére. A folyamatnak végig 
kell futnia az egész vezetési rendszeren. A folyamat hatékonyságának eredményes-
sége egyszerűen lemérhető, hiszen ha a csúcsvezető meghatároz valamit a felsőve-
zetői értekezleten, annak az információnak – amennyiben az a végrehajtókra vonat-
kozik – torzításmentesen meg kell jelennie az állomány körében. Tehát, az országos 
rendőrfőkapitánynak a vezetői értekezletet követően 2-3 hét múlva elegendő megkér-
dezni néhány, a végrehajtásban dolgozó munkatársat az adott kérdéskörben. Ha tisz-
tában van az információval a kolléga, akkor sikeres a szervezés, ha nincs, akkor nem. 
Más oldalról megközelítve, a szervezés a döntést követi, az után válik szükségessé. 
Az egyébként is szűkösen rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását a cél 
elérése érdekében koordinálni kell.

Sokan negatív értelemben bírálják az egyenruhás szervezeteket, hogy ott parancso-
kat kell végrehajtani. A parancs kiadása (a feladatok megszabása) a parancsnok olyan 
vezetői tevékenysége, amelynek során elrendelő módon ismerteti az elhatározását a vég-
rehajtókkal, és nem több! Persze a parancs végrehajtása kötelező érvényű, végre nem 
hajtásának komoly következményei vannak, lehetnek. Minden vezető, ha utasítást, fela-
datot ad valakinek, ugyanezt teszi, nem parancsnak nevezi, hanem utasítást ad, megkér, 
de ugyanolyan hatékonysággal kell ugyanazt a célt elérni, mint a paranccsal – rábírni 
valakit, valakiket arra, hogy valaki, valakik valamit megtegyenek.

A feladatok megszabásának számos lehetősége van. A rendelkezésre álló idő és a kiala-
kult helyzet függvénye az, hogy milyen módszert alkalmazzunk.

Az egyik leghatékonyabb és legegyszerűbb módszer a közvetlen, élőszóban történő 
feladatszabás. Ez akkor működik hatékonyan, ha a végrehajtók és azok vezetői mind-
annyian jelen vannak (állománygyűlés). Előnye, hogy egyértelmű, gyors és pontos fel-
adatszabást biztosít. Az információ nem csorbul, a feladatok ebben az esetben mindenki 
számára egyértelműek, esetleg lehetőség van az azonnali visszacsatolásra. Vezetőként 
ebben az esetben egyszerűen kell fogalmaznunk és konkrétnak kell lennünk, hogy min-
denki pontosan megértse, mit szeretnénk elérni.
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A második módszer sem rossz – és a munka világában elég gyakori. A vezető nem 
lehet ott mindenütt, ezért a legtöbbször a végrehajtókhoz közvetve – a beosztott veze-
tőkön keresztül – jut el a feladat. Ilyenkor elegendő időnek kell a rendelkezésre állnia 
ahhoz, hogy a szervezetben az információ minden vezetési szintre eljusson. Ez néha 
több napot, esetleg hetet is igénybe vesz. A módszer alkalmazása akkor sikeres, amikor 
a végrehajtandó feladat viszonylag bonyolult, összetett, az széles körű koordinálást igé-
nyel az együttműködőktől és a végrehajtók részéről.

Vezetéselméleti szempontból a döntést előkészítő szakaszban már megtörténik 
a tervezés, ekkor már átgondoljuk azokat a feladatokat és részfeladatokat, amelyek 
befolyással bírnak a tervezési folyamatra. Jól át kell gondolnunk, milyen összetevőket 
(alkotóelemeket) szerepeltessünk a tervben, a tervekben. A tervezés kivitelező szaka-
szában magának a tervnek az összeállítására kerül sor, amely elsősorban gyakorlatban 
megvalósított kivitelezést jelent. A terv a típusától függően többféle formátumban, 
megjelenésben és tartalommal készülhet, de mindegyik jellemzője, hogy az könnyen 
áttekinthető és egy témában jártas, de kívülálló személy részére informatív, érthető, 
világos és egyértelmű legyen. Különösen nagy gondot szükséges fordítani a zavaró 
és fölösleges részek kiiktatására, arra kell törekednünk, hogy minden szükséges infor-
mációt tartalmazzon a terv. A véglegesítés előtt célszerű megköröztetni a végrehajtásban 
érintett személyekkel és szervezetekkel, akiknek ezzel lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy észrevételeiket jelezni tudják. A koordinálást és egyeztetést követően a tervet 
az illetékes vezető hagyja jóvá, ezt követően az abban foglaltak megvalósítása minden 
érdekelt számára kötelező jelleggel bír.

A döntést kivitelező tervezés célja a pontosan kimunkált tervek megvalósításához 
szükséges valós helyzet és a megtervezett és elérni kívánt célállapot közötti eltérés meg-
állapítása. Ekkor történik meg a feladat végrehajtásához szükséges, valamint a rendel-
kezésre álló erők és eszközök számbavétele. Meg kell állapítani, hogy a szükséges erők 
és eszközök rendelkezésre állnak-e, a gyakorlatban megvalósítható-e a döntés. Ameny-
nyiben a szervezet belső erőforrásai nem elégségesek a feladat végrehajtásához, akkor 
vagy az eredeti terv tartalmát kell megváltoztatni, vagy újabb külső erőforrásokat kell 
igénybe venni.

A szervezeten belüli belső koordinálást általában a végrehajtásért felelős vezető vezeti. 
Ez végső soron olyan vezetői döntéssel (döntésekkel) és utasítással (utasításokkal) zárul, 
amely(ek) végrehajtása kötelező valamennyi, a feladatban érdekelt fél számára. A koor-
dinációról hangfelvétel, emlékeztető vagy jegyzőkönyv készíthető. Az írásbeli anyagok 
esetében célszerű a mértékletességre törekedni, csak a lényeget kell lejegyezni – ajánlott 
a hangfelvétel-készítés, amely azért hasznos, mert vita esetén bármikor visszakereshető, 
mi hangzott el – a hangfelvétel tényét az értekezlet kezdetén minden esetben közölni 
illik a résztvevőkkel!
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A rendőri szervezetben a vezetői döntések általában a hozzá kapcsolódó munkater-
vekben vagy a végrehajtás módját szabályozó különféle rendelkezésekben testesülnek 
meg. A rendelkezések kiadása az ügyrendben meghatározott vezetők vezetési, belső 
igazgatási eszköze. Ezek a szabályzók kötelező feladatokat, végrehajtási szabályokat, 
hatáskörbe utalt döntéseket tartalmaznak az alárendeltek számára – ezért elkerülhetetlen 
jól ismerni azok tartalmát.

Megjelenési formáját tekintve szóbeli és írásbeli rendelkezéseket különböztethe-
tünk meg. A szóbeli rendelkezés legismertebb formája a szóban közölt parancs, utasítás. 
Ez a módszer az elöljáró akarata érvényre juttatásának leggyakoribb eszköze. Elfogadott 
eszköz a rendőri szervezetben, hogy a szolgálati elöljáró nem személyesen adja ki uta-
sításait, parancsait, hanem adatátviteli eszközön keresztül (telefon, videokonferencia). 
Ez az alárendelt számára ugyanolyan kötelezettséget jelent, mintha azt személyesen 
határozta volna meg a főnöke.

Az írásbeli rendelkezések alapvetően papíralapúak, de az iratok továbbításához is 
felhasználhatók a korszerű adattovábbító rendszerek. Az e-mail, az internet, intranet, 
SMS üzenetek, amelyeknek teljesítése szintén kötelező érvényű. Ezen az úton a feladat 
meghatározásának bizonyíthatósága egyértelműen megvalósítható.

A rendészeti szervek külső és belső együttműködésének megszervezése

Bármely szervezet esetében nagyon fontos az együttműködés, hiszen a rendszer kör-
nyezete (az együttműködők, legyenek azok szervezetek vagy személyek) jelentősen 
támogathatja vagy akadályozhatja a munkánkat.

A rendészeti szervek vonatkozásában – az együttműködés szempontjából – tartalmi-
lag a vezetés négy fő területre koncentrálódik, amely a gyakorlati együttműködésben 
is megvalósul.

1. A szervezetek fejlesztése:
 – a szervezeti célok meghatározása (a jogi szabályzók pontosan meghatározzák),
 – a működési feltételek biztosítása,
 – az erőforrások biztosítása útján (e két utóbbit az elöljáró környezet biztosítja).
2. A folyamatok működése (alapvetően a szervezeten belüli együttműködéssel való-

sulnak meg):
 – a folyamatcélok értelmezése,
 – beavatkozás a működésbe,
 – a működési struktúra kialakítása,
 – a tapasztalatok gyűjtése és értékelése.
3. A szervezetek képviselete (külső és belső együttműködéssel érvényesíthető):
 – jogi, pénzügyi és erkölcsi képviselet.
4. A folyamatok bekapcsolása a külső környezetbe:
 – feltételezi a külső szervekkel való együttműködést, a folyamatok védelmét a káros 

hatásokkal szemben.
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Az együttműködés szükségességét minden vezetőnek fel kell ismernie. Egyedül, 
önmagunkban nem vagyunk képesek sikereket elérni, a csapatban végzett munka 
a meghatározó. Ma már fontos vezetői alapvetés az együttműködésre törekvés. Min-
dig kölcsönös viszonyról beszélünk, ma én teszek szívességet, holnap nekem tesznek! 
Bármely tevékenységbe kezdünk, a siker azon áll vagy bukik, hogy a bevont szerveze-
tek, személyek hogyan hajtják végre azt a feladatot, amit szervezeti vezetőként nekik 
szántunk. A szabatos, lényegre törő és pontos (rövid és világos) feladatszabás, a visz-
szakérdezés alapkövetelmény az együttműködés megszervezése során! Az együtt-
működőnek érdekeltnek kell lennie a sikerben, motiváltnak és elkötelezettnek kell 
lennie, ezért törekedjünk arra, hogy ők is megtalálják a sikereiket a közös feladat 
végrehajtásban.

Az együttműködés olyan vezetői tevékenység, amely során a vezető, parancsok 
a saját és más szervek tevékenységét cél, feladat, hely, idő és a tevékenység végrehaj-
tásának módja szerint összehangolja. Az együttműködés főbb elemei az elhatározás 
kidolgozásakor jönnek létre és az elhatározásban, illetve a feladatok megszabásakor 
összegzik, rögzítik őket. Az együttműködési feladatok megszervezése az alárendel-
tek feladatának megszabásával egy időben vagy közvetlenül azt követően történik. 
Az együttműködés megszervezésének célja, hogy valamennyi alárendelt vezető egy-
ségesen értelmezze a szervezeti feladat rá eső része végrehajtásának módját, amelyet 
a vezető az irodában, hagyományos vagy digitális térképen, esetleg terepasztalon 
szervezhet meg. Ha szükséges, a szervezés és a feladatok pontosítása terepen is meg-
történhet.

Végrehajtásának módszerei:
 – A parancsnok utasításainak módszerével (amikor kevés idő áll rendelkezésre): ekkor 

a parancsnok rövid utasításokat ad az együttműködő szervezetek vezetőinek. Nincs 
vita, végrehajtás van – hajtsa végre! Majd ha a végrehajtás megtörtént, és véget ért 
a cselekménysorozat, azt követően elemezzük a tevékenységet!

 – Az alárendeltek jelentéseinek módszerével: ebben az esetben az beosztott parancsno-
kok röviden jelentenek a tervezett tevékenységükről, amelyet az elöljáró kiegészíthet, 
esetleg pontosíthat. Használható és jó módszer, de viszonylagosan sok időt vesz 
igénybe, megnehezíti a helyzetet, ha másképpen tervezzük a feladatok végrehajtását, 
mint ahogyan a beosztott vezető gondolja, ekkor következik az előbb alkalmazott 
módszer – az utasítások módszere.
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15. ábra: A végrehajtó menedzsment sokszínűsége
Forrás: a szerző szerkesztése

 – A tevékenység fontosabb mozzanatainak lejátszása során mintegy időgrafikonban 
haladva modellezzük a tervezett tevékenységet, ahol az alárendeltek (végrehajtók) 
folyamatosan jelentik, hogy melyik mozzanatban, melyik szervezeti elem milyen 
feladatot hajt majd végre. A parancsnok ezt vagy jóváhagyja, vagy módosítja, vagy 
kiegészíti. Előnye, hogy minden résztvevő előtt ismertté válik a teljes folyamat.

Néhány fontos elv az együttműködés megszervezése során:
 – Személy a személlyel: általában az azonos vezetői beosztást betöltő személyek közötti 

megállapodással indul az együttműködés – mindkét félnek fontos törekedni a jó 
személyes kapcsolat kialakítására és a kölcsönösségre.

 – Szervezet a szervezettel: a vezetői utasításra a szervezetek működnek együtt – szin-
tén fontos a kölcsönösség (a kölcsönös előnyök felismerése alapján) és a beosztott 
vezetők közötti jó vezetői kapcsolat.

 – Vezetési szint a vezetési szinttel: általában csak azonos vezetési szintek között jön 
létre a hatékony együttműködés.

 – Megszervezése felülről lefelé történik: általában a szervezetek felsővezetése hatá-
rozza meg az együttműködés megszervezését, onnan a bevont szervezetekben lefelé 
halad az együttműködés végzésére vonatkozó utasítás vagy információ, amely így 
áthatja a szervezet teljes egészét.

 – Megszervezése mindig a fő feladat érdekében történik – az együttműködés célja 
a közös fő feladat teljesítése.
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26. ábra: Az együttműködés szintjei
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Amennyiben az együttműködés megszakad, azonnal helyre kell állítani, amennyiben 
a végrehajtás körülményei megváltoznak, akkor azt újra meg kell szervezni.

A szervezetek tevékenységének befolyásolása, az irányítás

Vezetőként mindent kigondoltunk, eldöntöttünk, megszerveztünk, elindul a folyamat, de 
ahhoz, hogy célhoz érjünk, folyamatosan felügyelnünk kell a végrehajtást. Az irányítási 
funkció keretében, a vezető a szervezet megtervezett működését akadályozó és zavaró 
tényezőket hárítja el. Ez a funkció tulajdonképpen a kibernetikához hasonló elven műkö-
dik, csak annál bonyolultabb, hiszen a humán tényezők az individuális jellegük miatt 
kevésbé kiszámíthatók.

Az irányítás olyan vezetési funkció, amelynek gyakorlásával az elöljáró beavatkozik 
a folyamatba, annak:

 – beindítása,
 – előírt szinten tartása,
 – kívánt módon való megváltoztatása és leállítása céljából.

Az irányítás nem indítja újra a vezetési folyamatot, hanem a kisebb zavaró tényezőket 
iktatja ki. Ez általában direkt formájú külső beavatkozás, amelynek leggyakoribb formája 
a szóbeli vagy írásbeli parancs, amely meghatározza az alacsonyabb szintű szervezet 
korrigált tevékenységét. Ez rövid távú beavatkozást jelent a szervezet tevékenységébe, 
amelynek felvállalása során a vezető a magasabb (fontosabb) cél teljesítésének elsődle-
gességét helyezi előtérbe (például járőrszolgálat felfüggesztése, átvezénylése az aktuális 
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közlekedési balesethez). Ez az intézkedés természetesen kockázatvállalást jelent a vezető 
részéről, amennyiben valamilyen hátrány éri a szolgálati alapfeladat teljesülését, akkor 
vezetőként ügyeljünk arra, hogy legyen könnyen igazolható a döntésünk helyessége, 
tudjuk bizonyítani, hogy az új feladat, a kialakult helyzet igényelte az ezzel a döntéssel 
járó vezetői beavatkozást.

17. ábra: Az irányítás, vezérlés rendszere
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Vezérlés során az irányító rendszer érzékeli a zavaró hatásokat, még mielőtt azok az irá-
nyított alrendszert elérnék. A vezérlés elvén alapuló irányítás alapját a rendszer kör-
nyezetéből szerzett információk és az arra adott válaszok képezik. A vezérlő szervezet 
kompenzálja a bekövetkező hatásokat, de úgy, hogy az eredeti feladatrendszer végre-
hajtására adott tevékenység alapvetően nem módosul. A feladatvégrehajtás sikere attól 
függ, hogy a végrehajtó rendelkezik-e olyan képességekkel, amelyek biztosítják a káros 
hatások elleni tevékenység sikerét (például járőrszolgálatban, a járőrözési feladat során 
a járőrtárs parancsot kap a szolgálati fegyvere használatára, amelyet a kiváló felké-
szítés – kiképzés – hatásaként, a szükséges mértékben használni tud, ezzel megmenti 
a megtámadott személy életét, testi épségét).

A vezérlés a közvetlen cselekvések végrehajtására irányul, ezért jelekkel-jelzésekkel, 
utasításokkal és parancsszavak, valamint előre kidolgozott intézkedési, riadó-, kiürítési 
stb. tervek előzetes elkészítésével lehet előre kidolgozni az elvárt cselekvési magatartá-
sokat, amelyeket előre be is lehet gyakoroltatni.
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A szervezetek tevékenységének befolyásolása, a szabályozás és az izolálás

A szabályozás a rendőrség szervezetének legáltalánosabban használt irányítási módja, 
hiszen biztosítja az elöljáró általi gyors, operatív beavatkozások lehetőségét. A folya-
matban jelen van(nak) az irányító, a végrehajtó és a zavaró hatás(ok). A folyamatban 
az irányító a zavaró hatásokat érzékelő, a beavatkozás szükségét felismerő szervezetet 
működtet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szervezetben szükség van az ügyeleti 
és készenléti szolgálatok működtetésére, valamint idesorolhatók az operatív irányító 
csoportok, akik felmérik a zavaró hatásokat és a beavatkozás szükségességét, és intéz-
kednek az ellentevékenység bevezetéséről. A rendszer alkalmazásának kritikus pontja 
a beavatkozási küszöb megállapítása, nagyon fontos a döntési hatáskörök pontos tisz-
tázása, a kommunikáció, az összeköttetés, a pontos és gyors intézkedések és azok vég-
rehajtása, a helyzet változásainak figyelemmel kísérése, a folyamatos visszacsatolás.

18. ábra: A szabályozás rendszere (elvi vázlat)
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A zavaró hatások kiküszöbölésének preventív módszere még az izolálás, amely elszige-
teli a végrehajtó szervezetet a rá vagy a tevékenységére ható káros hatásoktól. Ennek 
érdekében a végrehajtó szervezetek mellett egyéb szervezeteket is működtet a rendőrség 
(például a koronavírus terjedése ellen az emberek otthon maradnak, a rendőrség tagjai 
szájmaszkot és gumikesztyűt viselnek).

A szervezetek tevékenységének ellenőrzése

A vezetési ciklusban a visszacsatolást az ellenőrzés jelenti, amely mindig összehasonlí-
tást jelent: a megismert valóságos tényállapotok összehasonlítása a tervben foglalt, előre 
elképzelt, elvárt állapottal. Maga az ellenőrzés a többi vezetési folyamatba tartozó elem-
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mel együtt végigkíséri az egész vezetési folyamatot, annak minden elemében jelen van. 
Minden vezető tulajdonképpen mindig ellenőriz, amikor a szolgálati/hivatali ügyekkel 
kapcsolatba kerül, hiszen benyomásokat és információkat gyűjt az éppen aktuális tevé-
kenységről. Az ellenőrzés a vezetői információk egyik legjelentősebb és leghitelesebb 
forrása, amely visszahat a szervezet minden tevékenységére (tervezésre, szervezésre 
és operatív vezetésre). Maga a jól működő információs rendszer az ellenőrzés egyik 
alapja, a tudomásunkra jutott információk vagy részinformációk jelentősen befolyásol-
hatják az ellenőrzés irányát és területeit.

A nagyobb szervezetek a szervezeti szintű központi ellenőrző tevékenység lebo-
nyolításáért felelős önálló szervezeti egységeket (osztályt, csoportot) is létrehozhatnak, 
amelyek általában a vezető közvetlen alárendeltségében tevékenykednek – a vezetőtől 
kapják a feladatokat és neki számolnak be. Ha nekünk nincs ilyen lehetőségünk, akkor 
beosztott vezetőinkkel együtt „nyitott szemmel kell járnunk”, minden lehetőséget ki 
kell használni az ellenőrzésre, még ha nem is nevezzük annak. A munkatársaink által 
előkészített valamennyi munka vagy tevékenység, saját tapasztalat, mind-mind alapját 
jelenti a vezetői ellenőrzésnek.

„Az ellenőrzés tehát olyan vezetési funkció, melynek gyakorlása során az adott szintű 
vezető meggyőződik arról, hogy az alárendeltek hol tartanak a meghatározott felada-
tok végrehajtásában, azt milyen szinten hajtották végre, biztosítva van-e a kitűzött cél 
elérése.”27

Az ellenőrzés célja a munkavégzés színvonalának javítása, a helyes, célszerű folyama-
tok megerősítése, a munka folyamatában kialakuló kedvezőtlen jelenségek és hibák minél 
korábbi időben történő feltárása, azok kijavítása érdekében. Az ellenőrzés tájékoztatást 
ad a vezetőknek a korábban meghozott döntéseik helyességére vagy helytelenségére 
vonatkozóan is.

Minden vezetési szinten szükség van arra, hogy a vezető ismerje és nyomon kövesse 
beosztottjainak tevékenységét és annak eredményeit. A vezetés kettős jellegéből adó-
dóan a vezetőnek biztosítania kell a munkavégzés feltételeit, valamint motiválnia kell 
a munkatársait. A vezetőnek ismernie és folyamatosan értékelnie kell a beosztottjai tel-
jesítményeit, időben felhívni a figyelmüket az esetleges hibákra, mulasztásokra. Ezzel 
együtt ugyanakkor a vezető önértékelésének is reálisnak kell maradnia. Akkor ideális 
a munkával kapcsolatos önértékelése, ha tisztában van a munkatársai és szervezete való-
ságos teljesítményével és azokkal a következményekkel, amelyeket a meghozott döntései 
hoztak létre.

Az ellenőrzés nemcsak az egyéni teljesítményekre, de a szervezeti funkciók (infor-
mációs rendszer, tervezés, szervezés, koordinálás) működésének színvonalára, így végső 
soron a szervezet vezetési színvonalára vonatkozóan is visszajelzéseket biztosít. Időn-
ként érdemes lehet egy-egy vezetési funkciót kiragadni és áttekinteni annak működését 
a szervezet gyakorlatában.

27 Kovács G. 2018, 66–67.
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Az ellenőrzés alapelvei és logikai rendje

Az ellenőrzés végrehajtásának alapelvei:
 – Törvényesség, szakszerűség. Minden megnyilvánulásunk legyen törvényes és szak-

szerű. Bármely ellenőrzés kizárólag a vonatkozó jogszabályok vagy más szakmai 
szabályok figyelembevételével, azok magas színvonalú ismeretében végezhető.

 – Célszerűség, tervszerűség. Az ellenőrzéseknek összhangban kell lenniük a külön-
böző időszaki munka- és ellenőrzési tervekkel, a vezetők által meghatározott főbb 
irányokkal és a korábbi ellenőrzések tapasztalataival.

 – Objektivitás-komplexitás. Az ellenőrzéseknek a valós tények megállapítására kell 
irányulniuk, ha szükséges, akkor figyelembe kell venni az egyéb tényezőket is.

 – Hitelesség-nyilvánosság. Az ellenőrzés tényét, módját, megállapításait és más lénye-
ges elemeit minden esetben megfelelő alaki és tartalmi követelmények szerint kell 
dokumentálni.

 – Együttműködés. Valamennyi ellenőrzés során, az ellenőrzési tevékenység eredmé-
nyessége érdekében az ellenőrök és az érintett személyek és szervek kölcsönösen 
együttműködnek egymással.

Az ellenőrző funkcióból adódóan nyilvánvaló, hogy valamennyi vezetőnek és vezetési 
szervnek kötelessége az általa irányított szervezet és személyek munkáját rendszeresen 
ellenőrizni, hiszen enélkül nem rendelkeznének a vezetési folyamatból származó meg-
felelő mennyiségű és minőségű információval. Ez egyaránt hátrányt jelentene mind 
a vezető, mind a végrehajtó szervezet számára, hiszen az elvégzett munka eredményes-
ségéről a visszacsatolás elmaradna.

„Az ellenőrzés végrehajtásának logikai rendje:
1. A valós helyzet feltárása.
2. Az 1.) pont és a vezető által elgondolt állapot (a célkitűzések teljesülésének érvé-

nyesülése) ütköztetése.
3. Azonosságok, illetve különbözőségek, eltérések feltárása.
4. Különbözőség esetén az okok feltárása, a tevékenység minősítése.
5. Az okok megszüntetése:

- kiegészítő intézkedések (rendelkezések) kiadása;
- az eredeti célok kismértékben történő módosítása;
- az eredetitől – a kialakult körülmények miatt – eltérő célok meghatározása.”28

Ha valamely szervezetnél a rendkívüli események elszaporodnak, vagy a szervezet 
tevékenységében rendellenességek tapasztalhatók, az arra jogosult vezető soron kívüli 
ellenőrzést rendelhet el a problémák okainak feltárására.

28 Kovács G. 2018, 67.
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Az ellenőrzés módszerei, jó gyakorlatok

Mint láthattuk, az ellenőrzés szerves része a vezetési folyamatnak. Ennek megfelelően 
eszközeiben és módszereiben nagy változatosságot mutat. Mindig alaposan készüljünk 
fel az ellenőrzött szakterület szakmai anyagából, pontosan tervezzük meg előre, kire, 
mire is vagyunk kíváncsiak az ellenőrzés során. Az ellenőrzés céljának, tárgyának, 
formájának és terjedelmének megfelelő eszközrendszer és módszerek alkalmazásával 
lehet biztosítani az ellenőrzési tevékenység hatékonyságát.

Módszerei:
 – Helyszíni vizsgálat, amely valamely alárendelt szervezet állomáshelyén vagy a vezető 

szerv székhelyén történik – hatékony, de időigényes módszer, az ellenőrző személye-
sen meggyőződik az adott szervezet vagy személy tevékenységéről; ha bennünket 
ellenőriznek, akkor legyünk nyitottak, hiszen remélhetőleg azt szeretnénk bebi-
zonyítani, hogy milyen jó munkát végzünk, és azt, hogy nincs takargatni valónk.

 – Személyes megkérdezés (interjú), beszámoltatás, amely történhet szóban vagy 
írásban, esetleg kombinált módon, helyszínét tekintve lehet az ellenőrzött vezető 
székhelyén, illetve az a központi szervhez történő berendeléssel valósulhat meg. 
Igénybe vehetünk technikai eszközöket is (videokonferencia, telefon stb.). A beszá-
moló elhangozhat a vezető vagy a vezetői testület előtt, időtartama vagy témája 
korlátozott lehet, esetenként kiegészítheti (összefoglalhatja) az írásban előzetesen 
leadott jelentést – hatékony módszer, alaposan készüljünk fel, ha mi vagyunk az elle-
nőrzöttek. Próbáljunk egy logikai rendszer mentén beszámolni, a szervezeti cél, 
a szervezeti feladat, a tevékenyég hármast kövessük, a jelentésünk végén kitérhetünk 
a problémáinkra, azt követően megtehetjük jobbító javaslatainkat.

 – Iratoknak, okmányoknak, nyilvántartásoknak az ellenőrzés helyére történő beké-
rése, tanulmányozása az információs csatornákon beérkezett adatok, ismeretek 
elemzése útján végrehajtott ellenőrzés – amennyiben bennünket ellenőriznek, akkor 
az ellenőrzést megelőzően készítsük össze az anyagainkat, így segítve az ellenőrök 
munkáját. Maga az ellenőrzés sok időt igénylő módszer, ezért mindenki szereti, ha 
az gyorsan végrehajtható.

 – A rendészeti szervezetekkel együttműködő, területileg illetékes állami és társadalmi 
szervek – az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos – véleményének megismerése – a ren-
dészeti szervek a biztonság igénye iránti társadalmi szükségletnek tesznek eleget, 
fontos a szervezetünk társadalmi megítélése, építsünk ki és ápoljunk jó kapcsolatot 
minden olyan szervezettel, amely erre érdemes!

 – Folyamatos adatszolgáltatás és jelentések elemzése, statisztikai adatok értéke-
lése – a technikai fejlődés immár lehetővé teszi az elemző-értékelő programok 
alkalmazását, amelyek adatokkal szolgálnak a szervezetünket illetően. A gép nem 
téved, ezért megfelelően ellenőrzött hiteles adatokat kell rendelkezésre bocsátani. 
A statisztikai adatok tanulmányozása időt igénylő, de hatékony módszer, amely által 
képet kapunk szervezetünk működéséről.
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 – Munkafolyamat ellenőrzése (megfigyelés) során a vezetési funkciók gyakorlásának 
teljes folyamatában végrehajtott ellenőrzés – néhány vezető egy-egy napot vagy fél 
napot áldoz arra, hogy munkatársai munkáját megfigyeléssel ellenőrizze. Ez időt 
igénylő és hatékony módszer, de ha fizikailag nem is vagyunk a munkatársunk 
munkahelyén, az általa készített anyagok tanulmányozásából képet alkothatunk 
az illető munkájáról.

 – Elektronikus úton vagy hírközlő eszköz által történő ellenőrzés – általában az autok-
ratikus vezetők alkalmazzák, munkaidő vége előtt 2 perccel egy telefonhívással 
meggyőződnek arról, hogy a munkatárs a hivatalában dolgozik-e még – nem szép 
dolog így rendet tartani.

 – Az ellenőrzés céljának és tárgyának megfelelő egyéb módszer (például ellenőrző 
foglakozás vagy gyakorlat, amely képet ad az alárendeltek gyakorlati feladatvégre-
hajtásáról, a vezetői folyamatok működtetéséről és működéséről). Ha lehetőségünk 
van rá, akkor alkalmazzuk, hiszen a gyakorlatban minden kiderül!

Az ellenőrzés lehet teljes körű, ha a vizsgálat alá vont tevékenység minden előfordulását 
figyelembe veszi, vagy lehet mintavételes, amikor takarékossági vagy egyéb okok miatt 
(például időkorlátok) az ellenőrzés tárgyában valamilyen szempontok alapján kiválaszt-
juk a mintát és az ellenőrzés csak erre irányul. A mintavétel egyik formája a véletlenszerű 
(szúrópróbaszerű) ellenőrzés – legtöbbször sikerül véletlenszerű kiválasztással ráhibázni 
a hibákra, hiányosságokra.

A fenti ellenőrzési formák és módszerek az ellenőrzés céljától, tartalmától és jelle-
gétől függően változatosan külön-külön vagy egymással kombináltan alkalmazhatók.

A közvetlen vezető személyes mindennapi jelenléte a munkatársak és a szervezet 
tevékenysége ellenőrzésének leghatékonyabb, szinte nélkülözhetetlen eszköze. Mint 
mindenben, vezetőként ebben is mutassunk jó példát!

Amint a korábbiakban láttuk, az ellenőrzés az egyik legfontosabb vezetési funkció, 
mivel annak tapasztalatai jelentős információval szolgálnak a szervezetünk tevékenységét 
illetően. Néhány vezető elköveti azt a hibát, hogy nem ismeri fel az ellenőrzés jelentő-
ségét. Nagyon fontos, hogy a vezető, ha van rá lehetősége, saját ellenőrzési rendszert 
hozzon létre, az ott megszerzett információk alapján pedig az irányítás és a szabályozás 
módszerével beavatkozzon a folyamatokba.

Még mindig jobb az, hogyha a szervezet vezetője önmaga tárja föl a szervezetben 
előforduló hibákat, mint ha azt a saját szervezeten kívüli ellenőrzés fedi fel. A belső hibák 
vagy a hibás folyamatok felismerése és az azt követő korrekció biztosíthatja a szerveze-
tünk sikeres működését, elkerülve ezzel a külső ellenőrzés elmarasztaló megállapításait.

Szó esett arról, hogy a vezető szinte „együtt él” a munkatársaival és a szervezetével. 
Ideális esetben aktívan és tevékenyen részt vesz a teljes vezetési folyamatban, mindenütt 
ott van, munkatársai bizalommal fogadják segítségét, időről időre megerősíti a veze-
tői elvárásait és motiválja munkatársait. Hibás vezetői magatartás az, ha vezető állan-
dóan elfoglalt, soha nem elérhető, a munkatársai nem tudják megkeresni gondjaikkal. 
Ez a vezető kívül reked az általa felügyelt vezetői munkafolyamatokon. A jó vezető 
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személyes jelenlétével, együttműködési készségével, problémamegoldó képességével 
segítséget nyújt, támogat, megnyugtat, biztosítja a hatékony és gördülékeny, jó hangulatú 
munkavégzés feltételeit. Mindez azonban csak a vezetők és a munkatársak közötti köl-
csönös bizalom és a korrekt munkatársi viszony alapján jöhet létre, egymás elvárásainak 
és értékrendjének ismeretében.

A tevékenység értékelése

„Az értékelés olyan vezetési funkció, mely során a vezető megerősíti az alárendeltet abban, 
hogy a feladatot hogyan hajtotta végre, mekkora volt a siker vagy a hiba nagysága.”29

A tevékenység értékelése a teljes vezetési folyamatot átívelő rendszer, amelyben 
a vezető megerősíti az alárendeltet abban, hogy a feladatot hogyan hajtotta végre. Az érté-
kelés gyakorlati végrehajtására számos lehetőség kínálkozik. A vezető nem lehet annyira 
elfoglalt, hogy egy-egy feladat, részfeladat végrehajtása után, valamilyen formában ne 
értékelje a végrehajtó szervezetet vagy a végrehajtó személyt.

A nem megfelelő teljesítményt nyújtó személyek irányába így érdemtelenül elhangzó 
örökös dicséret nem jó módszer. Sokan elkövetik ezt a hibát, hogy a gyenge és átlagos 
munkatársi teljesítménynyújtást is dicsérik, gondolván, hogy pozitívan erősítik a mun-
katárs önértékelését, motiválva a jó jövőbeni teljesítményre – ez a nézet hibás! Csak 
a huzamosan jó és kiemelkedő munkát elvégzőket dicsérjük, de ezt is be kell osztani, bár 
erősen személyfüggő a dolog. Jól dolgozók esetében a havi 2-3 szóban megnyilvánuló 
dicséret elegendő. Az a vezető, aki állandóan dicsér, elértékteleníti a dicsérettel járó 
kellemes munkavállalói érzést. Aki soha nem dicsér, annak a munkatársai pedig nem 
ismerik munkájuk elismertségét – ezért fásulnak bele könnyen a feladatokba – hiszen 
nincs visszacsatolás, csak abban az esetben, ha rosszul dolgoznak. Nagyon fontos, hogy 
vezetőként megtaláljuk azt a pontos arányt és határvonalat, amikor munkatársainkat 
dicsérni vagy elmarasztalni szükséges. A legcélszerűbb vezetői módszer az, hogy a jól 
teljesítő munkatársakat nyilvánosan dicsérjük, a kevésbé jól teljesítőket pedig négyszem-
közt marasztaljuk el. Ebben az esetben feltehetően nem sérül a munkavállaló önérzete, 
hiszen a dicséretnek mindenki örül, az elmarasztalást pedig jobb szűk körben vagy 
négyszemközt rendezni. Mindenki tévedhet, mindenkinek lehet rossz napja, ezért ne 
csináljunk nagy ügyet az egyszeri botlásokból, hanem adjunk esélyt munkatársunknak 
a javításra, a jobbításra, az újbóli bizonyításra, arra, hogy tanuljanak hibáikból és jól 
dolgozzanak.

Az értékelésre számos lehetőség kínálkozik, nem minden az anyagi elismerés. 
A vezető kezében számtalan olyan lehetőség van, amelyet a munkatárs örömmel fogad 
kedvezmény/elismerés/jutalom gyanánt. Ilyen lehet például egy-egy külföldi út, egy-
egy konferencián való részvétel, nyelvtanfolyamra való beiskolázás, az iskolarendszerű 

29 Kovács G. 2018, 71.
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oktatásban való tanulás támogatása, a szakmai utak végrehajtása, egy-egy rendkívüli 
szabadnap kiadása és egyéb hasonló kedvezmények megtalálása. Érdemes megtudni 
és kitapasztalni azt a motivációs tényezőt, amellyel célt tudunk elérni munkatársunk-
nál, azt kell neki adni, ami motiválja a további jó munkára. Mindig pontosan meg kell 
határozni azt, hogy az adott kedvezményt miért kapja, nehogy járandóságának értékelje 
a jövőben. (Régebben a jól dolgozó titkárnőmet egy-egy mozgalmas heti munka után, 
esetenként pénteken délben hazaengedtem, egy idő után már ezt automatizmusnak hitte, 
megszokta, hogy milyen rendes a főnöke – el kellett vele beszélgetni, hogy a kedvez-
ményt a heti munkája miatt kapta, az neki nem a járandósága). Mindenféle kedvezményt 
mindig az elvégzett munkát követően adjunk meg, lehetőleg minél hamarabb az elvégzett 
feladatot követően, ne hetek, hónapok múlva, mert akkorra elveszti a motivációs értékét.

Hasznos lehet még a rendvédelmi szerveknél rendszeresített teljesítményértékelési 
rendszer hatékony működtetése, ahol a munkatárs tevékenysége minden évben értéke-
lésre kerül. Igazából a havi értékelés a megfelelő módszer, mivel az egy éves időszak 
túlságosan hosszú ahhoz, hogy megfelelő mértékben részletes legyen, és mindent számba 
tudjunk venni. A havi értékelésekből készített feljegyzéseink nyomán pontos és objektív 
képet kapunk a munkatársunk havi- és éves teljesítményét illetően. A vezető munkamód-
szerei átsugároznak a szervezet egészére, ezért beosztott vezetőinktől is ugyanezt meg 
tudjuk követelni, így mindenki minden hónapban beszámol a vezetőjének, mit végzett el, 
és melyek a feladatai a következő hónapban. Célszerű a beszámoltatást a munkakörhöz 
igazított szempontrendszer alapján elvégezni.

Vezetőként figyeljünk arra, hogy a saját beszámoltatási rendszerünkben, kapcsolódva 
a teljesítményértékelési rendszerhez, az értékelés ne változzon sablonszerűvé, mindig 
reális legyen, és mindig a valós teljesítményt értékelje. Ezzel hosszabb távon vélhetően 
elérhetjük azt, hogy a munkatársak teljesítménye növekedjen, az a valós elvárásokhoz 
igazodjon. Feltehetően a pozitív visszacsatolás hatására a munkatársi teljesítmény növe-
kedni fog. Ez előnyt jelent a munkavállalónak és a foglalkoztatottnak egyaránt, hiszen 
a jól elvégzett folyamatos munka elnyeri a folyamatos elismerést.

A szervezet tevékenységének értékelésére rendelkezésre állnak a különböző vezetői 
fórumok és állománygyűlések – ezekről később lesz szó.



A szervezetvezetési technikák, jó gyakorlatok

A szervezetekben megvalósuló tervezés jó gyakorlatai és hasznos módszerei

Kezdő vezetőként még lehetséges, hogy nem látjuk a szervezetünkben folyó teljes ter-
vező munkát, de törekedjünk a tervezés teljes rendszerének megismerésére. Előbb-utóbb 
át kell látnunk annak egész folyamatát, hogy lássuk és értsük azt, hogy szakterületi 
végrehajtóként vagy beosztott vezetőként, esetleg beosztottként milyen feladatokat kell 
végrehajtanunk, tevékenységünk hogyan járul hozzá a szervezet munkájának egészéhez.

Az éves munka és ellenőrzési terv – a szervezetvezetés alapja

Minden jól működő szervezetben az elöljáró szervezet részéről jelentkező elvárások, 
a vezetői akarat az Éves munka és ellenőrzési tervben testesül meg. Ez az alapdoku-
mentum, amely a szervezet éves munkájára vonatkozik. Szervezeti szinten ezt az éves 
tervet követi a Havi munkaterv, amely havi szinten lebontja az éves munkatervben meg-
határozott feladatokat. Természetesen a havi munkatervet szintén tovább tudjuk bontani 
kétheti, heti, napi feladatok meghatározásával. A munka megszervezésének rendszere 
tulajdonképpen így épül fel, az éves munkatervben meghatározott feladatok a tervekben 
öltenek testet, és ezek a vezetési szinteknek megfelelően érvényesülnek a napi munka-
végzésünk során. (Emlékezzünk a korábbi fejezetben megemlített hadvezérekre, a nagy 
léptékű térképekre és a piros ceruzára! Az éves tervben a főbb irányvonalak szerepelnek, 
minden szervezeti szint erre alapozva készíti el a saját céljainak elérésére vonatkozó 
szervezeti terveket.)

Az éves munka és ellenőrzési terv tartalmi elemei

A tervnek nincs kötött formája, és általában a legtöbb szervezet rendelkezik valamilyen 
éves tervvel. Kezdő vezetőként tehát szerezzünk be egyet és tekintsük át azt, hogy ren-
delkezik-e minden olyan alkotóelemmel, amelyre szükségünk van.

Először is legyen egy tartalomjegyzéke, amely megkönnyíti az anyagban történő 
tájékozódást. Ezt követi az Éves tevékenység alapfeladatai, amelyben fel vannak sorolva 
a feladatrendszer főbb elemei, a szervezet össztevékenységének fő irányai, feladatai. 
Ebben a részben felsorolásszerűen, konkrétan le van írva az adott évre vonatkozó összes 
főbb feladat. Célszerű az, hogyha egy egész évre vonatkozó, havi bontást tartalmazó 
táblázatot készítünk elő és azt töltjük fel.

Az éves feladatok megtervezésére minta a következő táblázatban található. Ennek 
a tervnek természetesen kötött formátuma nincs, azonban hasznos, ha az alábbi ada-
tokat tartalmazza a terv. A tervet érdemes fektetett A/4-es  formátumban elkészíteni, 
természetesen digitális formában. Legyen fedőlapja, a készítő és a jóváhagyó résszel.
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A terv formátuma egy táblázat. Az első oszlop a sorszám, a feladat sorszáma, a máso-
dik oszlopban a végrehajtandó feladat szerepel, ahová pontosan le tudjuk írni, hogy 
milyen tevékenységet szeretnénk végrehajtani az adott időszakban. A harmadik oszlop-
ban a végrehajtásért felelős személy vagy szervezet megnevezése szerepel. A negyedik 
oszlopban lehetnek az együttműködő szervezetek, akik a feladat végrehajtásában részt 
vesznek, ez bontható a szervezetünkön kívüli és a szervezeten belüli együttműködőkre. 
Ezenkívül az egyéb részfeladatok is fel vannak sorolva a munkatervben.

Ezeket az oszlopokat követi a tervezett feladatok felsorolása. Az aktuális év felosztása 
hónapokra. Amennyiben konkrétan meg tudjuk határozni a havi feladatot, akkor oda egy 
X jelet teszünk, ha többhavi a feladat, akkor néhány hónapot összevonunk, és oda írjuk 
be a tevékenység végrehajtását jelző megjelölést, amennyiben ismerjük a végrehajtás 
dátumát, akkor azt beírjuk.

Ha ismétlődő a feladat, akkor nincs havi bontás, hanem például beírjuk, hogy vezetői 
értekezlet minden héten, kedden délután 14.00 órakor.

6. táblázat: Az éves munka és ellenőrzési terv tartalmi elemei

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az eddig bemutatott terv tartalmi felépítése egyszerű – egyszerűbb szervezetek esetében 
jól használható és működik. Amennyiben nagyobb szervezetet irányítunk, akkor struktu-
ráltabb táblázatot is tudunk készíteni. Ebben az esetben a különböző tevékenységek men-
tén feloszthatjuk a feladatokat. Ilyenek lehetnek például az igazgatási feladatok – ekkor 
az igazgatási munkához kapcsolódó összes feladatot idesoroljuk, egy helyen, együtt 
szerepelnek. Szerepelhetnek a tervezési alapfeladatok, ide a különböző értekezleteket, 
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vezetési fórumokat, megbeszéléseket, különböző bizottsági értekezleteket soroljuk azzal 
a céllal, hogy egymás alatt szerepeljenek, és könnyen áttekinthetővé váljanak. Ez a mód-
szer a saját munkaanyagunkban történő tájékozódást nagyon megkönnyíti önmagunk 
és a munkatársaink számára is.

A felosztás tovább folytatható, lehet még olyan rész például, hogy a különböző szer-
vezési feladatok, ellenőrzési feladatok végrehajtása, lehet személyügyi munka, a gaz-
dálkodás, egyéb szakfeladatok végrehajtása.

Ezeknek az alfejezeteknek a tartalma és a sorrendje természetesen nem kötött, 
tartalmában és terjedelmében mindig igazodnia kell az adott szakterület sajátossága-
ihoz – találjunk ki szervezetünk számára még egyéb feladatokat is, ha szükségesnek 
látjuk. Az egész tervező munkának az a lényege, hogy valamilyen jól strukturált rend-
szert hozzunk létre, ami megkönnyíti és rendszerezi a munkánkat. Amikor munkatervet 
készítünk, minden általunk hasznosnak ítélt adat- információ, határidő benne lehet, 
mint például a rendezvények, külföldi utazások és kiküldetések is. Tehát teljesen szabad 
a felsorolás lehetősége, magunknak készítjük, az a jó megoldás, ha minél több adatot, 
időpontot tartalmaz.

Amikor az éves munkatervet előkészítjük, gondoljunk arra is, hogy amennyiben 
több alárendelt szervezet tartozik az irányításunk alá, akkor minden szervezettel készít-
tessünk külön-külön éves munkatervet. Ebben az esetben a folyamat elölről kezdődik, 
a szervezet vezetője a terv általános felépítése alapján (adunk neki egy mintát) el tudja 
készíteni a saját munkatervét, amelyet számunkra jóváhagyásra felterjeszt. Mi ezeket 
összegyűjtjük és felhasználjuk a tervező munkánk során.

Az éves és havi munkaterv elkészítése alapvetően vezetői feladat, hiszen a vezető 
tudja, mit, hogyan és mikorra szeretne elérni a szervezetével. Természetesen a vezető 
munkatársai is elő tudják készíteni az anyagokat, a szükséges adatok nagy részével 
fel tudják tölteni a munkatervünket, de azokat nekünk vezetőknek kell áttekinteni, ha 
szükséges, akkor kiegészíteni és véglegesíteni.

Mivel minden szervezetnek van valamilyen „előélete”, kezdő vezetőként kutassuk 
fel az elődünk által alkalmazott tervezési módszert – ha van, mintát – abból értékes 
információkat tudunk kinyerni, az olvasottak alapján egészítsük ki, vagy egyszerűen 
magunktól találjuk ki, mit szeretnénk szerepeltetni a tervünkben. Megéri az energia 
befektetését, hiszen tervszerűen tudunk mi is és szervezetünk is dolgozni.

Fontos figyelembe venni még azt is, hogy a legtöbb szervezetben a feladatok bizonyos 
ciklusonként vagy évente periodikusan ismétlődnek. A jól összegyűjtött feladatrendszer, 
amely megjelenik az éves és havi munkatervben, garancia arra, hogy feladat nem marad 
el, a határidőket pedig számon tudjuk tartani. Annak a vezetőnek, aki vezetői előmenetele 
kezdetén időt és energiát áldoz arra, hogy megfelelő szinten és kellő aprólékossággal összeál-
lítja a tervet, nagyon könnyű dolga van, hiszen ha készen van a munkaterv, akkor ez alapján 
a vezető szinte önműködően tudja irányítani a szervezetét. Mindenki tud mindent – hiszen 
a terv tartalmazza – azt minden szervezet és munkatárs kézhez kapja a munkaciklus kez-
detén, ezt követően tervezetten és hatékonyan tud dolgozni az egész időszakban.
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A munkaterv mellékleteként szerepeltetve hasznos lehet az, hogyha a szervezetünkre 
vonatkozó szabályzatokat, szabályzókat, egyéb terveket feldolgozzuk úgy, hogy az azok-
ban jelzett feladatokat, és ami a legfontosabb: az ismétlődő, ismert határidőket kigyűjtjük 
magunknak. Ez abban az esetben nagyon hasznos, ha különböző változások előre lát-
hatóan, tervezetten történnek az adott év során, például az általunk felügyelt különböző 
munkacsoportok tagsága periodikusan változik, a különböző munkabizottságok tagsá-
gának megújítása szükséges stb. Például ekkor célszerű a munkatervünkbe átvezetni 
azt, hogy melyik tagság mikor jár le, és mikor milyen intézkedést szükséges tennünk 
annak érdekében, hogy ezt a tagságot megújítsuk. Ennek a módszernek az a nagy előnye, 
hogy nem szükséges az év folyamán a szabályzatokat hónapról hónapra áttekinteni abból 
a célból, hogy mikor milyen bizottságokat kell megújítani, azzal kapcsolatban milyen 
feladatunk van, hanem az éves munkatervünkre rátekintve látjuk azt, hogy egy-egy 
bizottságnak vagy egy-egy bizottsági tagságnak a megújítása melyik hónapban esedékes.

Vezetői jó tanács, hogy az éves munkaterv elkészítésére fordítsunk kiemelkedő figyel-
met, azt készítsük elő az előző évnek a végén, vagy az aktuális év kezdetén. Természete-
sen a tervünket a vezetői jóváhagyást követően megküldjük minden alárendelt vezetőnek 
és minden alárendelt szervezeti egységnek, hogy az éves terv nekik is rendelkezésre 
álljon, és vezetői munkájuk során ebből is tudjanak tájékozódni.

Ez a most bemutatott módszer egy általános tervezési rendszer, amely arra szolgál, 
hogy mindenki átlássa, hogy az év során milyen feladatokat kell végrehajtania. Higgyük 
el, ha egy évet jól megtervezünk és az év során a menet közbeni korrekciókat bejegyez-
zük a tervünkbe, akkor a következő évre már nagyon megkönnyítjük a saját vezetői 
feladatunkat. Érdemes tehát naprakészen tartani a terveinket.

A szervezet havi munkája megtervezésének jó gyakorlatai

Amennyiben rendelkezik a vezető és a szervezet éves munkatervvel, akkor a havi felada-
tok megtervezése esetén nagyon könnyű a dolga, hiszen van egy kiinduló alap, amelyet 
figyelembe véve áttekintheti a következő hónap feladatait. A havi munkaterv elkészí-
tésének módszere rendkívül változatos lehet. Az a lényeg, hogy létezzen valamilyen 
formájú elgondolás a havi feladatokat és tennivalókat illetően. A szervezet vezetője 
havi munkatervet adhat ki, amelyiknek a fő részei nagymértékben hasonlítanak az éves 
munkatervhez, de ez a terv csak a havi feladatokat tartalmazza.

A havi munkaterv fő részei (1. melléklet):
 – A vezető irányító munka feladatait ebben a részben szintén táblázatos formában elké-

szítve meghatározható a feladat, a végrehajtásának tervezett időpontja, időinterval-
luma, a feladatban részt vevők köre, valamint a feladat végrehajtásának fő felelőse.

A feladatok részt bonthatjuk:
 – értekezletekre,
 – az egyéb programokból adódó feladatokra,
illetve lehet megjegyzés rovatot szerepeltetni.
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Az a lényeg, hogy mindenképpen strukturált és könnyen áttekinthető legyen a táblázat, 
hogy azonnal és egyszerűen kiolvasható legyen az elkövetkező feladat és annak a fele-
lőse, valamint a betervezett határidő. A „vezető irányító munka” részben lehet a vezető 
által tartott értekezleteknek az időpontja, a felelőse, valamint az egyéb paramétereket is 
itt érdemes felsorolni. Ezt követően, mivel a munkaterv a szervezet egészére vonatkozik, 
és ha van alárendelt szervezeti egység, akkor az alárendelt szervezeti egység vezetője által 
tartott értekezleteknek az időpontja, helyszíne, felelőse szerepelhet a tervben. Ez azért 
fontos, mert a vezető egy személyben felelős az általa irányított szervezet munkájáért. 
Ebből adódóan a beosztott vezetők által tartott értekezletek, megbeszélések időpontja 
és helyszíne, esetleg témája fontos lehet számára, hiszen ezek bármelyikén személyesen 
részt vehet (néha vegyen is részt!).

A második fő rész a kidolgozási és tervezési feladatok lehetnek. Minden esetben fel 
kell tüntetni a tervezett aktuális feladatot, meg kell jelölni a felelőst, a közreműködőket, 
a határidőt. Ez a terv tartalmazza a hónapban esedékes összes feladatot. A feladatok 
részben nem csak az éves munkatervből származó feladatokat dolgozzuk be, hanem 
a vezetői értekezleten elhangzottakat is szerepeltetjük, ezenkívül a vezető egyéni dön-
tés alapján meghatározott feladatait is idesoroljuk. Ez a feladatsor rendkívül változatos 
lehet. Határidőként megjelöljük a feladat leadásának pontos időpontját is. Amennyiben 
a vezetési munkamódszerünk olyan, hogy közbeeső határidőket (előhatáridőket) is sze-
repeltetni akarunk, akkor a havi munkatervben ezeket is szerepeltetni kell!

A következő rész tartalmazhatja az alárendelt szervezetek vezetői által tartott érte-
kezletek, vezetői fórumok, rendezvények felsorolását. Az együttműködés feladatainak 
megszervezése minden szervezeti egység feladata, ezeket a feladatokat is terveznünk 
kell. Az ezt követő rész az ellenőrzésekkel foglalkozik, amely – mint tudjuk – nagyon 
fontos vezetési funkció. Ismerjük már az ellenőrzés különböző formáit, ezeket felsorolva, 
úgy, ahogy a szervezeti szabályzat is megköveteli, készítünk egy tervet, hogy melyik 
munkamódszerrel, melyik munkafolyamatot mikor, kivel kívánjuk ellenőrizni. Itt a fel-
sorolás mellett az ellenőrzés részleteire is célszerű kitérni. Ki hajtja végre, ki a veze-
tője az ellenőrző csoportnak, mi az ellenőrzés pontos időpontja, időtartama, és milyen 
módszerrel kívánjuk azt végrehajtani. Az ellenőrzésen kívül lehetséges egyéb más fel-
adatok felsorolása is. Bármilyen feladatot is szerepeltetünk, az a lényeg, hogy a felelőse 
és a végrehajtás időpontja szerepeljen. Természetesen a közreműködőket is fel lehet 
sorolni, legyen az személy vagy szervezet.

Ez után az általános rész után – amennyiben a szervezetünk úgy épül föl, hogy vannak 
alárendelt szervezetek is, akkor – a különböző szervezetek havi feladatainak felsorolása 
következik. Ezt is célszerű táblázatba foglalni, mintegy felsorolás jelleggel, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan saját magunk elkészítettük a szervezetünkre vonatkozó munkatervet. 
A havi munkatervet ugyanúgy elkészíti az alárendelt szervezet vezetője is azzal, hogy 
magára és szervezetére vonatkoztatva kitölti a táblázatos részt. Az első oszlopban cél-
szerű a feladatot szerepeltetni. A második oszlopban a végrehajtás ideje vagy időtartama 
szerepel. A harmadik oszlopban az érintett és a feladat végrehajtásába bevont személyek 
körét rögzítjük. Az utolsó oszlopban a felelős neve szerepel – ha gondoljuk, akkor egy 
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megjegyzés rovatot is feltüntethetünk, hogy amennyiben később valamit be szeretnénk 
jegyezni, legyen szabad helyünk erre.

A kitöltési módszer ugyanaz itt is, hiszen az éves munkatervből származó időpontok, 
feladatok, adatok, a vezetőtől származó információkat és a saját elhatározásból származó 
egyéb adatokat töltjük fel.

A szervezet havi munkaterve előkészítésének jó gyakorlata

Minden hónap utolsó hetében kezdjük el előkészíteni a következő hónap feladatait tartal-
mazó munkatervet, amelynek javasolt formátumát az előző részben ismertettem. Célszerű 
az, hogyha a szervezet vezetője személyesen foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen egyedül 
ő tudja, hogy a stratégiai célokat lebontva, mit szeretne az adott hónapban elérni. Tehát 
a vezető az előkészített dokumentumot kitölti, és meghatározza azokat a főbb időpontokat, 
fő feladatokat, amelyeket vezetőként adott havi feladatként elgondol, önmagára és a szer-
vezete egészére vonatkozóan. Amint ezzel a munkával készen van, akkor a tervezetet 
megküldi az alárendelt szervezetek vezetőinek azzal a megjegyzéssel, hogy van néhány 
napjuk arra, hogy átgondolják a feladataikat, és azokat szerepeltessék a havi munkatervben.

Amikor ezek a javaslatok visszaérkeznek, akkor a munkaterv beérkező adatait össze-
szerkesztik. Ezt a beérkezett adatokkal kibővített munkatervet a vezető ismételten átte-
kinti, amennyiben időközben érkezett még valamilyen információ vagy adat azzal a céllal, 
hogy azt szükséges a munkatervben szerepeltetni, akkor ezekkel az új dolgokkal a vezető 
kiegészíti a munkatervet. Ezt követően történik – a munkakörnek megfelelően – annak 
jóváhagyása és megküldése az érintetteknek. Kezdődhet a szervezett munka, az eligazí-
tások, feladatszabások!

A havi feladatterv megjelenítése és lebontása a munkatársak szintjére

Ez a vezetői munkamódszer 8-10 fős munkatársi közösségig alkalmazható, abban az eset-
ben, ha a munkatársak egy helyen dolgoznak, az elhelyezés közös, és a munkarend hivatali. 
A havi vezetői munka megtervezésének a munkatervhez kapcsolódóan – annak kiegészí-
tésére és alternatívájaként – más módszere is létezik. Egy jól bevált gyakorlati módszer az, 
hogy ha az adott hónapban (a munkatervben is szereplő) tervezett feladatokat és a naptári 
napokat (a munkanapokat) egymáshoz rendeljük, és ezt megjelenítjük egy táblázatban, 
akkor nagy lépést tettünk a munka és a feladatok végrehajtásának megszervezésben. A havi 
feladattervet lehetőleg tegyük jól látható helyre, mindenki lássa, például a vezetői előtér-
ben a faliújságra. A hatékony munkaszervezés és tájékoztatás feltétele az, hogy minden 
hónapban új munkatervet készítsünk, időről időre aktualizáljuk a hónap folyamán (ezért 
ceruzával vezessük). Ez a feladat is a szervezet vezetőjét terheli, hiszen ő gazdálkodik 
a munkatársak munkaidejével.
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A havi feladatterv javasolt felépítése

Az első vízszintes sorban a hét napjai találhatóak, ahol megkülönböztető színnel 
jelöljük a szabadnapokat (zöld), illetve a munkaszüneti napokat (piros). A vízszintes 
sorokban néhány sort (5-6) hagyunk a feladatok felsorolásának. Ezt követik azok a sorok, 
amelyek a szervezetünk dolgozóinak névjegyzékét tartalmazzák, beosztásuk szerint, ha 
vannak munkacsoportok, akkor annak megfelelően csoportosítva a dolgozókat – az egy 
csoportban dolgozók egymás alatt szerepelnek.

A táblázat kitöltése során a feladatokat (naponként újra induló sorszámmal megje-
lölve) már felvezettük a táblázatos rész tetejére (az üresen hagyott 5-6 sorba), most az azok 
végrehajtásáért felelős személyeket választjuk ki. A feladatok elosztása után, az egyes 
személyek sorában az adott napon egy vagy több szám szerepel, jelezve azt, hogy az adott 
időszakban hányas számú feladat végrehajtásában érdekeltek. A feladatok és a hozzárendelt 
személyek neve egy mátrixot alkot, amelyből rövid tájékozódás után meg tudjuk állapítani, 
hogy az adott feladat végrehajtása kinek (kiknek) a feladata, illetve a felelőssége. Ennek 
a munkaszervezési módszernek az az előnye, hogy vezetőként és beosztott munkatársként 
is egyben látjuk a hónap előre tervezhető feladatait, a feladatok rovatba lehetőleg nyomtatott 
betűkkel napokhoz rendelve írjuk be az adott feladatokat, hogy könnyen olvasható legyen.

Természetesen a táblázat tartalmazza a szabadnapokat, a szabadságokat, az egyéb 
távolléteket is, tehát nagyban megkönnyíti a munkatársak elfoglaltságának figyelemmel 
kísérését – mindenki számára.

A havi feladatterv elkészítésének nagy előnye az, hogy kifüggesztve a titkárságon, 
a faliújságon mindenki könnyen tájékozódhat a saját maga feladatáról, a határidőkről, 
amennyiben a feladat végrehajtása során együtt kell valakivel működni, akkor az egyén 
látja azokat a személyeket is, az elfoglaltságukkal együtt, akikkel a közös munkát végzi.

Mindezek mellett más előnye is van ennek a vizuális megjelenítésnek. Tudjuk, hogy 
határidők alapján dolgozunk, és ha megvannak a pontos határidők, akkor onnan vissza-
számolva vezetőként, de beosztottként is könnyen ki tudjuk számolni a feladat optimális 
elkezdésének időpontját. A feladattervben a szükséges módosításokat minden esetben 
átvezetjük. Az adott hónap végén – egy optimális vezetési fegyelem mellett – nagyon jó 
képet kapunk arról, hogy mit végzett el az adott szervezet, ki, mikor, milyen feladatot 
hajtott végre, ezáltal az értékelés sokkal könnyebbé válik.
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7. táblázat: A havi feladatterv tartalmi elemei

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Ezt a rendszert az Outlook levelezőrendszer naptárrendszerében is kialakíthatjuk, a ren-
dezvényekre való meghívást, delegálást, az adott személyre szóló feladatokat és határidő-
ket szerepeltetni tudjuk a szervezet naptárában. A munkatárs naptárjába történő megje-
lentetés érdekében az egyénnek meghívót küldünk az eseménnyel kapcsolatban. Ekkor 
a feladat, az esemény megjelenik az ő személyes naptárjában. A különböző naptárak 
szinkronizálhatók egymással, így a feladatok egy naptárban is megjelenhetnek. A szer-
vezeti naptár tetszőleges formában ki is nyomtatható, és ha szükségét látjuk, azt rakjuk 
ki a faliújságra, vagy követeljük meg azt, hogy mindenki figyelje a digitális naptárját.

Összefoglalás

Tehát összességében onnan indultunk ki, hogy az éves munka megtervezését a vezető 
véglegesíti. Készen van az éves munkaterv, a következő lépés a havi munkaterv és a havi 
feladatterv összeállítása (digitálisan vagy papíralapon), amely feladatterv táblázatos 
formában a faliújságra kerül.

Amennyiben ezt a tervezési folyamatot következetesen végrehajtjuk, a munkatársakat 
eligazítjuk, a feladatot megszabjuk számukra, akkor ez a többszörös ellenőrzés és több-
szörös megjelenítés garancia arra, hogy feladat ne maradjon el, vezetőként mindig min-
denkiről pontosan tudjuk, hogy ki, mikor, mivel foglalkozik, milyen feladaton és kivel 
dolgozik együtt, pontosan tudjuk a távollétet, a munkatársak egyéb elfoglaltságait. Egy-
két hónapot – a gördülő tervezés módszerével – előre is megtervezhetünk, hiszen a nyári 
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szabadságolások időszaka és a december-január hónap egyébként is bonyolultabb mun-
kaszervezés szempontjából.

Könnyen belátható, hogy a rendszer működtetése megéri a vezetői fáradságot, hiszen 
ezáltal a vezető is tisztában van a feladatokkal, de ezen túl is számos előnye van annak, 
hogyha ezt a módszert követjük (mindenki látja a feladatokat, a munkatársa feladatait, 
a távolléteket, az eseményeket, elfoglaltságai függvényében mindenki tudja tervezni 
a saját munkáját és idejét).

A határidők betartása és betartatása

A vezető és az általa irányított szervezet megbízhatósága – a határidők betartása 
útján – árulkodik a szervezetben uralkodó szervezettségről és rendről. A vezetői felada-
tok közé tartozik a szervezet működésének megtervezésére, megszervezésére, vezetésére, 
irányítására, ellenőrzésére irányuló feladatsor. A munka tervezése és megszervezése, 
az egyenlő munkateher-elosztás biztosítása, egyes váratlanul jelentkező feladatokra a sza-
bad kapacitás megteremtése, a munkateher elviselhető ritmusának fenntartása, a szabad-
ságok, szabadnapok és egyéb járandóságok tervezett kiadása előrelátást és a folyamatos 
döntések sorozatát igényli a vezetőtől.

A vezetői munkában is vannak állandó és folyamatos odafigyelést igénylő feladatok, 
és vannak olyanok is, amelyek időközönkénti áttekintése is elégséges. Az ismétlődő fel-
adatoknak szervezeti rutinná kell válniuk, a munkatársaknak a reszortfelelősi feladatok 
ellátásával támogatniuk kell a vezetőt és a feladatok végrehajtását.

Sajnos a feladatok gyarapodásával együtt jár, hogy az egyes feladatokra jutó idő óha-
tatlanul csökken, ezáltal a vezetők feladatai is egyre összetettebbek lesznek. A különböző 
forrásokból reájuk háruló feladattömeg rendezettséget, egyfajta optimális végrehajtási 
sorrend kialakítását igényli, megállapítva a súlyponti és fontos feladatokat. Mindent 
állandóan, visszatérően, illetve folyamatosan egyszerre elvégezni kellő alapossággal 
nem lehet. Rangsoroljuk a feladatinkat!

Az egyedi vezetői feladatok nyilvántartását, ütemezését kellően szolgálhatja a hatá-
ridőnapló, amelyben előre lehet rögzíteni az elkövetkezendő időben esedékessé váló 
feladatokat. Néhány vezető idő- és feladatkimutatást készít az összegyűjtött feladatok 
számbavételével, abban üres helyet hagyva folyamatosan beírja az időközben jelentkező 
újabb tennivalókat. Sokan az éves vagy havi munkatervből rendszeresen – általában egy 
hónapra – kiírják a következő hónapban megvalósítandó feladatokat. A fiatalabb vezetői 
generáció az informatikai eszközök nyújtotta előnyökkel élve számítógépen vagy az okos-
telefon nyújtotta különböző applikációkban rögzíti az esedékes teendőket. Ez a technikai 
segítség megbízhatóan időben előre jelzi a vezető elfoglaltságát és feladatát. Az is jó 
gyakorlat, hogy egyes vezetői szinteken a titkárság tartja számon a vezetői feladatokat 
és a határidőket, a központi naptárba vezetik az adott vezető és a szervezet tervezett fel-
adatait és az ahhoz kapcsolódó határidőket, majd a napi program részeként tájékoztatják 
a vezetőt teendőiről. A megoldások sokszínűek, vezetőként arra törekedhetünk, hogy 
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minél egyszerűbben történjen meg a feladatok számbavétele, felelősökhöz történő eljut-
tatása, a határidők megállapítása, egyszóval a fegyelmezett végrehajtás megszervezése.

A határidők betartása tekintetében, főleg amikor több szervezet feladataiból, hatá-
ridőiből álló tevékenységi sorról van szó, megengedhetetlen a határidők kellő indokok 
nélküli elmulasztása, hiszen ebben az esetben a határidő nemcsak egy időpont, hanem 
munkaszervezési, koordinációs ütemezést jelentő tényező is. A határidő elmulasztása is 
sok más, a közös feladatot végrehajtó munkatárs és a teljes szervezet munkáját ronthatja 
le. A határidőre történő szabályozott munkavégzés a fentieken túl a munkateher egyen-
súlyának megteremtését, az egyenletes, ütemezett munkavégzést szolgálja.

A leterhelt szervezetben előfordulhat olyan helyzet, amikor a határidő nem tartható, 
annak módosítása indokolt valamilyen nyomós ok folytán. Alapvető vezetői felelősség 
az, hogy a határidő-módosítást olyan időpontban kell engedélyeztetni az arra illetékessel, 
amikor a döntéshozó még valódi döntést hozhat annak engedélyezése vagy az eredeti 
határidő tartása mellett.

Senki számára nem elfogadható az, hogy a lejárat előtti napon vagy a lejárat napján 
lép fel a végrehajtó a határidő-hosszabbítás igényével. Az ilyen esetekben a vezetőnek 
szükséges megvizsgálnia a feladat addigi végrehajtásának körülményeit, ki, mikor, miért 
mulasztott, milyen akadályai voltak annak, hogy nincs készen a feladat. A vezető elemi 
érdeke az, hogy kivizsgálja az ügyet.

Állandó, napi vezető feladat a folyamatban lévő ügyek figyelemmel kísérése, a napi 
vezetői posta rendezése, a kiadmányozás végrehajtása, az elkészült és továbbítandó anya-
gok ellenőrzése, aláírása, az aktuális feladatokban a szükséges koordináció elvégzése, 
a beérkező új feladatokkal kapcsolatos munkaszervezési feladatok elvégzése.

A fontosabb heti feladatok közé tartozik a szervezet (és a közvetlen munkatársak) 
következő heti tevékenységének valamely vezetői fórumon (értekezleten, eligazításon, 
beszámoltatáson vagy referádán) történő megbeszélése, az elmúlt heti feladatok végre-
hajtásának helyzete, az esetlegesen elmaradt feladatok áttekintése, amennyiben indokolt, 
akkor új határidő kitűzése. Annak áttekintése, hogy a közeljövőben milyen határidős 
feladatok végrehajtása válik szükségessé, azt ki, hogyan fogja végrehajtani.

A hatékonyság növelése – a digitális vívmányok alkalmazása
A hagyományos, papíralapú írott információk alkalmazása

Vezetőként gondoljunk arra, hogy a „hivatalos” papíralapú levél a legtöbb munkahelyen 
már kissé elavult, hiszen annak előkészítése időigényes és nehézkes, növeli a bürokráciát.

A papíralapú hivatalos ügyintézés napjainkban egyre jobban háttérbe szorul, azt 
felváltja valamilyen digitális rendszer alapján működő ügyintézés. Törekedjünk arra, 
hogy szervezetünkben digitális iroda jöjjön létre – ez többnyire adott, hiszen a munka-
helyünk bizonyára alkalmaz valamilyen rendszert, amely biztosítja azt, hogy valamely 
irat, dokumentum csak egy nyomtatott példányban készüljön el, az irattár számára.
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Beszédalapú hírközlő eszközök felhasználása

A beszédalapú információközlési módszerek és eszközök alkalmazása egyre inkább 
háttérbe kerül. Az erősen leterhelt vezetők és a munkatársak többsége telefonon közvet-
lenül már nem elérhető (jó gyakorlat a telefonhívás időpontjának előzetes egyeztetése). 
Többnyire a visszahívás rendszere működik, hiszen senki sem szereti, ha munkájából 
egy telefonhívással – ami legtöbb esetben feladatot is jelent – kizökkentik. A korszerű 
vezetési rendszerben a beszédalapú hírközlő eszközök alkalmazásának jelentősége álta-
lában a valós idejű tevékenységek vezetése során kerül előtérbe, amely akkor működik 
hatékonyan, ha az digitális támogatással is ki van egészítve.

Bevált korszerű vezetői munkamódszer az egyes vezetési fórumokról hang- és videófel-
vétel készítése, természetesen a résztvevők tájékoztatása mellett. A később fontos elhangzott 
információk bizonyító erővel bíróan visszakereshetők, ezzel együtt nem szükséges a jegyző-
könyvek elkészítése, elegendő csupán a fontosabb dolgokat tartalmazó emlékeztető megléte.

Az internetalapú eszközök felhasználása

Az e-mail-levelezőrendszerek használata a legfontosabb információközlő formává lépett 
elő. Bevált jó gyakorlat, hogy minden dolgozó és minden szervezet egységesen szerkesz-
tett, de külön e-mail-címet használ. Az e-mail-címeket a tulajdonosaiknak felelősséggel 
kell naponta kezelni.

Milyen legyen egy e-mail-üzenet? Akkor igazán hatékony, ha az rövid és tömör, 
lényegre törő. Alkalmazzunk különböző kiemeléseket, betűszínezéseket, aláhúzásokat 
stb. A fogadott és az elküldött e-maileket könyvtárrendszerben tároljuk a levelezőre-
ndszeren belül vagy a számítógépünkön. Ezt a rendszert valamilyen logikai rendszer 
alapján építsük fel. Alkalmazzuk a rövid e-mail-üzenet küldésének módszerét, amely 
kiegészíthető csatolmányokkal, ezek tartalmazzák az érdemi anyagokat. Ha hivatalos 
levelet akarunk küldeni csatolmányként, akkor figyeljünk arra, hogy az PDF-formá-
tumban legyen elmentve és elküldve, ezzel kiküszöbölhetjük az abban történő utólagos 
módosításokat.

Ahhoz, hogy naprakészek legyünk feladatainkat illetően, elengedhetetlen az e-ma-
il-üzenetek naponta többszöri ellenőrzése.

Néhány, az e-mail-üzenetek elküldésével kapcsolatos jó gyakorlat

A világon naponta több mint 1 milliárd e-mail vándorol egyik postafiókból a másikba, 
egyes felmérések szerint az átlagos munkaidőnk 28%-át e-mailekre való válaszadással 
töltjük. Felmérések szerint az egy üzenet elolvasására szánt idő mindössze 15-20 másod-
percre korlátozódik. Általánosságban elmondható, hogy az e-mailek feldolgozása sok 
időt vesz igénybe. Aki átlagosan naponta 60 darab e-mailt kap, annak ezen üzenetek 
feldolgozása több mint egy órát vesz igénybe még akkor is, ha a kapott e-mailek rövidek 
és nem igénylik a válaszadást.
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Minden elkészített és elküldött e-mail-üzenettel annak feladója valamilyen hatást 
kíván elérni a címzettnél. Az e-mail korunk egyik legmodernebb információ-átadási 
eszköze, amelynek rendkívüli előnye, hogy nem kell állandóan a számítógépünk előtt 
tartózkodnunk, hiszen a mobileszközök alkalmazásával az e-mail-kapcsolat folyamatos 
lehet. Szükséges-e azonban, hogy állandóan elérhetőek legyünk e-mailen is?

A választ a munkahelyünk szervezeti kultúrája adja meg. Az egyik megközelítésben 
beosztottként is, de főleg vezetőként kívánatos az, hogy állandó e-mail-elérhetőségünk 
legyen. Ez nagyfokú aktív és gyors információáramlást biztosít, és azzal, hogy állandóan 
elérhetőek vagyunk e-mailben, elöljáróink, vezetőink azt várhatják el tőlünk, hogy rövid 
időn belül válaszoljuk meg az adott problémát, adjunk választ a felmerülő kérdésekre, 
adjunk hiteles, elemzett, átgondolt információt. Vezetőként nagy a felelősségünk, mikor 
mit teszünk, nem mindig a legcélravezetőbb magatartásmód az azonnali vagy rövid időn 
belüli válaszadás, hiszen ekkor nincs lehetőségünk arra, hogy egy-egy felmerült problé-
mában kiérlelt vezetői döntéseket hozzunk, hiszen az e-mail feladója várja a választ, amit 
beosztott vezetőként minél hamarabb meg kell számára küldeni. Az azonnali határidők 
helyett vezetőként adjunk, beosztottként kapjunk lehetőséget az alapos munkára, ehhez 
viszont a megfelelő időmennyiséget biztosítani kell. Ezt mindig tartsuk szem előtt!

A másik megközelítés alapján nem kell állandóan elérhetőnek lennünk e-mailben. 
Az e-mail feladójának szembesülnie kell azzal, hogy nem vagyunk készen a válaszokkal 
azonnal azokra a kérdésekre, amelyeket e-mailben feltesz. Van olyan munkahely, ahol 
dolgozók és vezetők előre figyelmeztetik a munkatársaikat, hogy ők kizárólag a nap 
meghatározott időszakában, például délelőtt 8.30 és 9.00 óra között, illetve délután 
15.30 ás 16.00 óra között olvasnak e-maileket, hiszen dolgozni szeretnének! Van, ahol 
a kialakított szervezeti kultúra része az a meghatározott követelmény, hogy az alkal-
mazottak egy bizonyos időn belül, legyen az 24 vagy 48 óra, reagáljanak a hivatalos 
üzenetekre – ez szervezeti sajátosság, attól függ, milyen gyors az információáramlás.

Az e-mail-üzenetek megszövegezése

A legtöbb e-mailt fogadó személy koncentrálóképessége véges, tehát az üzenetek ne 
legyenek hosszúak, semmiképpen ne írjunk öt bekezdésnél hosszabb e-mailt. Ha az e-mail 
küldésével valamilyen bonyolult problémát szeretnénk megoldani, ha lehetséges, akkor 
ne az e-mail-küldés módszerét alkalmazzuk, hanem a kollégákkal személyesen vagy 
telefonon (előre megbeszélt időpontban) egyeztessük az adott kérdést és a megbeszélést 
követően megerősítésként küldjünk egy nagyon rövid e-mailt a megbeszélésünk ered-
ményeiről, leírva, dokumentálva a megbeszélteket.

Próbáljunk meg a címzett fejével gondolkodni, legyenek közléseink egyértelműek, 
vagy kérdés esetén fogalmazzuk meg egyértelműen a kívánságunkat. Az e-mailek meg-
szövegezésében tartsunk mértékletességet, ne küldjünk el olyan e-mailt, amelyet mi 
magunk sem olvasnánk el hosszúsága vagy a monoton szövegszerkezete miatt.
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Amennyiben elkészítettük az általunk ideálisnak vélt e-mail-üzenetet, következik 
a címzetti kör kijelölése. Ki legyen a címzett, ki kapjon másolatot, ki kapja meg titkos 
üzenetként a levelünket.

Súlyos vezetési és szervezési hiba az, ha azt gondoljuk, hogy mindenkinek minden-
ről tájékoztatást kell adnunk. Ne raboljuk munkatársaink idejét olyan információkkal, 
amelyek nem feltétlenül rájuk tartoznak. Ne feledjük el, hogy a címzettek is általában 
leterhelt munkatársak, akik tele vannak határidőkkel, napi feladatokkal.

Általában, ha elküldtünk egy e-mailt, arra választ is várunk. Az e-mail-válaszok 
hiánya a stresszforrások egyik legújabb fajtája, hiszen kellemetlenül érinthet, amennyi-
ben a címzett nem reagál. Olyan ez, mint ha például odaköszönünk valakinek, és nem 
köszönnek vissza a folyosón. Jogosan gondolhatjuk azt, hogy az általunk képviselt ügy 
és személyünk nem fontos a címzettnek. Ezért leterhelt vezetőként is válaszoljunk (vagy 
a titkárságunk küldjön választ) az e-mailekre, legalább annyit, hogy köszönjük!

Mit tehetünk az e-mailek feldolgozása során. Első és legfontosabb szabály az, hogy 
minden e-mailt alaposan olvasunk el. Minden e-mailt válaszoljunk is meg. A levelező 
rendszerek alkalmazásai lehetővé teszik a különböző színjelzések és csoportosítások 
(fontos, elintézendő stb.) használatát, amelyekkel megjelölhetjük az e-mailjeinket.

A könnyen megválaszolható e-mailekre azonnal küldjük el a választ, hiszen később 
sem lesz több időnk a válasz megfontolására, de legalább elintéztük a dolgot, és túl 
vagyunk rajta. Egyes esetekben, amikor az e-mail megválaszolása komoly előkészületet 
igényel, akkor jó módszer lehet az, ha a jegyzetfüzetünkbe felírjuk az adott megoldásra 
váró kérdést, és amikor elkészülünk a válasszal, akkor küldjük el a válasz-e-mailt. Ter-
mészetesen, ha szabadságra megyünk, akkor állítsuk be azt az üzenetet, hogy mikortól 
meddig tartózkodunk szabadságon és sürgős esetben melyik munkatársunk helyettesít 
bennünket. Amennyiben ezt nem tesszük, akkor gondoskodjunk arról, hogy szabadsá-
gunk ideje alatt is rendszeresen ellenőrizzük az e-mail-fiókunkat.

Videóeszközök alkalmazásának jó gyakorlata

Vezetőként tartsunk lépést a kor technikai vívmányainak fejlődésével, hiszen akkor 
eredményesen tudjuk alkalmazni a technikát. Az idő pénz, és nagyon drága nekünk is, 
és a munkaadónknak is. Használjuk a videokonferencia-lehetőségeket, nem kell utaz-
nia senkinek! Amennyiben lehetőségünk van rá, akkor jelöljünk ki külön helyiséget 
a videóeszközök állandó telepítésére, hiszen az is munkaidőt rabló tevékenység, hogy 
odavisszük, összehangoljuk, összeállítjuk a technikát. Ha megvan a terem, akkor gon-
doskodnunk kell arról, hogy ezen külön videokonferencia-termek elfoglaltsága koordinált 
legyen.

A videokonferencia-eszközök alkalmazása során nagyon fontos tényező a résztve-
vők fegyelmezettsége. Egy-egy videokonferencián illik időben ott lenni, időben be kell 
jelentkezni, ehhez szükséges az, hogy az adott eszköz beállítása időben megtörténjen. 
Természetesen ezen eszközök alkalmazása nem helyettesíti teljes mértékben a szemé-
lyes jelenléttel bíró értekezletet, a digitális kapcsolat nem pótolja teljesen a személyes 
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kapcsolatokat, találkozókat, ezért javasolt az időszakonkénti jelenléti megbeszélések 
beiktatása, legalább havonta egy alkalommal.

Képezzük magunkat és munkatársainkat az informatikai eszközök és programok 
használatára. A rendvédelemben ilyen alkalmazás például a Robotzsaru Neo program, 
amely alapos felkészítést és időszakonkénti munkatársi továbbképzést igényel.

A digitális térképek, útvonaltervezők alkalmazása, egyéb lehetőségek

Ezek az eszközök nagyon megkönnyítik a tájékozódást, hiszen a programok a gépi tanu-
lás elemeit alkalmazva, önmagukat fejlesztő rendszerek. Van olyan alkalmazás, amely 
megkérdezi a munkaidő vége felé, hogy haza tartasz-e?

A munka megtervezésekor már volt szó róla, hogy vezetőként kötelezhetjük munka-
társainkat arra, hogy vezessék a szervezetnél a hivatalos levelező rendszerben megta-
lálható digitális naptárjukat. Ebben az esetben lehetőség van külön a szervezet részére 
is digitális naptár létrehozására, ekkor a szervezeti eseményeket abban rögzíthetjük. Itt 
szervezhetjük a különböző találkozókat, megbeszéléseket, amelyeket azonnal megjele-
níthetünk a digitális naptárunkban.

A hatékony időgazdálkodás

Bizonyára sokan látták a Lopott idő című filmet,30 amelyben az emberek alkarján egy, 
az időt visszafelé számláló szerkezet mérte az egyén életéből a még rendelkezésére álló 
időt. Ennek az időnek azonban az volt a sajátos természete, hogy nemcsak fogyott, hanem 
gyarapítani is lehetett, vásárlás vagy akár lopás útján is. A film szereplői szerencsés 
helyzetben voltak, de a valóságos világunk nem így működik.

Az idővel kapcsolatosan majdnem mindent tudunk, de igazából nem sokan gondol-
kodnak el azon, hogy a rendelkezésükre álló életidőt hogyan, milyen módon, mennyire 
hatékonyan használják ki. Az idő önmagában nem tartalmazza annak a garanciáját, hogy 
minket fog szolgálni. Az idő csupán a rendelkezésünkre áll, ezt követően már csak raj-
tunk múlik az, hogy azt hogyan és mennyire hatékonyan használjuk fel. A mi dolgunk 
megtanulni azt, miként nyerjük ki a lehető legtöbbet az életünkben rendelkezésünkre 
álló percekből, órákból, napokból, hetekből, hónapokból és évekből.

Vezetőktől gyakran halljuk azt a kifogást, hogy nincs rá időm. Sem erre, sem arra 
nem érek rá, sajnos most erre nincs időm! Ugyanakkor, ha figyelmesen szemléljük 
a környezetünket, az ott dolgozó munkatársakat, vezetőket, magunk között is látunk 
olyanokat, akik ugyanabban a rendelkezésre álló időben többszörösen nagyobb teljesít-
mény nyújtanak, mint azok a társaink, akik az idejüket kevésbé hatékonyan használják 
fel. Vezetői elvárás az, hogy meg kell tanulnunk az időnkkel gazdálkodni, minden percet 

30 20th Century Fox Regency: In time (Lopott idő) (2011). Elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=8I-
UEH87ff0I (A letöltés dátuma: 2020. 02. 26.)

https://www.youtube.com/watch?v=8IUEH87ff0I
https://www.youtube.com/watch?v=8IUEH87ff0I
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hatékonyan fel kell használni ahhoz, hogy sikeres és teljes legyen életünk – megtartva 
a munka, a szabadidő, a pihenés egységét – boldogságban, barátságban, szeretetben 
élhessünk, neveljük gyermekeinket, a munkánk által hasznos polgárai legyünk a mun-
kahelyi közösségünknek és ezzel együtt a hazánknak.

Ahhoz, hogy hatékonyan gazdálkodjunk az időnkkel, elsősorban önmagunknak kell 
számot adni arról, hogy mit akarunk valójában az élettől. Mivel szeretnénk foglalkozni, 
mi legyen a szakmánk, hivatásunk, mi a célunk az életben, hová kívánunk eljutni, milyen 
családot szeretnénk, mekkora jövedelmet tervezünk magunknak elérni. Ha ezeket jól 
átgondoltuk, akkor kell az időnket úgy beosztani, hogy ezek a célok prioritások legye-
nek, de realitásuk miatt teljesíteni is tudjuk őket, az életidőnket rá tudjuk szánni ezen 
feladatok megvalósítására. Ha olyan szakmát (hivatást) választunk, amit egyébként is 
szeretünk csinálni, akkor egy napot sem kell dolgoznunk.31

Az idő értelmezésének dimenziói

Egy sajátos felfogás szerint az időnek két dimenziója van. Maga az idő, a percek, az órák 
és az az energia, amit felhasználunk az időnk és a tevékenységünk során. Az időnkkel 
bölcsen kell gazdálkodnunk, ugyanúgy, mint az energiával is. Legyünk megfontoltak, 
gondoljuk át alaposan, mit teszünk, hiszen az idő és az energia is korlátozottan áll a ren-
delkezésünkre, ezért elemi érdekünk az, hogy jól gazdálkodjunk ezekkel.

Azt gondolhatjuk vagy mondhatjuk, hogy az időt nem lehet megvenni, nem lehet 
időt előállítani és nem is tudjuk az időt elraktározni és az elmulasztott időt a jövőben 
felhasználni. Az idő önmagában is telik, akkor is, amikor gyakorlatilag semmit nem csi-
nálunk. A nap ugyanúgy eltelik lustálkodással, mint megfeszített munkával, csak a nap 
eredménye nem mindegy! Használjuk fel tehát időnket hasznosan, élet- és munkacéljaink 
megvalósítása érdekében! Egyéni érdekünk az, hogy meg kell tanulnunk gazdálkodni 
az időnkkel, életünkkel, munkaidőnkkel!

Korábban említettem, hogy időt nem lehet venni. Ez azonban önmagában így nem 
igaz, hiszen ha elegendő pénzünk van, akkor bizonyos mennyiségű időt tudunk vásá-
rolni azzal, hogy mentesítjük magunkat az egyes feladatok elvégzése alól. Ha automata 
mosógépet vásárolunk, akkor ezzel a beruházással időt vásároltunk önmagunk számára, 
hiszen mosáskor nem kell a mosógép mellett állni, a gép elvégzi helyettünk a mosást. 
Ez alatt az idő alatt – kedvünk szerint – valamilyen más, hasznos tevékenységgel fog-
lalkozhatunk.

Vezetőként munkatársaink is segítséget nyújthatnak abban, hogy a számunkra rendel-
kezésre álló időt megsokszorozzuk, munkájukon keresztül hatékonyabb munkát tudunk 
elvégezni egységnyi idő alatt. Azt mondjuk, nem lehet időt előállítani, ugyanakkor, ha 
hatékony munkamódszerekkel, csapatban, a feladatokat felosztva dolgozunk és felhasz-

31 „Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során” 
(Konfuciusz) Elérhető: https://www.citatum.hu/cimke/munkaszeretet (A letöltés dátuma: 2020. 03. 29.) 

https://www.citatum.hu/cimke/munkaszeretet
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náljuk a technikai vívmányokat, rengeteg időt takaríthatunk meg önmagunk és mun-
katársaink számára, de ezzel együtt az adott feladatot is jó minőségben végezzük el.

Számtalan módja van annak is, hogy a mi időnkből valamennyit elraktározzunk 
a jövő számára. Erre számos lehetőség van, amelyek egyike a tanulás, az önképzés, 
az önfejlesztés lehet, hiszen ha jól képzettek vagyunk és ismerjük az idő természetét, 
akkor megállapíthatjuk azt, hogy felkészülten sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni 
a jövőben és ezáltal munkaidőt takarítunk meg önmagunk és munkatársaink számára 
is. A tanulás tehát mindig hasznos befektetés!

Az idő négy leggyakoribb ellensége

A halogatás, a kifogások keresése, önmagunk felmentése és a befejezetlen dolgok.

19. ábra: Az idő négy leggyakoribb ellensége
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A halogatás

A halogatás egy olyan rossz szokás, amelytől meg kell szabadulni, ha értelmesen akarunk 
gazdálkodni az időnkkel, és a saját előnyünkre szeretnénk használni a rendelkezésre 
álló energiánkat.

A motiváció sokat vizsgált területének mostoha témája a halogatás kérdése, amely 
azzal áll kapcsolatban, hogy mi motiválja az embereket arra, hogy valamit, amit meg 
kellene tenniük, ne tegyenek meg. A cselekvés egyik mozgatórugója a jutalomhoz kap-
csolódó öröm, a kellemes élmény elérésének szándéka. A másik mozgatórugója viszont 
a sikertelenség és a kudarc elkerülésére irányuló törekvés. E két ellentétes folyamat 
küzd egymással.
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A halogatás jellegzetesen a személyiséghez kapcsolódó belső folyamat, valami, ami 
halogatásnak tűnik az egyik embernek, az normális viselkedésmód lehet egy másik 
számára. Ez vérmérsékletünktől, egyéni sebességünktől, „pörgős énünktől” függ. Min-
denkinél más tevékenységnek van taszító jellege, amely kiválthatja a halogatás taktikáját 
(kellemetlen feladatok elvégzése, problémás, bonyolult ügyek megoldására tett kísérletek, 
kellemetlen személyügyi beszélgetések, a főnök kerülése stb.).

A halogatás jelentős károkat okozhat a munkavégzésünkben, ezért érdemes felsorolni 
a lehetséges ellenszereit:

 – A reális önismeret során fel kell ismernünk önmagunkban a halogatásra való haj-
lamot, és küzdeni kell ellene, tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy a feladatot 
el kell végezni, és jobb, ha azonnal hozzá is látunk.

 – A tevékenységi listák készítése, a feladatok közötti fontossági sorrend felállítása 
a feladatok megvalósításában és a hatékony vezetői időgazdálkodásban sokat segíthet 
nekünk, korábban már volt szó a tervszerűség fontosságáról.

 – Az eddig ismeretlen, nehéz és összetett feladatok esetén szükséges lehet a külső 
segítség kérése, tanulmányozzuk a korábban megvalósított hasonló feladatokat, 
és saját meglátásainkkal egészítsük azokat ki, ne halogassunk, vágjunk bele. Konzul-
táljunk a problémáról a tapasztaltabb vezetőtársainkkal, mentorunkkal. Ne feledjük: 
a csoportos döntés esetenként jobb, mint az egyedül meghozott döntés.

 – Készítsünk rövid áttekintő táblázatot (vázlatot) a végrehajtandó feladatról, majd 
lássunk neki a végrehajtásnak. Bontsuk jól azonosítható elemi részekre a teljes fel-
adatot, és kezdjünk bele a részenként történő megvalósításba. Ha már elkészült egy 
alapanyag, akkor sokkal könnyebb annak kiegészítése, az ott megfogalmazottak 
új gondolatokra ösztönöznek, beindítják gondolkodásunkat, és máris könnyebb 
a feladat megvalósítása.

 – A részletes tervezés és az önmagunknak szabott és másoknak ígért határidők betar-
tása általában csökkenti a halogatás veszélyét.

Általában azért halogatunk valamit, mert abban a pillanatban nincs időnk a feladat elvég-
zésére. Azt gondoljuk persze, hogy később úgyis lesz majd elegendő időnk, és akkor majd 
elvégezzük a feladatot. Régi, de igaz a közmondás: „A tett halála a késlekedés” – a halo-
gatás. A legtöbb ember előtt nem a feladat nehézsége a legfontosabb akadály, hanem 
a feladatok elkezdésének és elvégzésének halogatása. Az emberi természet jellemzője 
az, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy komoly és merész terveket gondoljunk ki, de 
amikor a megvalósítás kezdetéhez érünk, akkor elhalasztjuk a dolgot, előbb csak holna-
pig, majd napokig, amelyből hetek és hónapok lehetnek, és minden bizonnyal lesznek is!

Mi lehet a halogatás elleni legfontosabb és valóban hasznos gyógyír? A határozott-
ság és az elszántság, amelynek első lépése az, mielőtt a feladat elhalasztása mellett 
döntenénk, hogy néhány percben gondoljuk át, mit kell tennünk. Ez azt a felismerést 
adja számunkra, hogy azonnal el tudjuk dönteni, mikor fogjuk elvégezni azt a bizo-
nyos feladatot. A határozatlanság ellen az a módszer válik be a leghatékonyabban, hogy 
mielőtt a halogatás mellett döntünk, önmagunk számára könyörtelenül meghatározzuk 
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azt a pontos időpontot, amikor a feladatot elkezdjük. Ezzel a módszerrel órákat, napokat, 
heteket takarítunk meg. Ennek a technikának az elsajátításához célszerű használni az öt 
másodperces döntés technikáját.32

Ne feledjük tehát, dönthetünk úgy, hogy azonnal cselekszünk – általában ez a leghe-
lyesebb és legeredményesebb –, de ha későbbre tesszük át tevékenységünket, és az idő-
pontot önmagunktól szeretnénk kikényszeríteni, akkor pontosan meg kell határoznunk 
önmagunk számára a feladat-végrehajtás konkrét időpontját. Így sokkal könnyebb bele-
vágnunk egy-egy feladatba.

Esetenként előfordulhat az is, hogy haladékot adva önmagunknak, később szeretnénk 
elkezdeni a feladatot, de a tapasztalat arra tanít bennünket, hogy később sem lesz több 
időnk az adott feladat végrehajtására. Vágjunk hát bele, amikor egyéb elfoglaltságunk 
lehetőséget biztosít rá!

A kifogások keresése

A második legnagyobb ellenségünk a halogatás mellett az, hogy nem kezdünk bele a fela-
dat végrehajtásába. Mindig kifogást keresünk arra, hogy miért nem tudjuk elkezdeni a fel-
adatot. Hiába születnek meg a szép és hasznos tervek, a realitás az, hogy ezek legtöbbje 
megvalósítatlanul marad. Jó példa lehet erre az öt másodperces döntés technikájának 
alkalmazása, amely azt sugallja, hogy ha valamit el akarunk dönteni, azt döntsük el öt 
másodpercen belül. Ha pedig el akarjuk kezdeni, bele akarunk vágni, akkor az ötlettől 
számított öt percen belül kezdjük el, hiszen ha ezt elmulasztjuk, akkor a kigondolt tervből 
majd csak a jövőben valamikor megvalósítandó terv marad.

Önmagunk felmentése

A harmadik legnagyobb ellenségünk az, hogy önmagunknak felmentést kívánunk adni 
a feladatteljesítés alól. Sokkal több időt fordítunk arra, hogy önmagunknak vagy mások-
nak megmagyarázzuk, miért nem tudunk most belekezdeni valamibe, miért nincs elég 
időnk valamire, amire lenni kellene.

Befejezetlen dolgok

A negyedik legnagyobb probléma az, hogy nem fejezzük be az elkezdett dolgokat. Veze-
tőként is, és beosztottként is nap mint nap találkozunk olyan feladattal, amely nincs befe-
jezve, amelynek „súlya” tovább nyomasztja a dolgozót. Az érett és felelős gondolkodású 
munkatársak felismerik ezt a súlyos terhet, ezért törekednek arra, hogy amit elkezdtek, 
azt fejezzék is be, lehetőleg ne hagyják félbe a dolgokat. Idő- és energiapazarló eljárás az, 
amikor több dologgal foglalkozunk egyszerre, és gyakorlatilag ezek közül a dolgok közül 

32 Robbins 2019, 61–70. A szabály lényege, hogy ha elhatározunk valamit, akkor azt öt másodpercen belül 
döntsük el, és öt percen belül fogjunk bele.
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egyiket sem tudjuk befejezni. Törekedjünk arra, hogy feladatainkat befejezzük, hiszen ha 
félretesszük munkánkat, és azt csak napokkal vagy hetekkel később vesszük ismét elő, 
az plusz energiaráfordítást igényel, hiszen újra fel kell elevenítenünk az előzményeket.

Van olyan eset, mikor elkészül egy nagyobb terjedelmű vagy fontos anyag, jelentés, 
beszámoló, doktori dolgozat stb., amit egy-egy készültségi fokban pihentetni kell. Ez azt 
szolgálja, hogy kicsit elfelejtjük írásunkat, azt újra elővéve már más szemmel olvassuk 
a korábban leírtakat (ez a könyv is ezzel a módszerrel készült).

Örökös vezetői dilemma az, hogy várjunk-e addig a feladat-végrehajtással, ameddig 
minden adat a rendelkezésünkre áll annak sikeres megvalósításához, vagy a rendelke-
zésre álló adatok nagy részének birtokában fejezzük be munkánkat, és azt csak alka-
lomadtán egészítsük ki az újonnan rendelkezésünkre álló adatokkal. Vezetői jó tanács 
az, hogy amit lehet, azt igyekezzünk befejezni az elégséges információk birtokában, ne 
hagyjunk befejezetlenül, esetleg félig, háromnegyedig kész dolgokat.

A vezetői időgazdálkodás jó gyakorlatai

Vezetőként hogyan gazdálkodjunk időnkkel és életünkkel? Korábban már olvashattak 
az idő természetéről, de most a vezetői időgazdálkodás jó gyakorlatára olvashatunk 
példákat. Minden vezető önmaga számára döntheti el azt, hogy milyen vezetői munka-
módszert alkalmaz. A hatékony időgazdálkodás ott kezdődik, hogy elménkben és kör-
nyezetünkben is rendet tartunk (ez nemcsak az irodai rendre, hanem életvitelünkre is 
vonatkozik). A kialakított rend, a rendszer biztosítja azt, hogy ha elkezdjük a munkát, 
akkor minden szükséges rendelkezésünkre álló dolog, anyag elérhető közelségben legyen 
asztalunkon, így nem kell semmit keresgélni, hanem minden kéznél van. Tartsunk rendet 
magunk körül, ugyanezt követeljük meg munkatársainktól is. Azzal nagyon sok időt 
tudunk megtakarítani, hogy semmit nem kell keresgélni, minden anyag könnyen elérhető, 
hiszen ha mindent mindig a helyére teszünk, onnan is vehetjük elő.

Vezetőként vagy beosztottként néha nem vagyunk teljesen a saját időnknek urai, 
hiszen megbeszéléseken, értekezleteken kell részt vennünk, utaznunk kell, konferenciá-
kon kell szerepelnünk előadóként, vagy esetleg hallgatóként is meg kell jelennünk. Ezek 
a dolgok mind-mind időt igényelnek, jobb esetben a munkaidőnket, rosszabb esetben 
pedig a szabadidőnket.

Igyekezzünk tehát minden feladatot munkaidőben végrehajtani, ezt népszerűsítsük 
munkatársaink körében is, magunk is ez alapján végezzük el a munkánkat! Természete-
sen ez alól a szabály alól is mindig lehet kivétel, hiszen egy sürgős feladat mindig közbe-
jöhet, amit csak munkaidőn kívül tudunk elvégezni, hogy a határidőt be tudjuk tartani.

Ha ügyesek vagyunk és vezetői munkaidőnkkel jól akarunk gazdálkodni, akkor 
több módszert tudunk alkalmazni. Az egyik ilyen módszer a feladatok osztályozása. 
Ez a módszer a vezetés- és szervezéselméletben nem ismeretlen, lényege az, hogy készít-
sünk feladatlistát a kapott feladatok felsorolásával, majd azt követően lássunk hozzá 
azok osztályozásához.
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Számos kezdő vezető – és még több kezdő beosztott is – elköveti azt a hibát, hogy 
a feladatok sorrendjének az elején kezdi el a megvalósítást, nem gondolva arra, hogy 
a fontosság és sürgősség alapján elvégzett osztályozást végrehajtsa. Ennek a módszernek 
az alkalmazása nagymértékben megkönnyíti az időnk hatékony felhasználását, a felada-
tok pontos és időben történő végrehajtását, az előre gondolkodást.

Osztályozzuk feladatainkat sürgősség és fontosság alapján.

8. táblázat: A feladatok osztályozása
Sürgős Nem sürgős

Fontos

„A” tevékenység
Olyan feladatok és tevékenységek elvégzése, 
amelyek a szervezet folyamatos működéséhez 

nélkülözhetetlenek 

„C” tevékenység
Elhúzódó problémák kezelése, a szervezeti jövőkép 

építése

Nem fontos
„B” tevékenység

Kevésbé fontos ügyek, feladatok, amelyekben operatív 
vezetői döntések szükségesek és nem halaszthatók 

„D” tevékenység
Rutin vezetői teendők, állandó elfoglaltságok 

Forrás: Kovács G. 2018, 159.

Hogyan osztályozhatjuk a végrehajtandó feladatainkat? Az ösztönös vezető is a sür-
gős és fontos dolgokkal foglalkozik, azokat próbálja megoldani. Ezek lehetnek például: 
az azonnali intézkedést kiváltó cselekmények, a határidős munkák, a fontos problémák 
megoldására tett erőfeszítések, a vezető által tartott különböző eligazítások és feladat-
szabások. Minden olyan feladat, ami a munkavégzés folyamatossága vagy a szervezet 
működése szempontjából fontos és kiemelt feladat.

Az osztályozás második eleme a fontos, de nem sürgős feladatok csoportjának kiala-
kítása. Ezek lehetnek különböző, a jövővel kapcsolatos tervek elkészítése, a munkatársak 
motiválása, új lehetőségek és kapcsolatok építése, általában azon feladatok elvégzése, 
amelyek a jövőbe mutatnak.

A harmadik csoportba a nem fontos, de sürgős feladatok tartoznak. Ilyenek lehetnek 
az olyan váratlan dolgok, mint egy telefonhívás, egy-egy váratlan vendég érkezése, esetleg 
a vezetőnk által tartott váratlan eligazítás, megbeszélés, feladatszabás. Ezek a legnagyobb 
mértékben időigényes tevékenységek, amelyek elől nehéz egy vezetőnek kitérni. Sajnos 
a munkaidőnk egy részét ezek a váratlan, sürgős események emésztik fel.

Az osztályozás negyedik – egyben utolsó – eleme a nem fontos és nem sürgős fel-
adataink kezelése, sorrendbe állítása. Ezek a dolgok valójában várhatnak arra, hogy 
elintézzük őket, mint látjuk, nem sürgősek és nem fontosak, esetenként mégis végre kell 
hajtanunk, hiszen munkavégzésünk eredményessége múlhat ezeken. Ilyenek lehetnek 
például a kapcsolati tőkénk építése, ahol ismerőseinket, barátainkat, munkatársainkat 
rendszeresen felhívjuk telefonon, szervezzük a magánéletünket, egyéb ügyekben történő 
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megbeszélés, minden olyan ügy, amely közvetlen kihatással nincs a napi munkavégzé-
sünkre, de mégis fontos, hogy ezeket is elvégezzük.33

A feladatok közötti sorrend meghatározása – mint azt az előzőekben említet-
tem – nagyon fontos feladat. Ha feladatlistát készítünk, akkor az általunk elvégzett 
osztályozást jelenítsük is meg a feladat mellett. Ezeket a jelzéseket megtehetjük betű-
jelzésekkel és az azon belüli számozással. Például a legfontosabb feladatok között, ame-
lyeket „A”-val jelölünk, sorszámozással döntsük el azt, hogy melyikkel foglalkozunk 
először, másodszor, harmadszor és így tovább. A „B”, a „C”, a „D” stb. betűkkel jelzett 
feladatcsoportok között is elvégezhetjük ezt a kategorizálást. Minden feladatot pontosan 
határoljunk be. Az osztályozás alapja a sürgősségi és a fontossági dimenziók legyenek!

Például:

„A” feladatok (fontos és sürgős) „B” feladatok (nem fontos és sürgős)
A1. Feladat 2 B1. Feladat 3
A2. Feladat 1 B2. Feladat 4
A3. Feladat 3 B3. Feladat 2
A4. Feladat 4 B4. Feladat 2

Természetesen, betűjelzések helyett használhatunk színjelzéseket is. Például ha digitális 
naptárt használunk, vagy digitális eszközön dolgozunk, akkor az egyes feladatok osz-
tályozásának számtalan lehetősége van ezenkívül is.

Alapszabályként elmondható, hogy csak a munkaidő 60%-át tervezzük meg, így 20% 
a váratlan eseményeknek marad, a maradék 20%-ot pedig spontán és társasági esemé-
nyekre fordítsuk. Nem szabad elmagányosodnunk az irodánkban, időnként keressünk 
fel vezetőket, ismerőseinket hívjuk fel telefonon, vegyünk részt rendezvényeken, kon-
ferenciákon – tartsuk a kapcsolatot másokkal és növeljük a kapcsolati tőkénket.

Gyakran elkövetett hibás vezetői magatartás az, hogy egyszerre sok mindent pár-
huzamosan csinálunk, ekkor viszont esetleg a fontos dolgok maradnak el. Jó gyakorlat 
az, hogy egyszerre csak néhány feladaton dolgozzunk, és abból egyet-kettőt lehetőleg 
fejezzünk is be! Időközönként osszuk be, mivel kívánunk végezni és igyekezzünk ehhez 
tartani magunkat. Ennek alapfeltétele az, hogy osztályozzuk a feladatokat.

Mint már olvashattuk, munkavégzésünk során sajnos nem lehetünk a saját időnk teljes 
urai, mindig vannak olyan tényezők, amelyek keresztülhúzhatják előzetesen elgondolt 
munkamenetünket. Törekednünk kell arra, hogy a munkánkat a rendelkezésünkre álló 
munkaidőben végezzük el. Természetesen lehetnek olyan feladatok, amelyek határidőhöz 
kötöttek, amelyeket nem tudunk munkaidőnkben elvégezni. Ebben az esetben nincs más 
választás: vagy bennmaradunk és túlórázunk, vagy hazavisszük a munkánkat. Általános 
tanácsként fogalmazható meg, hogy ebből nem szabad rendszert csinálni!

Ha választani lehet az előbbiek közül, akkor célszerűbbnek tűnik otthon folytatni 
a munkát, hiszen ha szükséges, a hazafelé vezető utat is felhasználhatjuk gondolata-

33 Kovács G. 2018, 159.
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ink rendezéséhez, erőt gyűjthetünk, majd ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. Vagy 
olvassuk el az anyagot, menjünk el például az uszodába, kapcsolódjunk ki egy órára 
és máris újult erővel tudjuk folytatni a munkát. Vagy aludjunk rá egyet és korán reggel 
folytassuk a munkát. Higgyük el, álmunkban megoldódnak a legnehezebb kérdések is, 
érdemes rá aludni egyet!

Tehát végül mi is a célunk? Vezetőként is éljünk teljes életet. Munkatársainknak is 
példát mutatva törekedjünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló feladatokat munkaidőben 
végezzük el. Hangoztassuk ennek fontosságát, és magunk is törekedjünk a feladatok 
munkaidőben történő elvégzésére.

A következőkben olyan módszerekkel találkozhatunk, amelyek időt takarítanak meg 
számunkra.

A papíralapú vagy digitális naptár mindig legyen a kezünk ügyében, minden felada-
tot, tennivalót csakis abban rögzítsünk. A figyelemfelhívás eszközei lehetnek a színnel 
történő jelölések. A sürgős és fontos feladatokat, a kevésbé sürgős és fontos dolgokat 
és az egyéb dolgokat is más-más színnel jelölhetjük tetszésünknek megfelelően, de 
a papíralapú naptárba legcélszerűbb ceruzával vezetni a bejegyzéseket, mert program-
változás esetén könnyen ki tudjuk radírozni azokat.

Lehetőleg naponta tervezzük meg tevékenységünket. Az irodánkban töltött első 
néhány percet szánjuk rá a napi teendők megtervezésére – döntsük el, mibe kezdünk bele 
és mit fejezünk be az adott napon. Esetleg a munkahelyre való utazást is felhasználhatjuk 
a napi feladataink számbavételéhez, ellenőrző listánkat természetesen munkaidő végén 
vagy hazautazás közben áttekinthetjük, milyen feladatokat hajtottunk végre, illetve mit 
intézkedtünk azok elrendezésére. Meg is jegyezhetnénk az emlékezetünkben a felada-
tokat, de az arra fordított energiánkat inkább másra használjuk!

Vezetői munkánk során félrevezető lehet, ha csak a sürgős dolgokkal foglalkozunk, 
mert legfőképpen ezek hatnak nyomasztóan, csakhogy ezek nem mindig fontosak. Veze-
tőként arra kell koncentrálni, amitől fontos eredményt várnak el. Az ösztönös mene-
dzserek az ábrában jelöltek alapján a munkaidejük majdnem 70%-át a sürgős és fontos 
szektorban töltik el, és csak a maradék idejüket töltik az összes többi szektorban.

Ha tovább osztályozzuk az egyes szektorokon belül a kellemes és kellemetlen dolgok 
elvégzését, megállapíthatjuk, hogy a kellemetlen dolgok általában háttérbe kerülnek, nem 
haladnak. Tudatosan ismerjük fel ezt a körülményt, és ne halogassunk semmit – volt 
már szó erről korábban.

Ismétlődő rutinfeladatok megoldása, a motiváló légkör kialakítása

Munkatársainkat bevonhatjuk a saját feladataink segítésébe. Amennyiben az adott feladat 
könnyen elvégezhető, és megoldásuk írásbeli választ igényel, akkor dolgozzunk ki úgyne-
vezett sablonválaszokat, és azt tegyük hozzáférhetővé kollégáink számára. A kipontozott 
helyre könnyen beírhatjuk a változó tényezőket. Ezáltal máris időt nyerhetünk (magunknak 
és munkatársunk számára), hiszen a jól felkészített titkárnőnk (munkatársunk) számítógé-
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pében már ott vannak a rutinfeladatokra adott rutinválaszok, amelyeket előzetes egyeztetés 
után önállóan el tud készíteni. A mi dolgunk ebben az esetben csak az elkészült írásbeli 
anyag ellenőrzése és aláírása.

Sajnos, nem minden feladat oldható meg így. Vezetőként egyik feladatunk az, hogy a ten-
nivalók egy részét eseti megbízások formájában átadjuk kollégáinknak. Ezek a megbízások, 
amelyeket kollégáinknak adunk, sokkal gyakoribbak, mint a rutinfeladatok végrehajtása.

Vezetők vagyunk, ezért gondolkozzunk el a következőkön. A csoport teljesítménye 
a csoporttagok teljesítményén nyugszik – ez eddig igaz. A kiemelkedő csoporttagok 
két-három meghatározó szerepet is betölthetnek – ez is rendben van. A Pareto-elv alap-
ján megkockáztatható, hogy az állományunk 20%-án  múlik az eredményesség 80%-a.34 
Őket kell kiemelkedően megbecsülnie a szervezetnek és nekünk vezetőknek is, hiszen 
ők a sikerünk létrehozói! Hogyan vélekednek erről?

Ezen tagok többnyire igen magas státuszt vívnak ki maguknak a munkacsoporton 
belül, viszont gyengén teljesítenek azokon a területeken, ahol az önmagukra vagy csa-
ládjukra, magánéletükre irányuló szerepek dominálnak (hobby nélküli munkatársak, 
akik a nap 12 óráját a munkahelyükön töltik, de ha otthon vannak, akkor is dolgoznak). 
Fontos, hogy mindenkinek legyen valamilyen hobbija, amivel szabadidejében szívesen 
foglalkozik – és ez a hobbi lehetőleg különbözzön a foglakozásként űzött tevékenységtől 
(például siklóernyőzés, festészet, különböző sporttevékenységek stb.) Fontoljuk meg az itt 
megfogalmazottakat, és alakítsuk ki saját kiegyensúlyozott vezetői életünket!

Sajnos a rendelkezésünkre álló idő véges. Gyakran érezhetjük azt, hogy minden 
feladatot végre tudunk hajtani, gátat csak a rendelkezésünkre álló idő szab, amelyből 
napról napra kevesebb van, hiszen folyamatosan fogy, ezért amennyi időnk még van, 
azt a lehető leghasznosabban kell felhasználnunk. Korábban már volt róla szó, hogy 
életidőt nem tudunk vásárolni, de meg tudjuk magunkat sokszorozni. Egy időben több 
helyen is tudunk lenni és több feladatot is el tudunk végezni egyszerre. Ennek a képtelen 
helyzetnek a titka a modern technikai eszközök alkalmazásában rejlik. Ha például egy 
előadást tartunk, és arról felvétel készül, amelyet kiteszünk a világhálóra, akkor már meg 
is sokszoroztuk magunkat, hiszen az előadásunk mindenki számára, minden időpontban 
elérhető, függetlenül attól, hogy mi éppen abban a pillanatban mivel foglalkozunk.

Vannak más technikai eszközök is, például a videokonferencia-rendszerek és más 
applikációk is, amelyek jelentős időt megtakarító tényezővel bírnak. Ha jól működő 
videokonferencia-rendszerrel rendelkezünk és értekezletet tartunk, akkor rengeteg időt 
megtakaríthatunk önmagunk és munkatársaink számára is, már magára a megbeszélésre 

34 Maga az elmélet egy olasz származású közgazdász fejéből pattant ki: Vilfredo Pareto alkotta meg a 80/20-
as  szabályt, amely a Pareto-elv nevet is viseli. De mit is rejt magában az elmélet? Nagyon egyszerű. 
Pareto szerint a különböző jelenségek következményeinek 80%-a  az okok 20%-ára  vezethető vissza. 
Azaz az eredményeid 80%-a  a cselekedeteid és aktivitásod 20%-ából ered. Esetünkben a csoport 20%-a  
hozza a teljesítmény 80%-át. Elérhető: businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_ jelent_a_80_20-as_sza-
baly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_barmely_teruleten (A letöltés dátuma: 2020. 02. 18.)

http://businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_jelent_a_80_20-as_szabaly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_barmely
http://businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_jelent_a_80_20-as_szabaly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_barmely
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való oda- és visszautazás ideje is jelentős megtakarítást biztosít számukra. Időszakonként 
(legalább havonta egyszer) persze iktassunk be személyes jelenlétű megbeszéléseket is!

Vezetőként egy szervezetben munkatársaink is segítik feladataink elvégzését. Mun-
katársainkat úgy kell felkészíteni, hogy érdemben is helyettesíteni tudjanak bennünket, 
valamint az útmutatásaink alapján egyes feladatokat önállóan is el tudjanak végezni. 
Később ezek a feladatok rutinná válnak, és ha sikerül egy jól összecsiszolódott mun-
katársi közösséget létrehoznunk, akkor egy idő után már csak annyiban is kimerülhet 
a vezetői utasítás, hogy munkatársunk a szokásos módon készítse el az anyagot, és azt 
terjessze fel jóváhagyásra.

De kit is válasszunk ki egy-egy feladat végrehajtására, kinek delegáljuk a feladatot? 
Milyen módszert alkalmazunk annak érdekében, hogy a feladat határidőre, jó minőség-
ben, az általunk megkövetelt elvárásoknak megfelelően legyen végrehajtva? A feladatok 
delegálásánál a legfontosabb mozzanat az adott feladat, a munka elvégzésére képes sze-
mély megtalálása és kiválasztása. Ha szerencsések vagyunk, és a korábbi időszakban 
jól felkészítettük munkatársainkat, akkor ők megfelelő felkészítés és útmutatás mellett 
képesek az általunk átruházott feladat végrehajtására. Amikor egy feladatot valakire 
delegálunk, a legfontosabb dolog az, hogy a munkavégzésbe bevont személy pontosan 
és jól érti-e az általunk meghatározott feladatot. Ennek érdekében építsünk ki olyan 
munkahelyi légkört, amely lehetővé teszi azt, hogy a munkatársunknak legyen lehető-
sége a visszakérdezésre, és pontosan meg tudja érteni a feladat végrehajtásának minden 
követelményét, minden elemét és mozzanatát. Ezt követően győződjünk meg róla, hogy 
munkatársunk pontosan érti a feladatot, tudassuk vele azt, hogy bízunk benne és azzal, 
hogy a kapott feladatot jó minőségben elvégzi, a saját szervezetünknek és nekünk is segít, 
de ezzel önmagát is előnybe helyezi, a munkavállalói értékei is növekedni fognak, hiszen 
egy-egy sikeresen végrehajtott feladat után munkatársunk önbecsülése és szaktudása is 
jelentősen növekszik.

Ezt követően a feladatszabás fontos mozzanata a határidők közös meghatározása, 
amely közös feladat, hiszen nemcsak mi szabunk feladatot munkatársainknak, hanem 
az önálló munkakörükből adódó feladataikat is el kell végezniük. Vezetőként legyünk 
tisztában ezzel a ténnyel, ezért a határidőket úgy állapítsuk meg, hogy azok teljesíthetők 
legyenek.

Kezdettől fogva tudatosítsuk munkatársainkban azt, hogy a feladatuk végrehajtását 
folyamatosan figyelemmel kísérjük. Minden segítséget megadunk számukra, minden új 
körülményről tájékoztatjuk őket, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy probléma esetén 
megkeressenek bennünket. Minden munkatársunk tevékenységét kísérjük folyamatosan 
figyelemmel, állapodjunk meg arról is, hogy közösen időről időre áttekintjük a munka 
előrehaladását. Jó és elfogadott vezetői gyakorlat az, ha a végső határidő időpontját 
meghatározva a munkavégzés kezdetén, közepén és a vége felé rövid beszámolásra köte-
lezzük munkatársunkat annak érdekében, hogy tájékozódjunk az adott feladat készenléti 
állapotáról. Ez a módszer a munkatárs és a vezető megnyugvását szolgálja. A munkatár-
sunk megnyugodhat, hiszen azzal, hogy bemutatja munkájának részeredményeit, biztos 
lehet abban, hogy jó irányban tevékenykedik, munkája megfelel a vezetője elvárásainak. 
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Másfelől a vezető is megnyugszik, hiszen tudja, hogy munkatársa munkavégzése rendben 
halad és az határidőre készen lesz.

Amennyiben készen van a feladat, és már csak az „utolsó simítások” vannak hátra, 
akkor – a modern kor igényeinek megfelelően – digitálisan kérjük be az anyagot, és a saját 
számítástechnikai eszközünkön ellenőrizzük azt, korrektúrával jelölve a szövegben java-
solt módosításokat, és ha szükséges, akkor rövid írásbeli megjegyzésekkel egészítsük 
ki azt. Ezt követően munkatársunkkal együtt tekintsük át bejegyzéseinket, kérjük őt 
arra, hogy a szükséges javításokat végezze el. Ezt követően még egyszer ellenőrizzük 
a leadásra kész munkát.

A vezetési folyamat egyik legfontosabb, nagyon gyakran elhanyagolt eleme az érté-
kelés. Minden feladatvégrehajtás után röviden értékeljük munkatársunk tevékenységét, 
kiemelve az általa végzett munka jelentőségét és azt, hogy mennyire segítette a vezető 
és a szervezet munkáját. Hangsúlyozva azt, hogy a munka elvégzésével ő is sokat fejlő-
dött, természetesen, ha szükséges, akkor néhány kritikai észrevételt is meg kell említe-
nünk, de úgy, hogy az mindenképpen építő jellegű legyen és a dolgozó munkavégzésének 
fejlődését szolgálja. Végül pedig köszönjük meg a feladat végrehajtását!

„A motiváló légkör megteremtésének vezetői fogásai és jó gyakorlatai:
 – Legyen világos a munkatársaink számára, hogy pontosan mit várunk el tőlük!
 – Legyünk mindig kiszámíthatók, nyugodtak, korrektek és becsületesek!
 – Legyünk határozott döntéshozók, tartsunk ki döntésünk mellett, de legyen bátor-

ságunk beismerni a tévedéseinket, ekkor hozzunk új döntést!
 – Végeztessünk el olyan csoportos feladatokat, amelyek kialakítják a munkahelyi 

közösséget, a csapatszellemet!
 – A szervezet érdekeivel és céljaival hozzuk összhangba a dolgozók egyéni igényeit 

és szükségleteit!
 – Törekedjünk rá és a beosztott vezetőktől is követeljük meg, hogy ismerjék meg 

a munkatársainkat, és egyéniségüknek megfelelően bánjunk velük!
 – Számoljuk fel a hatékony munkavégzést akadályozó tényezőket, kérjük be és fogad-

juk meg munkatársaink javaslatait a munkavégzés racionalizálásával kapcsolatban!
 – Biztosítsuk munkatársainknak a kihívást jelentő, terheléssel járó tapasztalatokat, 

így nyújtva lehetőséget a fejlődésre!
 – Amikor szükséges és lehetséges, vonjuk be munkatársainkat a döntéshozásba!
 – Ellenőrizzük, hogy a munkatársak értik a döntések és a cselekedetek hátterében 

álló érveket!
 – A megkívánt viselkedést jutalmazzuk meg, legyünk következetesek a nem kívánatos 

viselkedés észlelésekor, minden lényeges dolgot tegyünk szóvá!
 – Alakítsunk ki bizalmon és segítségen alapuló munkakapcsolatot az alkalmazottak-

kal, segítsük őket a munkahelyi és magánéleti problémáik kezelésében!
 – Hagyjuk, hogy a munkatársak és a beosztott vezetők a vezetői szintjüknek megfelelő 

ellenőrzést gyakorolják munkakörnyezetük felett!
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 – Legyünk példaképek a munkatársaink számára!”35

Összefoglalva: vezetőként ne felejtsék el:
 – A jó vezető folyamatosan figyeli munkatársait, és többlépcsős motivációs rendszert 

működtet, felméri, hogy munkatársai motivációs tényezői (igényei) nem változtak-e 
meg a korábbiakhoz képest.

 – Gyakori tapasztalat, hogy kezdő vezetők a motiváció és az ösztönzés kérdését első-
sorban a pénzzel hozzák összefüggésbe. A pénz is fontos, de hosszú távon csak pénz-
zel a munkatársak ösztönzését megoldani nem lehet. A dicséret, a jó szó, a higiénés 
körülmények biztosítása, az emberek problémájának megoldása, annak segítése 
ugyanolyan fontos.

 – Minden szükséglet csak addig aktivizálja az egyént, amíg az ki nem elégül. A kie-
légített szükséglet helyett új szükségletek keletkeznek – ezeket fel kell ismerni!

 – A vezető csak akkor tud hatékonyan motiválni, ha tisztában van vele, hogy beosz-
tottai elsősorban melyik szükségleti szinten érdekeltek. A munkatársaikat kevésbé 
ismerő vezetők nem tudják a megfelelő motivációs eszközöket használni. Kezdő 
vezetői hiba az a gyakorlat, amikor a vezetők megközelíthetetlenek munkatársaik 
számára.

 – Ne halogassuk feladataink végrehajtását – vágjunk bele!

A rendészeti szervezetbe – fiatal tisztként – való bekerülés számos lehetőséget és bukta-
tót hordoz magában. Az új munkahely (beosztás) elfoglalása utáni első és legfontosabb 
feladat az adott rendvédelmi szervezet szervezeti kultúrájába történő mielőbbi beil-
leszkedés és az ott fellelt értékekkel történő azonosulás, hiszen „[a] rendészet kultúrája 
a múltból gyökerezik (a hagyományok és az alá- fölérendeltségi viszonyok tisztelete, 
a bajtársiasság és becsület)”.36

Rendkívül fontos dolog, hogy fiatal munkavállalóként azonosuljunk a szervezetünk 
értékeivel és beosztott vezetőként már az első perctől kezdve törekedjünk annak hasznos 
tagjává válni.

35 Marquis–Huston 1999, 354.
36 Kovács 2019, 229.



A rendvédelmi tisztekkel szemben támasztott főbb 
követelmények, jó gyakorlatok

A vezetővel szemben támasztott követelmények és a vezetői hatékonyság

Magas szintű szakmai felkészültség és ismeretrendszer, az ehhez kapcsolódó minőségi 
munkavégzés, a saját és a beosztottak munkájáért való felelősség felvállalása

Mindenkivel és a vezetővel szemben is elvárt követelmény az, hogy az élethosszig tartó 
tanulás (lifelong learning)37 életfilozófiájának megfelelően a szakmai és általános tudá-
sát, ismereteit, jártasságait, készségeit és képességeit folyamatosan fejlessze. Munkáját 
szakszerűen és színvonalasan művelje, és ugyanezt várja el munkatársaitól is. Fontos 
vezetői követelmény az, hogy vállaljon felelősséget a vezetői döntésekért, tevékeny-
ségéért, legyen nyitott az új dolgok, eljárások, módszerek befogadására, keresse az új 
lehetőségeket, és tegyen javaslatot az elöljárójának azok kipróbálására és alkalmazására, 
a vezetője legyen partner ebben, adjon lehetőséget az új kollégának kipróbálni magát.

Az állampolgárok szolgálata, a törvényesség, szakszerűség betartása 
és a tisztességesség követelménye

A rendvédelmi szervek teljes szolgálati tevékenysége során érvényesül a szervezet 
szolgáltató jellege. Minden munkatárs tevékenységét az állampolgárok és a törvények 
szolgálata hatja át, mindenben a törvényességet, a szakszerűséget kell követni. Az Eti-
kai Kódexben megfogalmazott követelmény az, hogy a hivatásos állomány tagjaként 
az Alaptörvényben, a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben 
foglaltaknak megfelelően minden szempontból feddhetetlen és tisztességes életvitelt 
kell folytatni.

A fegyelmezettség, megbízhatóság, a lojalitás és a hivatástudat erősítése

A rendvédelmi szervezet minden tagja részéről folyamatos igényként jelentkezik a lel-
kiismeretes, fegyelmezett munkavégzés és etikus magatartás. A vezetőkkel szemben 
ez a követelmény fokozottabban jelentkezik, hiszen a vezető mindig követendő mintául 
szolgál a beosztott állománynak. A megbízhatóság és a szervezet iránti lojalitás alapvető 
követelmény, a rendvédelmi szerv hivatásos tagja tekintse tevékenységét olyan fontos 
hivatásnak, amely nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújt a társadalom egészének.

A rendészeti szervezetben a testületi szellem erősítése, magas fokú motiváltság, együtt-
működés és gondoskodás a beosztott munkatársakról.

37 Élethosszig történő tanulás.
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Szervezetvezetési szempontból a rendészeti szervezetek alapvetően egységesen zárt 
rendszert alkotnak, miközben szoros kapcsolatban vannak a társadalommal. A testü-
leti szellem erősítése a szervezeti kultúra alapvető építőeleme, az egymásra utaltság, 
a magas szintű motiváltság minden szervezeti tagtól elvárható követelmény. Vezetőként 
törekedjünk elérni azt, hogy a szervezeti célok teljesítése érdekében folyamatos legyen 
az együttműködési hajlam, a munkatársi közösségek összetartása és a bajtársiasság.

A rendészeti szervezet tagja életvitelével, megjelenésével és magánéletével 
kapcsolatos elvárások

A rendészeti szervezet tagja életvitele legyen rendezett, mindig legyen figyelemmel 
arra, hogy az állampolgárok személyén, életvitelén keresztül a rendvédelmi szervezet 
tevékenységét is megítélik. Személyes ügyei, családi pénzügyei legyenek rendezettek, 
magánélete, életvitele álljon összhangban vagyoni, jövedelmi helyzetével. A rendvédelmi 
szerv tagjának megjelenése mindig az alkalomhoz illő legyen. Az egyenruha viselete 
legyen előírásszerű, szabályos, tiszteletet parancsoló. A polgári ruházatának viselésében 
kerülje a szélsőségeket, az legyen rendezett, ápolt, tiszta. Magánélete legyen rendezett, 
(családjával együtt) olyan életet éljen, hogy személyével kapcsolatosan ne alakulhasson 
ki elvtelen, törvénybe ütköző elkötelezettségi, függőségi helyzet.

Az állampolgárokkal való szolgálati érintkezés módja

Minden szolgálati tevékenységet a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a pon-
tosság, a gyorsaság és a határidők pontos betartása jellemezze. Ugyanakkor a szolgálati 
személy legyen udvarias, türelmes, részrehajlástól és előítéletektől mentes, legyen követ-
kezetes és határozott. A törvény által biztosított hatalommal, befolyással semmilyen 
körülmények között ne éljen vissza, a szolgáltatójelleg szem előtt tartásával törekedjen 
az állampolgárok gondjainak, problémáinak megoldására.

Fiatal pályakezdőként a beosztott munkatársak megnyerése  
és a vezetői példamutatás

A frissen beosztásba helyezett rendvédelmi tiszt feladata rendkívül összetett, a beosztot-
tai (munkatársai) csak akkor tekintenek rá „teljes jogú” vezetőként, ha sikerült a bizal-
mukat elnyerni, a saját vezetői tekintélyét kivívni.

Vezetőként, az első perctől kezdve tudatában legyen annak, hogy megjelenésünk, 
viselkedésünk, példamutatásunk közvetlen hatást gyakorol munkatársainkra. Minden 
megnyilvánulásunkkal folyamatosan példát közvetítünk, vagy jót, vagy rosszat. Bizto-
sak lehetünk abban, hogy a rossz példát sokkal gyorsabban követik beosztottjaink, mint 
a jót, hiszen általában a feladatokhoz való negatív hozzáállás gyakran könnyebbséget 
és kevesebb erőfeszítést igényel, mint a feladatok alapos, szabályoknak megfelelő telje-
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sítése. (Így van ez a követelménytámasztással is, ha vezetőként nem megfelelő követ-
kezetességgel követelünk, akkor nagyon közkedveltek lehetünk a munkatársainknál, de 
a szervezet eredményessége hátrányt szenved – ebben az esetben a saját vezetőnkkel 
lehetnek problémáink, hiszen nem közvetítjük a szervezet által elvárt követelményrend-
szert beosztottjaink irányába. Kezdő vezetőként döntsük el már az első időszakban, hogy 
hová tartozunk, mi a vezetői feladatkörünk, miért vagyunk itt, mit várnak el tőlünk 
a vezetőink és a beosztottjaink).

Először önmagunkkal szemben kell követelménytámasztónak lenni – példát mutatni, 
majd a munkatársaktól követelni, de addig és azt, amíg a szabályzók megkövetelik – nem 
többet! A pályakezdő tisztek vezetőinek feladata pedig az, hogy fogadják be maguk 
közé a fiatal tisztet, támogassák a vezetői feladatok végrehajtásában, védjék tekintélyét 
és egyértelműen tudatosítsák benne, hogy a vezetéshez tartozik, mondják el neki azt, 
hogy pontosan mit is várnak el tőle mint vezetőtől.

Fiatal tisztként fő feladat az, hogy ki kell vívnunk munkatársaink körében a vezetői 
tekintélyünket, de kezdő tisztként ez nehéz feladat, hiszen a tapasztaltabb és idősebb 
beosztottak gyanakvóan fogadják a fiatal tiszteket – „Mit keres itt ez a „zöldfülű”, most 
jött ki az iskolapadból, ő akarja megmondani, mit és hogyan csináljunk? Nekünk, akik 
évek óta ezzel foglalkozunk és eddig is jól csináltuk? Mit tanul ez a hadnagy az NKE 
Rendészettudományi Karon? Felejtsen el mindent, majd mi megtanítjuk, mi a gyakorlat, 
hogyan kell ezt úgy csinálni, ahogy szoktuk!”

Meglehet, hogy egyes szakmai kérdésekben a fiatal tisztek kevésbé járatosak, de 
a szélesebb látásmódjuk, tájékozottságuk, tudásuk alapján rövid idő alatt kivívhatják 
beosztottjaik elfogadását és a korrekt vezető-beosztotti viszony és helyzet elfogadását. 
A pályakezdő tiszt feladata, hogy szolgálatellátásának első szakaszában figyeljen, tanul-
jon, kérdezzen, olvasson a dolgok után, a szakmai problémák megoldásában konzultál-
jon más tisztekkel, kérjen javaslatokat a bonyolult helyzetek megoldására, de a döntési 
felelősséget ne hárítsa el, hiszen a döntést, az utolsó szót neki kell kimondania. Vezetői 
feladatként jelentkezik, hogy a pályakezdő tiszt mellé állítsunk egy nagy tapasztalattal 
rendelkező „mentort”, aki rendszeresen foglalkozik a fiatal kollégával, tanácsokkal látja 
el, utat mutat neki nehéz kérdések megoldásában.

A fiatal tisztek esetében a kisugárzott pozitív példa és a követelmények teljesítése csak 
azokra a beosztottakra van hatással, akik képesek és hajlandóak változtatni, megfelelni 
az új követelményeknek és elfogadni a vezetőt – még ha fiatalabb is. Tanulmányozva 
a szervezeteket megállapítható, hogy a stabil és pozitív szervezeti kultúrával rendelkező, 
kiemelkedő teljesítményre képes csoport tagjai nehezen viselik el a parancsnok személyes 
példamutatásának hiányát. A parancsnok akkor tekinthető példamutatónak, ha a mások 
által (vagy az önmaga által megalkotott) elvárt követelményeket önmagára nézve is 
érvényesnek tartja, hiszen ő az általa vezetett csoport vezetője és egyben a beosztottjai 
közvetlen példaképe.

Ha valamely beosztott munkatárs nem képes a vezetői követelményrendszerrel azo-
nosulni, akkor azon hatékonyan segíthet a munkatárs egy másik beosztásba történő áthe-
lyezése – ebben feljebbvalóként támogatni kell a fiatal tiszt javaslatát, hiszen közvetlenül 



220

ő dolgozik a munkatárssal, ő tudja megítélni az adott személy teljesítményét – bízzunk 
benne! Vélhetően ezek az áthelyezett munkatársak az új munkakörnyezetben bizonyára 
képesek lesznek magukra találni. A fiatal tiszt állomány előtti tekintélyét – az elöljáró-
jának, a lehetőségek maximális kihasználásával – biztosítania kell, ezért nyilvánosan, 
vagy a beosztottjai előtt soha ne bírálja fiatal munkatársát. Ha lehetőség van rá, inkább 
erősítse azzal, hogy a közösség tagjainak jelenlétében bízza meg felelősségteljes felada-
tok ellátásával, hogy lássák a beosztott munkatársak és vezetők is, megbíznak a fiatal 
tiszt feladatvégrehajtásában. A pályakezdő elemi kötelessége viszont rászolgálni erre 
a megelőlegezett bizalomra!

A fiatal tisztnek mindezekkel összhangban mindent meg kell tennie az elfogadott-
ság mielőbbi megszerzésére. Problémás, összetett, bonyolult kérdés esetén szükséges 
lehet az, hogy a fiatal tisztnek legyen lehetősége konzultálni felettesével, „mentorával”, 
majd az egyeztetés eredményével összhangban az utasításai, parancsai legyenek egy-
ségben a szervezeti érdekkel és az elöljáró elvárásaival. Az az elvárt, amikor a fiatal 
tiszt és közvetlen felettese között jó a kapcsolat és az információcsere, megvan a vezetői 
fórum arra, hogy kölcsönösen tájékoztassák egymást minden lényeges dologról. Ajánlott, 
hogy a beosztott tiszt és vezetője is törekedjenek erre a jó munkakapcsolatra (esetenként 
rendszeres négyszemközti megbeszélésekre), ez kettőjükön múlik!

A jó parancsnoknak törekednie kell arra, hogy az általa vezetett munkahelyi közös-
ségnek legyen egy vagy több közös célja, – és a munkatársak rendelkezzenek a céloknak 
történő megfelelés igényével – legyenek mindannyian elkötelezettek a közös feladat 
végrehajtás mellett, még ha az esetenként érdekütközéssel és áldozatokkal is jár. Ehhez 
az szükséges, hogy meglegyen a vezető és a vezetettek közötti bizalom és a szükséges 
mértékű önállóság, a munkahelyi közösség legyen büszke a közös teljesítményre, ebben 
a vezető támogassa a tagokat és a közösség egészét, de ehhez elengedhetetlenül szük-
séges az is, hogy a szervezeti tagok is támogassák vezetőjüket. A szervezet és a vezető 
irányában meglévő lojalitás mindenkivel szemben elsőrendű alapkövetelmény.

A munkatársi utánpótlás biztosításának jó gyakorlata

Körültekintő vezetőként megtapasztalhatjuk, hogy a jól teljesítő munkatársaink időről 
időre kedvező ajánlatokat kapnak új beosztás betöltésére. A rosszul teljesítők pedig 
maguknak keresik a kedvezőbb kondíciókkal bíró új munkahelyet, ahol azt remélik, 
hogy ugyanennyi vagy kevesebb munkával is talán majd jobban sikerül a karrierjük. 
Vezetőként nem kell ezen meglepődnünk, hiszen a szervezet tagjai mindig mozognak, 
keresve a kedvezőbb lehetőségeket (ez a türelmetlenség főleg a fiatalabb generációk 
jellemzője, de az idősebbek sem kivételek!).

Lehetünk olyan helyzetben, hogy ha a szervezetünkben „bedugultak” a vezetői beosz-
tások (egy-egy vezető huzamosabb időn keresztül jól dolgozik, a fiatalabb és gyakran 
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türelmetlen kollégánknak reménye sincs arra, hogy belátható időn belül a helyére lépjen, 
például a beosztást betöltő vezető hasonló korosztályba tartozik, hasonló iskolai vég-
zettsége van stb.) akkor az a lehetőség áll elő, hogy a fiatal és tehetséges munkatársunk 
esetleg más szervezetnél először azonos, majd a későbbiek során magasabb beosztásba 
távozik.

Ezeket a munkatársainkat támogatnunk kell, hiszen a szervezeti és vezetői érdekünk 
is azt diktálja, hogy a „mi embereink” minél több helyen töltsenek be vezető pozíciókat 
a szervezetben. Amennyiben támogatjuk őket, elvesztésük ellenére is, de győztesen 
kerülünk ki a helyzetből. Így nekünk is lehetőségünk nyílik az új, tehetséges munka-
társaknak egészséges fejlődési utat biztosítani. Az idő gyorsan múlik, repülnek az évek, 
ezek a munkatársak betanulnak, és ha a vezetői beosztások az egészséges vezetői fluk-
tuáció miatt megürülnek, akkor azt ők már könnyebben ki tudják várni, hiszen ekkor 
már jobban megvan a korosztályi különbség (megfigyelhető az a gyakorlat, hogy öt-hét 
évet már mindenki tud várni a magasabb beosztásra, addig is például helyettesként 
kiválóan és nagy odaadással fog dolgozni, hogy bizonyítsa alkalmasságát a majdani 
vezetői szék elnyerésére).

Hogyan toborozzunk mi új munkatársakat? A korábban leírtak figyelembevételével, 
mi is járjunk nyitott szemmel, keressük a tehetséges fiatalokat! Arra azonban ügyeljünk, 
hogy a közvetlen szervezetünkön belülről lehetőleg ne csábítsunk el senkit, hiszen ezzel 
a saját felettes, vagy azonos szinten lévő szervezetet gyengítjük. Ha mégis előfordulna 
ilyesmi, akkor előbb a leendő munkatárs vezetőjével előre egyeztessünk terveinkről, 
hiszen így korrekt. Más szervezetek esetében erre nincs szükség, de ha személyesen 
ismerjük a leendő új munkatárs közvetlen vezetőjét, akkor tájékoztathatjuk őt terveinkről, 
ez nem árthat a kapcsolataink ápolása szempontjából.

Járjunk nyitott szemmel, számtalan lehetőség van az új munkatársak „felfedezésére”, 
legyen az egy közös feladat, egy tudományos pályázat, publikáció, egy jól sikerült sze-
replés valamely konferencián, egy tréning, tanfolyami közös részvétel, sportverseny, 
egy stabil és megbízható munkatársunk ajánlása. Biztassuk beosztott vezetőtársainkat 
is erre, hogy keressék, kutassák a potenciális új munkatársakat!

Ha megtörtént a jelölés, akkor bátran elbeszélgethetünk a jelölttel, hiszen úgysem 
egyik napról a másikra keresünk munkatársakat, kérjük el az illető önéletrajzát, finoman 
érdeklődjünk jelenlegi tevékenységéről, gyűjtsünk információkat, amelyek megerősítenek 
bennünket vagy kételyeket ébresztenek az új munkatárs alkalmazásával kapcsolatosan.

Ha itt az alkalom, akkor egy négyszemközti (vagy a leendő vezetőjével kibővített) 
megbeszélésen mindenről korrekten tájékoztassuk, és amit megígérünk neki, azt tartsuk 
is be, legyen az beosztás, fizetés, egyéb járandóságok.

Ha így járunk el, mindig van két-három „tartalék emberünk”, akiket rövid időn belül 
a munkatársaink között tudhatunk majd. Ne feledjük: keressük a tehetséges embereket, 
a jó vezető okos emberekkel veszi körül magát és azok tanácsaival vezet.
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A kivételes munkatársi teljesítmény vezetői elismerésének jó gyakorlata

A napi munkavégzés során meghatározó jelentőséggel bíró motiváló tényezőnek számít 
a közvetlen vezető általi elismerés kifejezése. A munkatársaink nap mint nap, jól-rosszul, 
de teljesítik feladataikat, ezzel összhangban fontos vezetői eszköz lehet – az alárendeltek 
körében – a szükséges motivációs szint fenntartása, amelynek csak egyik formája lehet 
az anyagi elismerés. A pénz nem rossz motivációs eszköz, de nagyon fontos megje-
gyezni, egyes esetekben fontosabb az erkölcsi elismerés, amelynek során érdemi és valós 
tényeken alapuló, őszinte visszajelzést kell a munkatársak felé adni a teljesítményük 
értékelésekor, amely során az erősségeiket dicsérni kell, de szóvá kell tenni az esetleges 
hiányosságokat is. Sok kezdő vezető elszalasztja a négyszemközt lejátszódó, szemtől 
szemben történő értékelésben rejlő kiváló lehetőségeket. A nem eléggé felkészült vezető 
általában nem vagy csak nagyon ritkán dicsér, viszont a legapróbb hibát is azonnal szóvá 
teszi.

A vezető részéről megnyilvánuló erkölcsi elismerés alapját a személyes példamutatás 
és az őszinteség adja, mert így lesz hiteles a vezető. A példaképnek tartott parancsnoktól 
kapott dicséret rendkívül motiváló hatású. Ha a beosztott munkatárs érzi, hogy fontos 
a munkája, mert vezetőjétől visszajelzéseket kap, ha érzi, hogy parancsnoka tiszteli őt 
és munkáját, érzi, hogy bíznak benne, akkor ő is így fog a feladatához és a parancsnoká-
hoz viszonyulni – vélhetően igyekezni fog megfelelni a követelményeknek. Ez a pozitív 
vezetői magatartás egyáltalán nem jelenti a hibák elnézését. Az elnéző parancsnoki 
viselkedés ugyanúgy helytelen, mint a túl kritikus. Fiatal vezetőként meg kell találni 
az egyensúlyt a parancsnoki követelménytámasztásban. A leggyakoribb hiba, amikor 
a parancsnok egyes munkatársaival kivételez – ez a magatartásmód mindenképpen káros 
a szervezet belső hangulata (morálja) szempontjából.

Beosztásban lévő kezdő parancsnokként érdemes időnként önmagunkban értékelni 
helyzetünket, vagy tapasztaltabb vezetőtársunk segítségével áttekinteni saját viselkedésünk, 
teljesítményünk helyzetét. Elemezzük ki, melyek voltak az időszak sikerei, kudarcai, mi 
volt az időszak tapasztalata, milyen dolgokon, viselkedési formákon célszerű változtatnunk.

A kedvező munkahelyi légkör kialakítása és az ebből adódó vezetői feladatok

Vezetőként komoly hatással vagyunk az optimális munkahelyi légkör kialakítására. Mit 
nevezhetünk annak? Egy olyan munkakörnyezetet, amely az egyéni és csoportos munka 
végzéséhez ideális körülményeket képes biztosítani. A jó munkahelyi légkör segíti a harmo-
nikus munkatársi kapcsolatok kialakulását, növeli a dolgozói elégedettséget és a szervezeti 
és egyéni teljesítményt. Az a vezető, aki felismeri, hogy a kedvező munkahelyi légkör 
kialakítása és fenntartása hosszú távon biztosítja a munkatársak motivációját, a stabil mun-
kahelyi közösség kialakítását, ebből eredően a munkavégzés eredményességét és a haté-
konyságot, jó úton halad. Erre olvashatunk jó gyakorlatokat a következőkben.
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A munkahelyi környezet kialakításában való vezetői közreműködés

A munkahelyünkön töltjük el munkaidőnk jelentős részét, munkaéveink egyharmadát. 
A szolgálati helyünkön az irodai helyiségek általában adottak, de amennyiben lehető-
ségünk van rá, akkor vezetőként (ha nem vagyunk elégedettek az elhelyezéssel) átcso-
portosításokat hajthatunk végre az irodák és a munkatársaik között. Néha nem is árt 
egy kis változatosság! A munkahelyek közötti munkatársi mozgatásnak a célja egyedül 
a munkatevékenység hatékonyságának növelése lehet. Az egyes munkafolyamatokban 
az együttes munka, az információáramlás megköveteli azt, hogy az egy-egy munka-
folyamaton együtt dolgozók lehetőleg egy légtérben (egy irodában vagy szomszédos 
irodákban) dolgozzanak.

Izgalmas kérdés a vezető munkahelyének megválasztása. Mindenki látott már a tele-
vízióban olyan irodai beosztást, ahol a vezető egy elkülönített részben üvegfal mögött 
dolgozik, „szemmel tartva” a munkatársait. Ez az irodai elhelyezés általában a modern 
épületekben megvalósítható, de a rendvédelmi szervezeteknél általánosság az, hogy 
a vezetőnek külön irodája van, alacsonyabb vezetési szint esetén, esetenként egy légtér-
ben dolgozik közvetlen munkatársaival, esetleg más vezetőkkel. Az irodák kialakítása 
során a legfontosabb követelmény az, hogy a vezető könnyen elérhető legyen, legyen 
folyamatos napi kapcsolatban a munkatársaival. Kimondottan káros az a gyakorlat, 
hogy a vezető a beosztottjaitól elszigetelten, például külön emeleten helyezkedik el. 
Közös szervezeti és egyéni érdek az, hogy vezetők és vezetettek együtt, egymáshoz 
közel legyenek elhelyezve.

Fontos az, hogy az irodák között a közelben legyen egy tárgyalónak berendezett hely-
ség, ahol a megbeszélések viszonylag zavartalanul lebonyolíthatók. Ha a vezetői iroda 
mérete megengedi, akkor legyen ott egy nagyobb méretű tárgyalóasztal, ahol a közvetlen 
vezetőkkel és beosztottakkal a szükséges vezetői fórumok lefolytatására van lehetőség. 
Ezzel a vezető időt takarít meg, minden szükséges vezetési okmánya a rendelkezésre 
áll, hiszen nem kell az irodáját elhagynia.

Nagyon fontos lenne, hogy valamennyi munkahelyen kényelmes bútorok, az egész 
napos képernyő előtt végzett munkát lehetővé tevő bútorzat álljanak rendelkezésre.38 
A kereskedelemben kaphatók már az ülő- és állómunkavégzéshez beállítható székek 
és asztalok, ennek azonban költségvetési határai vannak – kezdő vezetőként ezen nem-
igen tudunk segíteni, de a szervezet vezetői remélhetőleg igen! A legfejlettebb munka-
helyeken már megtalálhatunk olyan közösségi tereket, ahol a munkavállalók munkaidő 
alatt is feltöltődhetnek, kikapcsolódhatnak, regenerációjukat segítő játékra, fizikai fel-
frissülésre, beszélgetésekre nyílik lehetőségük. A rendvédelmi szervezetekben mindezek 
megvalósítása a fokozott munkateher mellett napjainkban még nehézségekbe ütközik, 
de reméljük, ami késik, az nem múlik!

A vezetőknek a munkahelyi környezet kialakítása szempontjából fokozottan kell 
figyelniük a munkahely általános rendjére, tisztaságára, a berendezés, a felszerelési tár-

38 A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon a balkezes munkavállalók „balkezes” számítógépasztalokkal 
vannak ellátva.
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gyak rendeltetésszerű használatára. Követeljük meg az általános irodai rend fenntartását 
és az általános fegyelmet munkahelyünkön, ebben magunk is járjunk elöl jó példával.

A vezető-beosztott közötti hatalmi űr, hatalmi távolság sajátosságai

A témakörben néhány mondat erejéig a vezető-beosztott közötti hatalmi űr kérdésével 
foglalkozunk. Az emberek már a gyermekkor kezdetén arra szocializálódnak, hogy 
a hatalommal rendelkező személyeket (szülőket, tanárokat, formális vagy informális 
vezetőket) tiszteljék, kövessék, elfogadják vezetőnek. Miért fordul elő mégis olyan hely-
zet, hogy a beosztott munkatársak néha nem hajtják végre, vagy csak formálisan, felü-
letesen teljesítik a kapott parancsokat, utasításokat.

Erre a kérdésre ad magyarázatot a hatalmi űr, amely a vezető hatalma és a beosztott 
pozíciója között fennálló távolság.

A vezetéselméleti szakirodalom széleskörűen vizsgálta a hatalmi távolságokat, ame-
lyek az egyes társadalmakra jellemzők. Míg más országokban a hatalmi távolság nagy-
sága jelentős a vezető és a beosztott között, addig hazánkban – az európai gyakorlatnak 
megfelelően – ez a távolság inkább közelinek mondható.39

A hatalmi távolság kérdése érdekes vezetéselméleti probléma, amely alapvetően a veze-
tési szintekhez köthető. Az alacsonyabb vezetési szinteken és beosztásokban a hatalmi 
távolság kicsi a vezető és a beosztott között, hiszen egymás munkaköréhez nagyon „közel” 
és többnyire együtt tevékenykedve hajtják végre a feladataikat. Az egymásra utaltságuk 
magas szintű, nem életszerű a vezető és a beosztottak közötti – szükségesnél nagyobb 
mértékű – távolságtartás. (Arra viszont a beosztott vezetőnek kiemelt gondot kell fordítania, 
hogy ebben a helyzetben is megtartsa vezetői tekintélyét és viselkedjen valóságos vezető-
ként – ezért nem ajánlott például, hogy a munkavégzést követően egy italnál többet igyon 
meg együtt a munkatársaival. Például a születésnapok ünneplése során a csoport vezetője 
hajnalig mulasson beosztottaival – tudva az illemet, egy ital, vagy egy ott töltött órát köve-
tően el kell köszönnie, és hagyni kell a beosztott munkatársait magukban ünnepelni!).

Ahogyan növekszik a vezetési szint, a hatalmi távolság is egyre növekszik a vezető 
és a nem közvetlen beosztottak között. Abban az esetben, ha hosszú távon a beosztottak 
meggyőződnek arról, hogy a vezetőjük érti és jól végzi a munkáját, továbbá elhiszik 
neki azt is, hogy a szervezet érdekében tevékenykedik, a hatalmi távolsággal semmilyen 
probléma nincs. A hatalom gyakorlójával kapcsolatban megnyilvánuló – a beosztottak 
többsége részéről megelőlegezett – általános tisztelet és követési hajlandóság kizárólag 
abban az esetben tartható fenn, ha a vezetővel szembeni bizalom töretlen, ezért a veze-
tőnek mindig megbízhatóan, kiszámíthatóan kell viselkednie és cselekednie a szerve-
zete és a beosztottak érdekében. A tettek, a beosztottakkal való folyamatos foglalkozás, 
a törődés, a becsületesség, a betartott ígéretek, a szakmai és vezetői hozzáértés elvárt 
követelmény minden vezetőtől.

39 Czuprák–Kovács 2017, 240–243.
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Az esetek jelentős részében a beosztottakat irritálja a hatalom kirívó, erőszakos gya-
korlása, de ha ez magasabb vezetői szinten nyilvánul meg, a beosztottak nem tudnak tenni 
ellene, kénytelenek tudomásul venni. Mivel az ilyen típusú hatalomgyakorlás elfojtja 
az együttműködési készséget és akaratot, csak nagyon magas vezetői szinten és nagyon 
ritkán megengedhető hatalmi eszköze lehet a parancsnoknak/vezetőnek.

A meglévő hatalmi űrt úgy sikerülhet áthidalni, ha a vezető őszintén törekszik arra, 
hogy megismerje valamennyi beosztottját (van olyan módszer, hogy a csúcsvezető mun-
kanapját egy-egy beosztott munkatársával együtt tölti, így kis mértékben ugyan, de 
megismerhetik egymást –csökkentve ezzel a meglévő hatalmi távolságot).

A munkatársak közötti személyes konfliktusok kezelése, beavatkozás

Mint minden szervezetben, a rendvédelmi szervezetek vonatkozásában is időről időre 
konfliktusok alakulhatnak ki. Minden konfliktusos helyzetet kezelni kell, ebben a veze-
tőknek kiemelt szerepük van, egy probléma adódhat viszont, az, hogy nem jut el a veze-
tőhöz a konfliktus ténye.

Vezetőként törekedjünk arra, hogy az általunk kialakított őszinte légkör tegye lehetővé 
azt, hogy tudomásunkra jutnak a nézeteltérések. Minden esetben kezelnünk kell a gondokat, 
az, hogy nem veszünk róla tudomást, „a szőnyeg alá söpörjük”, nem hosszú távú megoldás.

Először is meg kell ismernünk a problémát kiváltó helyzetet, forrásait, a kiváltó oko-
kat, az érintett személyeket, az érdekek sérülését. Sajnos a háttérben meghúzódó meg-
oldatlan problémák sokasodhatnak, azok összegyűlve minőségi változást idéznek elő, 
és sok esetben csak a konfliktus kirobbanásakor derül ki az, hogy a feszültség hosszabb 
ideje jelen van, csak azt az érintettek nem hozták nyilvánosságra.

Sok vezető – kerülve a felelősséget – nem keveredik ilyen (esetenként) nehéz döntése-
ket kiváltó helyzetbe, azt a munkát beosztott munkatársaira hagyja. Ezek a vezetők azt 
vallják, hogy nem keverednek olyan helyzetekbe, amelyek kockázatosak, és ahol ki kell 
mondani a megoldást, a valaki javára történő döntést, az esetleges elmarasztalást. Sajnos 
a konfliktusok jelentős része önmagától nem szűnik meg, de van egy – a passzív vezetői 
álláspontot képviselő mondás – amely szerint, ha ügyesek vagyunk, akkor a problémák 
70-80%-át maga az idő is megoldja, nem kell beavatkoznunk, mondja az a vezető, aki szeret 
ilyen helyzetektől távol maradni, így őrizve meg semlegességét és ingatag vezetői tekinté-
lyét. Ne ezt az utat válasszuk! A konfliktusok jelentős hányada önmagától valójában nem 
szűnik meg, a megnyugtató rendezésük tudatos és szakszerű beavatkozást igényel a vezető 
részéről. A konfliktus általában azt jelzi, hogy valami rosszul működik, ezért mindig meg 
kell találni a probléma igazi okát, ez az érintettek és a vezető közös feladatát képezi.

A konfliktusokról az emberek vagy emberek csoportjai közötti versengés egy formá-
járól beszélünk, amely olyan célok eléréséért folyik, amelyek nem érhetőek el mindenki 
számára és versenyezni kell érte. Ilyenek például a soron kívüli előléptetés, béremelés, 
jutalom vagy egyéb dolgok, például a jobb munkakör, a könnyebb szolgálati beosztás stb. 
Például ki teljesítsen határszolgálatot, ki áldozza fel a szabadnapját a szolgálat érdekében, 
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ki ne menjen szabadságra betervezett időben, ki menjen szabadságra, amit kötelezően 
ki kell venni, de otthon nincs semmi dolga az illetőnek?

Ez csak néhány olyan eset, amelyek hatással vannak a munkavégzésre, rombolják 
a csoportszellemet és a szervezeti kultúrát. A parancsnok feladata nehéz, magyarázat-
tal, tényekkel, a közös teherviseléssel meg kell értetnie a konfliktus szereplőivel, hogy 
vannak általuk nem ismert tényezők, a problémák okait fel kell tárni és megoldást kell 
rá keresni. Nehéz feladat!

A konfliktusról természetével kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy az nem 
minden esetben hordoz negatív tartalmat, hiszen a konfliktus a mindennapi élet ter-
mészetes velejárója. Kiváló lehetőség arra, hogy a résztvevők szembesüljenek az adott 
problémával és megkeressék a békés változtatás lehetőségét.

A parancsnokoknak a létező konfliktusokban a lehetséges problémamegoldást kell 
látniuk!

A szakértők szerint a konfliktusoknak – így a munkahelyi konfliktusoknak is – álta-
lában a következő okai lehetnek:

 – kapcsolati konfliktusok, amelyeket az erős érzelmek, a téves észlelések, a sztereo-
típiák, a kommunikációs zavarok és a sorozatos negatív viselkedés okoznak;

 – értékkonfliktusok, amelyek azon alapulnak, hogy a gondolatokat és a viselkedéseket 
más kritériumok alapján ítélik meg a szereplők, vagy az elérendő célokhoz eltérő 
értékek kapcsolódnak, esetleg különböző az érintettek életfelfogása, értékrendje stb.;

 – strukturális konfliktusok, amelyek alapja a források (pénzügyi, anyagi, technikai, 
emberi, információs) egyenlőtlen elosztása, a kiegyenlítetlen kontrollálási lehetősé-
gek, az egyenlőtlen hatalmi viszonyok, azok a földrajzi, fizikai, környezeti tényezők, 
amelyek gátolják a kooperációt, valamint az időhiány;

 – információs eredetű konfliktusok, amelyek alapja lehet az információhiány, a téves 
információk, az információk fontosságának megítélésében mutatkozó különbségek, 
az információk eltérő értelmezése és az információértékelés eltérő volta;

 – érdekkonfliktusok, amelyek oka az egymással ténylegesen szemben álló vagy 
az érintettek megítélése szerint ellentétben álló érdekek.

 – Rendezett körülmények között a problémák többségét valamilyen tárgyalásos for-
mában lehet megoldani. Mindenkinek az az érdeke, hogy a konfliktusok feloldása, 
kezelése során az érintett felek érdekei érvényesüljenek, az feleljen meg a közösség 
általános értékítéletének.

A problémamegoldó tárgyalás levezetése nehéz feladat, ehhez nem árt ismerni a külön-
böző tárgyalótípusokat, amelyek a következők: a versengő stratégiát képviselők (akik 
csak a saját igényeikkel törődnek és mindenáron győzelemre törekednek), a megegyezésre 
képtelenek (ebben az esetben mindkét fél vesztesként éli meg a helyzetet), az együttmű-
ködésre nyitottak (ahol mindkét fél kívánságai valamilyen mértékben teljesülnek).

A konfliktusban lévő felek között kialakult kommunikációt vagy alkut két csoportba 
lehet sorolni.
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1. Az érdekeken alapuló tárgyalás jellemzője az, hogy mindkét tárgyaló fél az érdeke-
inek és a szükségleteinek kielégítésére törekszik (sok esetben a parancsnok a szer-
vezet érdekeit képviseli, például legyen elegendő szolgálatot adó személy). A part-
nerek kölcsönösen keresik az együttműködés lehetőségét, az optimális megoldást. 
Az ilyen esetekben tárgyaló felek megosztják egymással információikat, együtt 
akarnak kielégítő megoldást találni a probléma rendezésére. Ebben a szituációban 
nem a hatalmi helyzet, hanem a megoldásra való törekvés játssza a fő szerepet.

2. Nehezebb a parancsnok helyzete akkor, ha az alku során az egyik fél eldönti, mit 
szeretne elérni, meddig hajlandó engedményt tenni. Ez lehet a szervezetet képviselő 
parancsnok is, hiszen ha nincs elég szolgálatképes kolléga, akkor behatároltak a tár-
gyalási engedmény lehetőségei (tetszik vagy nem, az előző példához csatlakozva 
határszolgálatra kell menni). Mindkét fél eldönti, hogy a tárgyalás során mennyit 
tud (akar) engedni a kiinduló helyzetből. Esetenként megkérdőjelezhető kifogások 
is felmerülnek a tárgyalás során. Ez a tárgyalás általában a szervezet javára zárul, 
nem segítve elő a szervezeti kultúra érvényesülését, a szervezethez való lojalitást. 
Legtöbbször a személy vélt vagy valós érdekei sérülnek.

Összefoglalva: a parancsnokoknak minden esetben már a kialakulóban lévő feszültségre, 
konfliktushelyzetre fel kell figyelniük, azt szükséges kezelniük, és meg kell keresni azok 
megoldását. Ne hagyjuk a problémákat elmérgesedni, próbáljuk meg azokat a keletkezé-
süket követően azonnal kezelni. Vezetőként minden olyan problémával foglalkozni kell, 
amely káros hatással van a szervezet életére vagy a szervezeti tagok közötti munkatársi 
kapcsolatra. Sajnos mindenütt van olyan „renitens” beosztott munkatárs, aki megnehezíti, 
demoralizálja, lazítja a csoport rendjét, fegyelmét, munkamorálját. A parancsnoknak 
ezeket az embereket ki kell szűrnie, átgondolt, érdekekre építő kommunikációval be 
kell avatkozni, rá kell ébreszteni a munkatársat, hogy mi a szervezetben a közösség 
által elfogadott magatartásminta és meg kell kérni, hogy ettől a saját maga jól felfogott 
érdekében ne térjen el.

A legsúlyosabb az a konfliktushelyzet, amikor a parancsnokok és az általuk vezetett 
szerzeti egységek között alakul ki feszültség. Ebben az esetben az érintett parancsnok-
nak erős önvizsgálatra van szüksége, talán túlzott a követelménytámasztása, talán rossz 
döntéseket hoz, talán nem felel meg a vezetettek igényeinek, vagy más okok húzódnak 
meg a háttérben. Segítség lehet egy, mindkét fél részéről megvalósított őszinte problé-
mafeltáró beszélgetés, esetleg a felsőbb szintű vezető jelenlétében.

Minden parancsnoknak/vezetőnek a feladata tehát egyértelmű. Akkor avatkozzon be 
a konfliktusba, ha az bármilyen módon a munka minőségének rovására megy, az állo-
mányban feszültséget okoz, az egyéni igények a közösség többségének véleményével 
nem összeegyeztethetők. A tét magas, hiszen az irányított szervezeti egység szervezeti 
morálja gyengülhet, belső viszályok alakulhatnak ki, kivételezések jöhetnek létre, ezáltal 
csökken a szervezet eredményessége, elvonja és leköti az energiát a munkától, ez pedig 
nem megengedhető.
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A szervezeti kultúra eredete, vezetői formálásának feladatai

„Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”40

A vezetés- és szervezéstudomány egyik nagyon fontos területe az egyes szervezetek 
szervezeti kultúrájának tanulmányozása, hiszen maga a szervezeti kultúra egyedileg 
jön létre és jelenik meg minden közösség életében, nekünk vezetőknek ismernünk kell 
a szervezeti kultúra építőelemeit, hiszen rajtunk is múlik az, hogy szervezetünkben 
rend legyen.

Minden szervezet általában értelmezett belső életét a vonatkozó jogi és normatív 
szabályzók irányítják, azonban a munkahelyi közösségek e szabályok betartásán túl, 
minden szervezetben egyedi, önálló életre kelnek. Minden szervezet rendelkezik sajátos 
kultúrájának írott és íratlan szabályrendszerével, amely alapján az valamilyen hatást 
gyakorol a szervezet tagjainak tevékenységére, az egyének magatartására, viselkedésére, 
egymás közötti kapcsolatrendszerére.

Honnan is ered a szervezeti kultúra?

A kultúra általános értelemben azon anyagi és szellemi értékek összessége, amelyeket 
az emberi társadalom a történelme folyamán létrehozott. A szervezeti kultúra megjele-
nésével kapcsolatban a legnagyobb méretű empirikus vizsgálat Geert Hofstede nevéhez 
köthető.41 A vizsgálatban 40 országból több mint 116 000 alkalmazott vett részt.

Hofstede kutatómunkája során a különböző nemzeti kultúrákban (országban) dolgozó-
kat négy dimenzióba sorolta. Ezen dimenziók mentén csoportosította a szervezeten belül 
a munkavégzést és a munkatársak közötti együttműködés fő jellemzőit. Vonatkoztassuk 
ezt a vizsgálati módszert a rendészeti szervekre!

1. A hatalmi távolság dimenziója azt fejezi ki, hogy a szervezeti hierarchia különböző 
szintjein a beosztottak mennyire „közelinek”, illetve mennyire „távolinak” érzik 
a közvetlen munkahelyi vezetőjüket, milyen a közöttük meglévő hatalmi távolság 
és annak elfogadásának mértéke. Erről korábban már volt szó, így ezt most részle-
tezem.

2. A bizonytalanság kerülésének dimenziója a világos, egyértelmű helyzetek, illetve 
a nem szabályozott helyzetek elfogadásának mértékét méri. A rendvédelmi szervek 
munkatársai és vezetői a szervezet zártsága és az alá-fölé rendeltségi viszonyok miatt 
kevésbé kockázatvállalók. A vezetők a biztos döntéseket helyezik előtérbe, inkább 
mindent túlbiztosítanak, hiszen abból nem lehet problémájuk. Ez azonban az állo-
mány körében nem mindig elfogadott, de hiteles felvilágosító, tájékoztató munká-
val az állomány könnyen elfogadja (például egy tömegrendezvény biztosításában 

40 Saint-Exupéry 2017, 21. fejezet.
41 Hofstede (s. a.).
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rendőri tartalékot kell képezni – ez mindenki számára elfogadható). A rendvédelmi 
állományra többnyire a rugalmasság és az elfogadott kockázatvállalás a jellemző.

3. Az individualizmus–kollektivizmus dimenziója azt fejezi ki, hogy az embe-
rek az egyéni- vagy pedig a valamely csoport tagjaiként végzett tevékenységet 
 részesítik-e előnyben. A rendvédelmi szerezetek esetében a kollektivizmus a meg-
határozó, olyan közösséget kell létrehoznunk, ahol az „egy mindenkiért, mindenki 
egyért” közös szemléletmód és magatartás uralkodik (a rendőrök sérelmére elkö-
vetett erőszakos cselekményeket elkövetők ellen valóságos hajtóvadászat alakul 
ki – az állomány egy emberként keresi az elkövetőt).

4. A férfiasság–nőiesség dimenziójában a férfiasságot elsősorban az önérvényesítés, 
a teljesítmény, az erő, a versengés, a bátorság stb., míg a nőiességet a barátságos 
emberi kapcsolatok, a nyugodt és biztonságra törekvő életminőség, a gondosko-
dás, a szolidaritás stb. értékek fejezik ki.42 A rendvédelmi szervezetek munkájának 
és feladatkörének többségében a férfias értékek dominálnak. A szervezetekben a nők 
igyekeznek ezeknek a férfias követelményeknek megfelelni, felvesznek bizonyos 
férfias viselkedésmódokat.

5. A rendvédelmi szervezetek személyi állományának meghatározó többsége a mun-
káját hivatásként űzi, ezáltal a szervezeti kultúra elemei beépülnek a hivatásosok 
személyiségébe, így ezek a sajátosságok és jellemvonások meghatározó hatással 
vannak a munkavállalók mindennapi életvitelére. A szabadnapos rendőr vagy tűz-
oltó – a meghatározott szabályok szerint – szabadnapján is köteles intézkedni, erre 
szinte naponta látunk példát a híradásokban!

A rendészeti szervezetek szervezeti kultúrájának eredete sajátos jelleggel bír, és nagyon 
fontos a szervezet élete szempontjából. A jól működő szervezeti kultúrát vezetői mun-
kánk során is hasznosítani tudjuk. Új munkatárs érkezésekor a szervezet tagjai egyedül 
és kizárólagosan csak a szervezet írott szabályaiból nem tudják teljesen megismerni 
a rájuk vonatkozó valamennyi követelményt és elvárást, a szervezetnél megszokott köve-
tendő magatartásmintát. Amennyiben egy stabil, jó és példamutató teljesítményt nyújtó 
(mentor) munkatársra bízzuk az új munkaerőt, akkor a szervezeti kultúra elemeinek 
a mentor segítségével történő elsajátítása megkönnyíti ezt a beilleszkedési folyamatot. 
A szervezeti kultúra fejlődése egy állandó folyamat, amelyben a szervezeti tagok fele-
lőssége vitathatatlan.

Magyarország demokratikus jogállam, ahol a társadalmi távolságok nem jelentősek. 
A szervezeti tagok közötti kommunikáció az egyes állománykategóriákon belül nem 
ütközik problémába. Valamennyi különbség tapasztalható a tiszthelyettesi és a tiszti 
állománykategória között, de ettől függetlenül a szervezet tagjai könnyen és gyorsan léte-
sítenek kapcsolatokat egymással. A magyar társadalomra jellemzően a szervezeti tagok 
egyenlősége általános, a hatalmi viszonyok és az alá-fölé rendeltség világos és követhető 
rendszert alkot, mindenki tudja helyét és szerepét a szervezetek működése szempontjából.

42 Czuprák–Kovács 2013, 306.
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A rendvédelmi szervezet tagjai az előre kiszámítható helyzeteket kedvelik, jellem-
zően kerülik a bizonytalan szituációkat. Jellemző még az, hogy a csúcsvezető is jelentős 
hatással van a szervezet működésére, annak döntései meghatározóak (ha a vezető nagyon 
ügyel az alaki szabályok betartására, akkor az előbb-utóbb általános követelménnyé válik 
az egész szervezet vonatkozásában). A szervezeti kultúra az összetartozás, a szervezeti 
lét megtestesítője, amely egyrészről bizonyos személyes törekvésekről, magatartások-
ról és tulajdonságokról való lemondást feltételez, de cserébe a szervezet új magatartási 
formákkal és tulajdonságokkal ruházza fel mindazokat, akiket sikeresen magába tudott 
integrálni.

Egy szervezet szervezeti kultúrájának meghatározó forrásai a következők lehetnek:
 – a szervezet története, a közös szervezeti múlt és gondolkodásmód;
 – a szervezetre ható külső behatások, a szervezeti önállósulásra törekvés és annak 

kivívása, a független szervezet létrejötte;
 – a szervezet társadalmi megítélése, az olyan értékrend meghatározása, amelyeket 

a szervezetre vonatkozóan a társadalom tagjai széles körben elfogadnak és meg-
állapítanak;

 – a szervezetre jellemző minden olyan tényező, amelyek a szervezeti kultúrák kiala-
kulását alapvetően befolyásolják;

 – a szervezet vezetőinek akarata, szándéka és viselkedésmódja.

A szervezeti kultúra általában, a látható, megfigyelhető jellemzők

A szervezeti kultúra összetett. Idetartoznak a ceremóniák, szertartások, a rituálék, tör-
ténetek, sztorik, legendák, mítoszok, nyelvezet, szakzsargon, szimbólumok, öltözködés 
és a külső megjelenés.

20. ábra: A szervezeti kultúra megjelenése
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A szervezeti kultúra külső szemlélő által is látható jellemzői

Ceremóniák, szertartások
Idesoroljuk azokat a rendszeresen ismétlődő tevékenységeket, amelyek megalapozzák 
a szervezeti értékrendet, növelik az összetartozás érzését. Az együttlét, a közös tevé-
kenység, a gyakorlások, a közös díszelgés erősíti a közösséget. A vezetőknek fel kell 
ismerniük azt, hogy ezek a lehetőségek annak ellenére, hogy felkészüléssel, előkészülettel 
járnak, nagymértékben hozzájárulnak a közösségi szellem kialakításához. Mindenkép-
pen mutassunk példát és aktívan vegyünk részt az ilyen eseményekben mint szervező 
és mint résztvevő egyaránt.

A rituálék

Olyan előre kidolgozott – esetenként a történelem során is meghonosodott – cselekvés-
sorozat, amely adott esemény keretei között bizonyos kulturális értékeket erősít (például 
a tisztelgés a sisakrostély felemeléséből ered, az eskü/fogadalom az utolsó percig való 
helytállásról szól). A társas cselekvések elvégzésével és az egyes rituálék alkalmazásá-
val a szervezet tagjaiból egy összetartozó közösség válik. Az egyes rituálék megőrzése 
a szervezeti kultúra fenntartása szempontjából is meghonosodott szokásokat jellemzi, 
idetartozhat például az üdvözlés módja tisztelgéssel, a beavatási, befogadási rituálék 
teljesítése (egyes népcsoportok esetében a férfivá válás folyamata a meghatározott nehéz 
próbatétel sikeres teljesítése).

Történetek, sztorik, legendák, mítoszok

Elmagányosodott világunkban a hivatás gyakorlása során megtörtént események, 
az elvárt helyzetben tanúsított magatartás, amelyek követendő például szolgálhatnak 
a szervezet tagjai számár,a nagyon fontosak a szervezeti tudat kialakítása szempontjá-
ból. Követendő mintát adnak egy-egy bonyolult szituációban, ezek is hozzátartoznak 
a rendészeti hivatáshoz, a szervezet múltjához – támogassuk és ápoljuk, tartsuk fenn 
ezeket a jövő generáció számára.

Sajátos nyelvhasználat, szakzsargon

A rendészeti szervezetek egyik jellemzője a szervezetben használt kifejezések egyedi-
sége, rövidítések, mozaikszavak alkalmazása, amelyeket csak a szervezet tagjai értenek, 
ezáltal a szervezeti kohéziót erősítik.
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Szimbólumok, egyenruha-viselés, külső megjelenés

A jól megválasztott szimbólumok a különböző ceremóniákon kiemelt jelentőséggel 
bírnak, amelyek egy része tükrözi a szervezet tagjainak szervezetben elfoglalt helyét 
és szerepét is (egyenruha, rendfokozatok, kitüntetések, szolgálati jelek stb.). Vezetőként 
mutassunk példát a szimbólumok viselésben, és érjük el azt, hogy munkatársaink is 
tegyenek eleget ezeknek a követelményeknek). A megjelenés a szervezeti arculat meg-
jelenése szempontjából fontos és árulkodó, a szervezetben uralkodó belső viszonyokról 
(a rend) adnak képet a társadalom számára. (például „Szolgálunk és védünk”, „Együtt 
Magyarország biztonságáért” szlogenek, a szervezet arculata, a használt járművek álla-
pota, megjelenése, az egyenruha rendezettsége). Kiemelt a vezetői felelősség az ezen 
értékek érvényre juttatásában.

Ezek a fentebb ismertetett látható jellemzők mind a szervezeti kultúra részét képe-
zik, amelyet a szervezeti tagok megfigyelés alapján sajátítanak el. Akkor érünk célt, ha 
e követelmények betartása belső szükségletté válik munkatársainkban.

A szervezeti kultúra – külső szemlélő által nem látható – jellemzői

Idetartoznak az előfeltevések, hiedelmek, előítéletek, értékek, amelyeket a szervezeten 
kívüli személyek nem érzékelnek. Mivel ők nem a szervezet tagjai, csak az adott rend-
védelmi szervezetről kialakult külső képből és a benyomásokból tudnak tájékozódni.

Előfeltevések

Az előfeltevések köre rendkívül széles, az adott szervezet létrehozásának indítékától 
a szervezethez történő csatlakozási döntésig terjedhet. A rendvédelmi szervek minden-
napi tevékenysége megjelenik a társadalom tudatában, ez a kialakult kép jelentős hatással 
van a rendvédelmi szervezetet választó személyek motivációjára. A csatlakozók szemé-
lyes indítékai között döntő hangsúllyal szerepelnek az előfeltevések, mit vár el a szerve-
zettől, milyen lesz a szolgálati karrieríve stb. Ezeknek az összetevőknek a megjelenése 
a szervezetről kialakított és az egyén szintjén megjelenő pozitív előfeltevések, a szer-
vezethez történő csatlakozást segítik elő. Napjainkban sajnos különbség tapasztalható 
az előfeltevések és a valóságos szolgálatellátás között. Vezetői feladat, hogy javítsuk 
az állomány munkakörülményeit, és igyekezzünk megfelelni a szervezeti elvárásoknak.

Hiedelmek

A különböző tudományterületek szakirodalma a hiedelmeknek több különböző megkö-
zelítését ismeri (szociológiai, etológiai tudományos megközelítés), de ezzel most nem 
foglalkozunk. A tudományos megközelítés a hiedelmeket hitbeli értelemben használja, 
amelyeket általában a tapasztalati tények támasztják alá. A hiedelmek olyan sajátos 
jelleggel bírnak, amelyek a valóságról kialakított nézeteket és véleményeket tükrözik, 
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és amelyeket a tapasztalati tények támasztanak alá. Mindez tradicionálisan, évszáza-
dok óta jelen van a rendészet, rendőrség történetében. A szervezetek tagjai a hiedelmek 
igazságában általában nem kételkednek.

Előítéletek

Az előítélet olyan viselkedésmód, amelynek alapja a tévedésen alapuló, vagy a nem 
teljesen megbízható információból származó általánosítás. Ez az ismeret fölöslegessé 
teszi a jelenségek mélyebb megismerését, és arra biztatja az egyént, hogy a másoktól 
átvett sztereotípiákat alkalmazza. Az idő hiánya, az esetleges információhiány miatt ezek 
az előítéletek a helyzet leegyszerűsítését eredményezik, és ezáltal különösen alkalmasak 
az előítéletekben kínált magatartásminták átvételére (például a romák többsége bűnöző). 
A negatív előítéletek erőteljesen rombolják a szervezeti eredményességet, valamint annak 
külső megítélését. Küzdeni ellene folyamatos tájékoztató és felvilágosító munkával lehet-
séges, amelyet a szervezet vezetője kezdeményez.

Értékek

Értéknek nevezzük azokat a tulajdonságokat, amelyek a szervezet működése szempont-
jából kívánatosak. A rendvédelmi szerveknél ilyen alapértéknek számítanak: a logikus 
gondolkodás képessége, a rendszerszemlélet, a szervezettel és a bajtársakkal kapcsolatos 
lojalitás, a kitartás, a bátorság, az engedelmesség és a fegyelmezettség, a segítőkészség, 
az önuralom, áldozatvállalás, szolgáltatójelleg biztosítása stb. Ezeket vezetőként ismerjük 
fel és támogassuk!

A rendészeti szervek szervezeti kultúrájának főbb jellemzői

A rendészeti tevékenységet folytató szervezetek szervezeti kultúrája folyamatosan vál-
tozik, amelyben az új dolgok iránti fogékonyság és a hagyományőrzés összhangja ötvö-
ződik. A szervezeti kultúra formálásában a közösség mellett a parancsnok/vezető fele-
lőssége vitathatatlan, hiszen a vezető jelentős hatással lehet a szervezet tevékenységére 
(persze csak azokra a dolgokra tud közvetlenül hatást gyakorolni, amelyek a tudomására 
jutnak).

Vezetéselméleti alapelv az, hogy minden szervezetnek, amely hosszú távon fenn 
szeretne maradni, minden területen folyamatosan megújulásra van szüksége.

A szervezeti kultúra vezetői elemzése és feltárása szempontjából fontos, hogy általá-
ban a közhivatalnokokkal szemben milyen követelményeket támaszt a társadalom. Bibó 
István három követelményt tart fontosnak:

 – „a szolgálatszerűséget, vagyis az ügyintézés belső szabályainak ismeretét és köve-
tését, a hivatal közfeladatainak ismeretét és vállalását,



235

 – a szakszerűséget, a szakigazgatáshoz szükséges szakmai ismeretek, gondolkodás-
mód és cselekvési készség birtoklását,

 – a jogszerűséget, a hivatali tevékenység jogi rendjének elsajátítását és annak alkal-
mazását a konkrét jogesetekre.”43

A rendészeti szervezetek összetett feladatrendszerrel rendelkeznek. Finszter Géza elmé-
letére alapozva, a rendészeti funkciók oldaláról különbséget kell tenni a jelenlétet meg-
valósító közbiztonsági (őrködő) feladatok, a legitim erőszakot alkalmazó veszélyelhá-
rító csapaterővel megvalósítandó (karhatalmi) funkciók és a jogellenes cselekmények 
felderítését szolgáló információszerző, bizonyítékokat feltáró bűnüldözés között. Ezek 
mindegyike más-más szervezetikultúra-elemeket hordoz magában, ezt vezetőként fel 
kell ismernünk és nem szabad összemosnunk a különböző szervezeti kultúrákat.

A következőkben röviden összefoglalom a rendészeti szervezeti kultúra rétegeit, de 
ezekről részletesebben Finszter Géza professzor úr műveiben olvashatnak.44

A közbiztonsági kultúra kialakítása – vezetői feladatok

A közterületi jelenléttel a rendvédelmi szervezetek biztosítják azt, hogy a közrendet, 
közbiztonságot fenyegető veszélyek és fenyegetések – az őrködési feladatrendszer tel-
jesítésével –ne fordulhassanak jogsértő állapotba. Ezeket a közbiztonsági feladatokat 
alapvetően a közterületi jelenlét biztosítja, amely jelenlét a veszély előtti állapotot fel-
tételezi, és a veszély bekövetkezését hívatott meggátolni. Ezek a feladatok a szervezet 
tagjai részéről elvégzett alapos kockázatelemzéssel biztosíthatók, azt feltételezik, hogy 
a szervezet tagjai időben reagálnak a konfliktushelyzetekre, azokat úgy kezelik, hogy 
a közrend és a közbiztonság ne sérüljön.

A rendészeti szervezetek szolgálati személyei és az állampolgárok között meg-
lévő – hazánkra jellemzően – kis hatalmi távolság aktívvá teszi a rendészeti szakem-
bert, az állampolgárok többsége is cselekvően támogatja őket a feladatok ellátásában. 
A rendészeti szervezetek tagjai azonosulnak munkájukkal, azt hivatásként művelik, fel-
ismerik hivatásukból adódó szolgálatellátásuk társadalmi fontosságát és erkölcsi értékeit. 
Rendészeti vezetőként támogassuk munkatársainkat ebben, ismerjük el a munkatársaink 
teljesítményét.

A csapaterő alkalmazásának szervezeti kultúrája – vezetői feladatok

A rendészeti szervezetek közül a rendőrség rendelkezik csapaterővel, amelynek alkalma-
zása során jelenik meg elsősorban a legitim fizikai erőszak alkalmazásának lehetősége. 
A legitim fizikai erőszak kellékei a szimbólumokban testesülnek meg (testpáncél, pajzs, 

43 Bibó 1986, 281.
44 Finszter 2013, 1–175.; Finszter 2010, 1–200.
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szolgálati fegyver, gumibot, bilincs stb.). Ez a monopólium már a ténylegesen bekövetke-
zett veszélyek megtörténte előtt vagy bekövetkezésük után, a veszély elhárítására szolgál.

A rendészeti szervezeti kultúra akkor működik eredményesen, ha a szervezet tag-
jainak részéről a „békés” megoldás felkutatása és alkalmazása megelőzi a szükséges 
és elégséges mértékű legitim erőszak alkalmazását. Fő szabály, hogy az erőszak mértékét 
mindig a veszélyhelyzettel arányosan kell alkalmazni. Folyamatosan elemzés alá kell 
vonni azt, hogy a veszély elhárítása megköveteli-e a legitim fizikai erőszak alkalmazását. 
Az adott beavatkozásra adott törvényes felhatalmazása (törvényesség) jelen volt-e? A fizi-
kai erőszak alkalmazása szakszerűen (szakszerűség) történt-e? Az okozott hátrányok 
arányban voltak azokkal a veszélyekkel, amelyeknek elhárítását szolgálták (arányosság)?

A legitim fizikai erőszak alkalmazásában a törvényesség és a szakszerűség mellett 
az arányosság elvének a betartása rendkívül fontos. A rendőri felkészítés során elsa-
játított eljárások alkalmazásával az erőszak alkalmazását az állomány begyakorolta, 
a jogszerű erőszak alkalmazása a végső eszköz egy társadalmilag helyes cél eléréséhez 
akkor, amikor a veszély elhárításának más módja már nincs.

A személyi állomány hiányos felkészítése lehet a hatósági erőszak jogsértő alkalma-
zásának egyik forrása. Előfordulhat a fizikai erő alkalmazása során a szükséges mérték 
túllépése, vagy egyes jogsértő cselekmény észlelése során jellemző lehet a szervezet tag-
jai részéről a szükséges intézkedés megtételének hiánya. Ezekben az esetekben mindkét 
magatartás sérti a szervezeti szabályrendszert, a helyesen kialakított szervezeti kultúrát 
nagymértékben rombolja, hatása rendkívül káros, vezetőként ismerjük fel a jelenséget, 
és közösen tegyünk ellene!

Fokozott felelősség nyugszik a személyi állományon, hiszen a legitim fizikai erőszak 
használati jogával visszaélve a túlkapásokra hajlamos szolgálati személyek erőszakos 
magatartást is tanúsíthatnak. A hibásan működő szervezeti kultúra megvédheti ezeket 
a kollégákat, és az ilyen szervezetben nem kell tartani attól, hogy az elkövetőt felelős-
ségre vonják, mert a belső szolidaritás, a közösségi tudat megvédi a törvényesség ellen 
vétőket. Ez a jelenség nagyon káros, mert elterjedhet, és egy idő után az egész szervezetet 
deviánssá teheti. Vezetőként már az első ilyen jelenséget alaposan ki kell vizsgálni, útját 
kell állni az elterjedésének.

A felderítés, a nyomozás és a vizsgálat kultúrája – vezetői feladatok

A felderítés egyik célja a még le nem leplezett előkészületi cselekmények feltárását 
és a büntetni rendelt magatartás megszakítását foglalja magában. A rendészeti jelleg 
abban is megjelenik, hogy az információgyűjtés és nyomozás „fedett vagy leplezett” 
formájában teszi lehetővé a bűncselekménygyanús folyamatokról való adatgyűjtést.

A nyomozási funkció, az állam büntető igényének érvényesítéséhez szükséges nyo-
mozások teljesítése, amelynek fő jellemzője az, hogy a bűncselekmény elkövetése 
a múltban már bekövetkezett. Mivel a jogellenes cselekmény korábban már megtörtént, 
a megsértett jogrend csak az igazságszolgáltatás által állítható helyre. A nyomozás fő 
feladata a múltban lezajlott események rekonstruálása a bizonyítás által. Ez a szakasz 
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részletesen szabályozott a büntetőeljárási jogban, az egész tevékenység felett érvényesül 
az ügyész rendelkezési joga. Az eljárás célja pedig a hitelt érdemlő, az ügyhöz tartozó, 
a tárgyaláson felhasználható és a büntető felelősség megállapításához elégséges bizo-
nyíték összegyűjtése.

A vizsgálat fő célja a személyi bizonyítékok megszerzése, a vizsgálati eljárást a kihall-
gató és a gyanúsított küzdelme jellemzi, amely teret ad a védekezés kifejtésére, a gyanú-
sított érdekében védő járhat el. A vezetői feladat ebben az esetben általános, a felderítő, 
a nyomozó és a vizsgálati munkát végzők vezetői támogatása, hiszen sok esetben a kol-
légák egy-egy ügyön egyedül dolgoznak.

A vezetői hatalom, kialakításának jellemző vonásai

A hatalom ténye már önmagában is rémisztő lehet, fogalma sokakban felemás érzeteket 
kelt, hiszen az emberek hajlamosak arra, hogy ebben a többnyire liberális világban min-
den hatalmat negatívan értelmezzenek. Korábban volt szó a rendről, hatalom nélkül nem 
lehet rendet tartani! A hatalomra minden vezetőnek szüksége van, amelynek célja az, 
hogy azt a szervezet érdekében használja fel. Vezetőként, a ráruházott hatalommal irá-
nyítani és támogatni tudják beosztottjaikat. A jogszerű hatalom a szervezeti hatékonyság, 
eredményesség, működőképesség fenntartásának fontos eleme, ugyanakkor – különösen 
a rendvédelmi szerveknél – nem szabad figyelmen kívül hagyni a hatalommal visszaélés 
és a korrupció állandóan jelenlévő veszélyét.

Minden vezetőnek, minden parancsnoknak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, 
hogy képes legyen mások viselkedését, cselekedeteit befolyásolni. A hatalom a vezetőnek 
az a képessége, amivel az egyik ember (vezető) egy másik embert (a beosztott munka-
társat) rábír arra, hogy megtegyen valamit, amit egyébként nem tenne meg.

A vezetésnek két jól megfogalmazható előfeltétele van. Az egyik, hogy a vezető/
parancsnok és a beosztott közötti kapcsolat során kialakuljon az adott munkaköri szere-
pek betöltéséhez szükséges együttműködési készség, a másik előfeltétele, hogy a vezetés 
során a vezetett elfogadja a saját maga és a vezetője között meglévő hatalmi távolságot, 
az egészséges és korrekt alá-fölé rendelt viszony meglétét. Főleg fiatal tisztként mindkét 
feltétel teljesítése nehézségekbe ütközhet, hiszen az életkori sajátosságok és a szakmai 
tapasztalat, felkészültség is jelentős szerepet játszik a kapcsolatokban. (Nehéz, de nem 
lehetetlen dolog egy 21 éves frissen diplomát szerzett rendőr hadnagynak az idősebb, 
öt-tíz éves szolgálati tapasztalattal rendelkező rendőr tiszthelyettes kollégákat vezetni).

A vezetői hatalom gyakorlása
A jutalmazó és kényszerítő hatalom

A szervezeti-vezetői hatalom megléte, ezzel együtt a vezetőtől való függés speciális 
kapcsolatot hoz létre. A vezető hatalmi eszközei a munkabér, a jutalom, az előléptetés, 
a kinevezés, bizonyos anyagi, technikai eszközök biztosítása a munkatársak számára.
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A vezetéselméleti szakirodalom alapján két fő hatalmi forrást különböztethetünk 
meg. A formális hatalom és a személytől származtatható, informális hatalom.

A formális hatalom a vezetőkhöz, a vezetői beosztásokhoz kötődik. Ennek forrá-
sát maga a szervezet biztosítja, a jogkörök biztosításával, a vezetők hatalma a szerve-
zeti struktúrában elfoglalt helyük alapján határozható meg. Ezt a kiváltságot azonban 
meg kell szolgálni, folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtani, hiszen ha ezt nem teszi 
a vezető, akkor alkalmatlanság miatt vagy akár indoklás nélkül előbb-utóbb leváltásra 
kerül. Ezzel a formális hatalommal együtt jár a törvényes vagy jogi hatalom, a jutal-
mazó, a kényszerítő és a kapcsolatokból származó hatalom, amelyet csak akkor tudunk 
érvényre juttatni, ha a beosztott elfogadja azt, hogy személye és tevékenysége a vezetői 
pozíciókat betöltők irányítása alatt áll. Köteles a tőlük kapott parancsokat, utasításokat 
legjobb tudása szerint végrehajtani.

A kezdő rendőrtisztek első tiszti beosztásba helyezésük után közvetlenül még hiába 
rendelkeznek törvényes hatalommal, bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy a beosz-
tottak a fiatal vezetőt a törvényes hatalmi státusz mellett, informális vezetőnek is elis-
merjék.

Az előbb említett törvényes vagy legitim hatalmat az egyenruha viselése, a különböző 
rendfokozatok rendszere, a beosztások, illetve maga a rendvédelmi szervezeti struktúra 
és szervezeti kultúra testesíti meg (erről már volt szó korábban). Ennek a hatalomnak 
a működését a szervezeti szabályok biztosítják. Természetesen a beosztottak nem tehet-
nek különbséget a rendőr hadnagytól, vagy a századostól kapott utasítások, parancsok 
végrehajtása között. (Saját pályafutásomra visszaemlékezve, főhadnagyként is ugyanúgy 
végrehajtották az utasításaimat, mint amikor őrnagy voltam.) A beosztottnak az elöljá-
rója, vezetője utasításait maradéktalanul végre kell hajtania, ez biztosítja a rendet! Hogy 
lehetnek különbségek? Igen sok hadnagy, főhadnagy lát el már fiatal kora ellenére őrnagyi 
munkakört, folyamatosan arra kell törekednie, hogy hadnagyként is őrnagyi tiszteletet 
kapjon a fiatal vezető a beosztottjaitól, amit jelentős szakmai tudással, kiváló szakmai 
és vezetői- vezetéselméleti felkészültséggel érhet el.

Minden embert a szükséglet kielégítésére való törekvése motiválja, ezek például 
a fizetésemelés, a pénzjutalom, az előléptetés, a magasabb beosztásba helyezés stb., 
amire általában a munkatársak áhítoznak. Annál erősebb ez a hatalom, minél inkább 
hatáskörében áll a vezetőnek az, hogy teljesíteni tudja ezeket a szükségleteket. Korábban 
már volt szó róla, de a kezdő tiszteknek ismét a figyelmébe ajánlom azt, hogy ne feled-
kezzenek el a jutalmazásról. Vezetőként törekednünk kell arra, hogy megismerjük mun-
katársaink motivációs igényeit. A munkatársi teljesítmény elismerése a vezető részéről 
már önmagában pozitív, de a kiemelkedő teljesítményt követő elismerések a vezető-be-
osztott kapcsolat további erősödését segítik. Követendő parancsnoki módszer a pozitív 
megerősítés módszere, vezetőként előbb adjunk, majd ezt követően kérhetünk is beosz-
tottjainktól. A maslow-i  szükséglet piramisban a megbecsülés iránti szükséglet előkelő 
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helyen szerepel és a szükségletek, az elismerés szükségletével együtt minden munka-
társnál jelentkeznek. Minden dolgozónak jólesik, ha elismerik a munkáját és azt látható 
módon – a közösség számára is –megjelenítik, ezzel ösztönözve az egyént és a közös-
séget a további kiemelkedő munkavégzésre, hiszen láthatóvá válik, hogy a kiemelkedő 
munka elnyeri a jutalmát, érdemes jól dolgozni. A jutalom nagyon éles fegyver, sokat 
segíthet és sokat is árthat a vezetői munkák során, ezért legyünk nagyon körültekintők 
az alkalmazásával.

A parancsnok/vezető kényszerítő hatalma. Minden emberben valamelyik szükséglet 
kielégítésének megvonása, a fájdalom, a fenyegetettség érzése, a hátrányok kilátásba 
helyezése vagy ezek érvényre juttatása, a szigorú elszámolás, állandó ellenőrzés, hiba-
keresés, a túlzott vezetői szigor nagyon súlyos motiváló tényező lehet. Hosszú távon nem 
célravezető vezetői viselkedésmód a kényszer és a fenyegetés, a büntetések kilátásba 
helyezésének alkalmazása, hiszen senki nem szeret olyan munkahelyen dolgozni, ahol 
a munkahelyre a munkavégzésre vonatkozó biztonsági szükségletei nem realizálódnak. 
A kényszerítő hatalmat a munkatársak csak egy ideig tűrik el, az addig hatékony, amed-
dig a munkatárs nem talál egy olyan megoldást, amely a munkahelyről való kilépéshez 
(elmeneküléshez) vezet. Bizonyára Önök is ismernek olyan embereket, akik a mun-
kahelyi környezet, a számukra nem megfelelő szervezeti kultúra miatt kényszerültek 
munkahelyváltásra.

Ahogyan az előzőekben tárgyalt jutalom megerősíti a parancsnok/vezető és a munka-
társak közötti kapcsolatot, úgy a kényszerítő hatalom gyengíti ezeket, mert a fenyegetés 
kilátásba helyezése, a kényszer alkalmazása az emberi kapcsolatok gyengítését hozza 
magával. Fontos megjegyezni azt, hogy a kényszerítő hatalom alkalmazása rövid távon 
eredményre vezethet, viszont hosszú távon egyáltalán nem biztosítja az elvárt eredmé-
nyességet. Lehet, hogy a szervezet és a munkatársak a szigor hatására átmenetileg magas 
teljesítményt fognak nyújtani, de ez csak időleges és addig tart, amíg a fenyegető hatást 
érzik. Egy idő után a fenyegetést megszokják és annak visszatartó hatása megszűnik, 
sőt a munkatársak véd- és dacszövetséget fognak létrehozni a vezető ellen. Mindezek 
miatt ezzel a módszerrel is nagyon körültekintően kell élnie a vezetőnek (sajnos néha 
elkerülhetetlen). Sikerre vezető vezetői filozófia lehet az, hogy mindent a pozitív oldalról 
közelítünk meg, a kényszerítő eszközökhöz a vezetéselméleti tudással rendelkező, felké-
szült vezető csak a legvégső esetben folyamodik, és ha lehet, akkor elkerüli a kényszerítő 
hatalom alkalmazását.

Mint már említettem, a két módszer, a jutalmazás és a büntetés a vezető és a beosztott 
kapcsolatában ellentétes irányú hatást vált ki, körültekintően használjuk mindkettőt, 
vezetőként éljük bele magunkat a beosztottjaink helyzetébe, és onnan is vizsgáljuk meg 
a kialakult helyzetet.
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A karizmatikusság, a szakértői hatalom és az információs hatalom
A karizmatikusság

A vezetéselméletben többek között Max Weber45 foglalkozott a személyiség erejére 
alapozott, karizmatikusnak nevezett hatalommal. A hatalom forrása a vezető mások 
által is elismert vonzó személyisége, úgynevezett karizmája. A beosztottak hasonlóak 
szeretnének lenni a vezetőjükhöz, de ez a hasonlóság, példakövetés nemcsak a vezető 
személyiségére, hanem az általa hozott döntések, utasítások, parancsok végrehajtására, 
magatartására, nézeteire, modorára, véleményére, szaktudására is vonatkozik. A kariz-
matikus vezető mellett az idők során az egész szervezet átformálódik, az a vezetőhöz 
idomul, a vezetői értékek mentén működik.

Nem esett még szó az informális hatalom szervezetben betöltött szerepéről. Vezető-
ként fel kell ismernünk a szervezetünkben lévő hangadó személyeket, akiket meg kell 
nyernünk magunk számára.

Referens/szakmai/szakértői hatalom

Az informális hatalom következő megnyilvánulási formája a referens hatalom, az a szak-
mai vagy szakértői hatalom, ahol valakit valamelyik témakörben szaktekintélynek ismer-
nek el. Ez a személy vélhetően óriási elméleti és gyakorlati szakmai tudással rendelkezik, 
ezért a tekintélye folytán jelentős szakmai hatalomra tehet szert. Ez a referens hatalom 
napjainkban a rendészeti szervek vonatkozásában is nagyon fontos, hiszen az egyes 
munkakörök, feladatkörök egyre jobban specializálódnak, a különböző szakterülete-
ken tevékenykedő szakértő szerepe felértékelődik, és a szervezet hatékony és szakszerű 
működése szempontjából fontossá válik.

Fiatal tisztként törekednünk kell arra, hogy minél több gyakorlati ismeret megszerzé-
sével az általunk művelt szakterületen szakmai tekintélyre tegyünk szert. Az a vezető, 
akiről a beosztott munkatársai azt tartják, hogy az általa vezetett szakterület alapos 
ismerője, jelentős szakmai hatalmat élvez. Például, ha a fiatal tiszt kiválóan ismeri az úti 
okmányokat, ezzel széles körű szakmai tekintélyre tehet szert a beosztott útlevélkezelők 
közösségében. Ez a szakértői szerep betöltésén alapuló hatalom napjainkban egyre fon-
tosabbá válik, hiszen az egyes munkakörök specializálódnak, a speciális szakmai tudás 
a szervezet előtt álló célok teljesítése szempontjából jelentősen felértékelődik.

Fiatal tisztként legyünk tehát valaminek a specialistái, vagy váljunk azzá mielőbb! 
Ez csak rajtunk múlik, és szakmai tekintélyünk máris megalapozott lesz. A szakér-
tői hatalom az egyik legerősebb hatalomforma, amelynek kiemelkedő jelentősége van 
a szervezet működése szempontjából, hiszen ezeket a munkatársakat lehet a legnehezebb 
helyettesíteni, munkájuk jelentősen hozzájárul a szervezet – ezáltal a vezető – sikeréhez. 

45 „Karizmatikus uralom esetén a legitimitás alapja az uralkodó személyisége, az alattvalóknak az a megy-
győződése, hogy az uralkodó annyira bölcs, bátor, jó vagy igazságos ember, hogy ennek alapján teljesen 
jogosult arra, hogy alattvalóit vezesse” (Andorka 2006, 14. fejezet).
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Vezetőként ismerjük ezt fel, és ápoljunk jó kapcsolatokat a szakértőinkkel, higgyük el, 
megtérül a befektetésünk.

A példakövetés jelensége megfigyelhető például a rendészeti alapkiképzés intenzív 
szakaszában, amikor az alapkiképzésen részt vevő tisztjelöltek is olyan magatartást 
vesznek fel, úgy viselkednek, ahogyan azt a hatalommal rendelkező, követendő mintán 
(a kiképzőjük) látták. Vezetőként vagy fiatal rendvédelmi tisztként tehát példaképek 
vagyunk alárendeltjeink számára, ezért jól gondoljuk meg minden cselekedetünket, 
hiszen az kihatással (visszahatással) lehet az általunk vezetett szervezetre is.

Információs hatalom

Az informális hatalom harmadik formája az információs hatalom. Gyakran halljuk azt 
az igazságot, hogy az információ hatalom. Ez így igaz, hiszen mindenkinek megvan 
az információra való éhsége, amelyet többnyire a kíváncsiság mozgat. Mindenki szeret 
jól értesült lenni mindenben. Egyes – vezetői székükhöz túlságosan is ragaszkodó – veze-
tők nagyon gyakran visszatartják azokat az információkat, amelyek meghatározóak 
a szervezet működése szempontjából. Ezzel előnyre tudnak szert tenni azokkal szem-
ben, akikhez nem jutott el az információ. Minden információ egy részről a hivatalos, 
másrészről a nem hivatalos csatornákon áramlik a szervezetben. Vezetői feladatunk 
és kötelességünk is a folyamatos, nyílt, őszinte információáramlás megszervezése a szer-
vezetünkben, amelynek legfontosabb színhelyei a jól megszervezett és felépített vezetési 
fórumok, amelyek egymással is rendszert alkotnak. Az információval rendelkező személy 
azért tud befolyásolni másokat, mert valószínű, hogy azoknak szükségük van az általa 
birtokolt információkra. A hatalmukat féltő vezetők személyes érdeküktől vezérelve 
visszatartják a meghatározónak tartott információkat. Bevált vezetői módszer az, hogy 
a beosztottaknak nem csak a feladatot határozzuk meg, hanem annak a meghatározott 
tevékenységnek a miértjéről is adunk egy rövid tájékoztatást a feladatszabással egy 
időben – ezzel is motiváljuk őket a feladatok végrehajtására.

Az érdekérvényesítő hatalom

A formális és az informális hatalom mellett létezik még a szervezet, a szervezeti egy-
ség külső függőségéből következő hatalom is, amely arra vonatkozik, hogy az adott 
szervezet vagy szervezeti egység hogyan képes megszerezni a működéséhez szükséges 
külső erőforrásokat. A szervezet működéséhez külső erőforrásokra is szükség van. Ezek 
az erőforrások általában szűkösen állnak rendelkezésre. Mindezek megszerzése a szer-
vezeten belüli és a szervezetek közötti kapcsolatokat teszi próbára. Vezetőként sikerül-e 
megszereznünk a szükséges anyagi forrásokat, technikai eszközöket stb. A szervezeten 
belül általában azok a vezetők kerülnek hatalmi pozícióba, akik a szervezetük műkö-
dése számára az elengedhetetlen erőforrásokat meg tudják szerezni. Mindezek alapvető 
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feltétele az, hogy a vezetőt vezetőtársai, felettesei elismerjék, biztosak legyenek benne, 
hogy a biztosított erőforrás meghozza a várt szervezeti eredményt.

Vezetőként törekedjünk tehát a vezetőtársainkkal történő jó kapcsolat kiépítésére. 
Nem mindegy, hogy a terveinket hogyan támogatják társvezetőink vagy elöljáróink.

A más vezetőkkel történő egészséges munkakapcsolat  
kiépítésének jó gyakorlata

Említést érdemel a szervezeti hierarchiában az azonos vezetési szinten elhelyezkedő 
vezetők/parancsnokok közötti egészséges munkahelyi kapcsolat kialakítása. Nehéz kér-
dés, hiszen minden vezető azért dolgozik, hogy magasabb vezetési szintre lépjen, így 
ezek a vezetők alapvetően egymás riválisai. A jól működő rendvédelmi szervezetek 
alapvető érdeke az, hogy a különböző szervezeti egységek azonos vezetési szinten lévő 
parancsnokai a versengés helyett az egymással való szoros együttműködést helyezzék 
előtérbe. (Mindezek ellenére mindig lesznek, illetve vannak olyan parancsnokok, akik 
esetenként társvezetőik hátrányára is, igyekeznek a lehető legtöbbet elérni, különösen 
akkor teszik ezt, ha úgy érzik, hogy társvezetőjük előnyre tett szert velük szemben 
a felsővezetői pozíció elnyerésében folytatott küzdelemben.)

A felsővezető érdeke a harmonikus együttműködés biztosítása. Az egészséges ver-
senyhelyzetet a rendvédelmi szerveken belül is fenn lehet tartani úgy, hogy az a szer-
vezet érdekeit szolgálja és az érintettek számára átlátható és egyenlő esélyt biztosító 
keretek között folyjon. Azonban a szakmai feladatok professzionális, jogszerű, haté-
kony és költségkímélő végrehajtása az esetek, illetve a tevékenységek többségét illetően 
a szervezeti egységek és vezetőik közötti gördülékeny együttműködés megvalósítását 
teszi szükségessé.

A felsővezetés kiemelt feladata az, hogy felismerje a beosztott vezetők közötti riva-
lizálást és kezelje azt. A vezetői állománynak a formális kapcsolatok mellett az infor-
mális kapcsolatok kialakítására is érdemes hangsúlyt fektetni. A vezetői állományban, 
az egymás erős és gyenge pontjainak megismerésében, az együttműködés kialakításához 
szükséges alkalmazkodás, kompromisszumkötés kereteinek kialakításában az informá-
lis kapcsolatok elmélyítése nagyon sokat segíthet. A beosztott vezetők közötti szoros 
együttműködés elfogadását, sőt szorgalmazását eredményező pozitív beállítódás mellett 
szükséges a vezetők közötti bizalomra épülő viszonyt kialakítani, fenntartani és azt 
folyamatosan erősíteni. Ebben a feladatban a felsővezető felelőssége és tevékenysége 
meghatározó (szervezzen beosztott vezetői részére kihelyezett vezetői értekezleteket, 
csapatépítő jellegű közös elfoglaltságot).

A rendvédelmi szervezetben meglévő hierarchikus szervezeti felépítés is azt sugallja, 
hogy ennek így kell lennie. Kevés és egyre kevesebb a vezetői, felsővezetői beosztás, 
amelynek elnyeréséért versenybe kell szállni. Higgyük el azt, hogy a tehetséges alsóbb 
szervezeti szinteken tevékenykedő vezetőkre előbb-utóbb felfigyelnek, és vélhetően 
lehetőséget kapnak arra, hogy magasabb vezetési szinten is bebizonyíthassák vezetői 
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rátermettségüket. A lényeg az, hogy a vezetők minden beosztásban igyekezzenek a maxi-
mális teljesítményt nyújtani – belső meggyőződésből és az önmaguk számára állított 
mérce alapján, a kudarcok pedig ne keserítsék el őket, hanem tanulva az esetlegesen 
elkövetett hibákból, folytassák a lelkiismeretes feladat-végrehajtást.

Felsővezetőként a személyes szimpátia kialakítása mellett nagyon fontos annak felis-
merése, hogy a beosztott vezetők milyen kompetenciákkal rendelkeznek, hogyan tudják 
támogatni egymást a feladatok végrehajtásában. Kiemelt figyelmet kell arra fordítani, 
hogy a felsővezető mindig pontosan tudja, a közös feladat-végrehajtásban melyik beosz-
tott vezetője pontosan mivel járult hozzá a közös sikerhez. Tartsa számon a beosztott 
vezetők teljesítményét! Ezzel nagymértékben kivédhető a szakmai féltékenység, hiszen 
a beosztott vezetők pontosan tudják, hogy a felsővezetőnek mindenről van információja, 
megmutathatják egyéni vezetői képességeiket, amely hatékonyan hozzájárulhat az új 
vezető kiválasztásához.

Ne feledjük el, közös a feladat-végrehajtás és a szervezeti érdek, ezért a munkát együtt 
kell megtervezni, megszervezni, megvalósítani, mindig a legmagasabb minőségi és meny-
nyiségi teljesítmény elérésére célszerű törekedni.

A tevékenységek többségét illetően a szervezeti egységek, így az azonos vezetési szin-
ten lévő vezetők közötti harmonikus együttműködés megvalósítása hozzájárul a szervezet 
eredményességéhez. A rendészeti tisztképzés rendszere már önmagában azt biztosítja, 
hogy a tisztek ismerik egymást, a közös iskola, a közös képzés, az ismerősök, a közös 
oktatói kar már önmagában jó alapot teremt az informális kapcsolatok kialakítására, 
amelyre mindenkinek érdemes nagyobb figyelmet és több energiát fordítania. Az egymás 
ismerete és támogatása, az erősségek és gyengeségek megismerése, az együttműködés 
kialakításához szükséges alkalmazkodás kialakításában az informális kapcsolatok lét-
rehozása és elmélyítése nagyon sokat segíthet. A személyes kapcsolat kiépítése mellett 
fontos annak megismerése, hogy az együttműködő vezető mire képes, milyen szakmai 
és vezetői kompetenciákkal rendelkezik. Hogyan, miben és mennyiben tud segíteni 
a másik szervezetnek és vezetőjének. Fontos az együttműködésre kötelezett vezetők 
között a pozitív beállítódás mellett a bizalomra épülő viszony kialakítása, fenntartása, 
folyamatos erősítése. Felsővezetői feladat ennek támogatása, működtetése, az informá-
ciók cseréjének biztosítása, a közös feladat-végrehajtás megtervezése, megszervezése, 
megvalósítása, ellenőrzése és értékelése.

Az írásos és a szóbeli rendelkezések kiadásának jellemző vonásai

A rendvédelmi szervezetekben a szervezeten belüli kommunikáció alapvető módjait 
az írásos, illetve szóbeli közlések adják. A közlések lehetnek utasítások, parancsok, 
rendelkezések, amelyeket átadhatnak szóban és írásban. A szóbeli utasítások átadásának 
módja lehet személyes vagy valamely kommunikációs eszközön keresztül megvalósított. 
Kiadhatjuk utasításainkat közvetlenül vagy közvetett módon is.
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A vezetők és beosztottak érintkezési formái között leggyakoribb a szóbeli közlés, 
amely egyúttal olyan utasítás is, amelynek végrehajtása kötelező érvényű. A vezetői 
utasítást úgy és arra a határidőre végre kell hajtani, amit az utasítás tartalmaz. A szóbeli 
és az írásos utasítás egyenértékű, írásos utasítás kiadását általában a fontosabb utasí-
tásoknál tartjuk indokoltnak. Az utasítások kiadása során a szolgálati utat be kell tar-
tani. Fontos, hogy kezdő vezetőként is alkalmazzuk és juttassuk érvényre a szolgálati út 
működtetését, amely az ügyek intézésének olyan módja, amely során az ügy a közvetlen 
parancsnok és a szervezeti rendszerben meglévő közbeeső szolgálati elöljárók útján jut el 
ahhoz a szolgálati személyhez, akinek döntési, utasítási, parancsadási, intézkedési joga 
és kötelessége van. Természetesen a szolgálati út mellőzhető, ha annak – időigényes volta 
miatt – a szolgálati érdek sérelmet szenvedne, de lehetőleg ne kerüljük meg azt, hiszen 
a beosztottak közvetlen vezetője ebben az esetben – jogosan – mellőzve érezheti magát. 
Az alárendelt felelőssége is megtalálható ebben az esetben is, köteles a nem szolgálati 
úton hozzá érkezett utasítást a közvetlen szolgálati elöljárójának jelenteni.

A közvetlen utasítás érkezhet hírközlő vagy adatátviteli eszközön is, amelynek jogo-
sultságáról kétség esetén visszahívással, visszaigazolás kéréssel kell meggyőződni.

A szóbeli utasításnak pontosnak, jól érthetőnek, egyszerűnek, de szabatosan meg-
fogalmazottnak, egyértelműnek, megvalósíthatónak, a felelősséget egyértelműen meg-
jelölőnek kell lennie. Több végrehajtó személy részére kiadott egyidejű utasítás során 
annak egyénenként is értelmezhetőnek kell lennie. Csoportos feladat-végrehajtás esetén 
minden esetben meg kell nevezni a csoport munkáját vezető személyt, aki felelős a cso-
port teljes tevékenységéért.

Fontos vezetői felelősség az, hogy az utasítás kiadójának meg kell győződnie arról, 
hogy az utasítással érintett pontosan megértette-e a feladatot, ahhoz kapcsolódóan a vég-
rehajtás módját és mindazt, ami a teljesítéshez szükséges. Bevált gyakorlat, hogy az uta-
sítást adó és vevő a munkafüzetükben feljegyzik a kapott feladat főbb pontjait, jellemzőit, 
a közbenső határidőket és a továbbiakban mindezek figyelembevételével tevékenykednek.

Jó gyakorlat az, ha a feladat teljesítésének folyamatában – annak első harmadá-
ban – a vezető röviden tájékozódik a végrehajtás helyzetéről – hiszen a vezető ekkor 
még hatékonyan tudja módosítani a feladat végrehajtását. A feladat végrehajtásával 
megbízottak nem dolgoznak fölöslegesen a hibás változaton, a helyreigazítás könnyen 
végrehajtható.

Írásos anyagot kell készíteni azokban az esetekben, amikor az elkészített doku-
mentumnak igazoló, jogi, felhatalmazó erővel kell bírnia. Szerepe az, hogy világosan 
és ellentmondást nem tűrő módon utasítja, és ezzel feljogosítja a végrehajtót a parancsban 
rögzített tevékenység elvégzésére és az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére. Ilyen 
esetekben a továbbiakban vitának nincs helye.

Mindezek mellett természetesen írásos formában rögzítendők más jogi jellegű dön-
tések is. Ilyen például a kinevezés, előléptetés, elismerés, hivatásos állomány esetében 
a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a felmentés. Az írásban rögzített parancs 
egyértelműsíti a parancs természetét, jogi hatályát, az azt kiadó felelősségét.
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Szükséges megjegyezni, ha valamely elöljárótól kapott feladat végrehajtása elhárít-
hatatlan akadályba ütközik, ezt az utasítást adó felé haladéktalanul jelenteni kell.

Gyakori, a szervezeti felépítésből adódó konfliktusforrás, hogy egy beosztott több 
vezetőtől is kaphat utasítást. Mi történik ebben az esetben? Ha a feladat, parancs telje-
sítését másik szolgálati elöljáró parancsa akadályozná, az alárendelt az előzőleg kapott 
utasítást köteles jelenteni. Ha a szolgálati elöljáró ennek ellenére ismételten utasítást 
ad parancsa végrehajtására, azt teljesíteni kell. Az utóbbi utasítás teljesítését követően 
az első utasítás végrehajtását meg kell kezdeni, valamint folytatni kell. Fontos a vezetők 
közötti kommunikáció, aki az újabb parancsot/utasítást adta, kötelessége értesíteni erről 
az előző utasítást adó szolgálati elöljárót. A beosztottaknak az utasítások megkapását 
és azok végrehajtását mindkét szolgálati elöljárójuknak jelenteniük kell.



VÁKÁT OLDAL



A kommunikáció, a rendészeti szervezeteknél levezetett 
 vezetői fórumok rendje

Ahogyan az előző részekben is olvashattuk, a vezetői funkciók ismerete és alkalmazása 
igen előkelő helyen szerepel a vezetői kompetenciák között. Mindenki volt már értekez-
leten, mindenki tudja, hogy a jó értekezlet titka, hogy csak akkor tartsunk értekezletet, 
amennyiben az feltétlenül szükséges, akkor is legyen a lehető legrövidebb, de elég hosszú 
ahhoz, hogy minden napirendi pontot alaposan megtárgyalhassunk.

A kommunikációs helyzet

A kommunikációs helyzetről alaposabb tudást szerezhetünk A rendészeti szervezetekben 
lejátszódó vezetési folyamatok című könyvből.46 Ebben a részben csak néhány fontos 
vezetői feladatot ismertetek.

Alapvető szabály, hogy mindig egyértelműen és egyszerűen fogalmazzunk, higgyük 
el, amit félre lehet érteni, azt félre is fogják érteni a kollégák.

A rendészeti szervezetek belső kommunikációjának sajátosságai

A belső kommunikáció főbb alapelvei a következők: kölcsönösség, egyértelműség, gyorsa-
ság, következetesség, rendszeresség, pontosság és politikamentesség. A rendészeti szerve-
zetekben megvalósuló belső kommunikáció egyik alapvető feladata a vezető elvárásainak 
közvetítése a beosztottak irányába. Fontos, hogy munkatársaink pontosan ismerjék a veze-
tői elvárásokat. Igyekezzünk, hogy a vezetői fórumokon rendszeresen informáljuk beosz-
tottainkat a szervezetünkön belül történt eseményekről, a szervezeti célokról, az bizalmat 
ébreszt bennük. Esetenként a kommunikáció hiánya negatív következményeket eredmé-
nyezhet, a szakterületek vezetői nem vagy rosszul kommunikálnak egymással és a beosz-
tottakkal. A vezetői kommunikáció zavarai az együttműködés hiányához vagy sérüléséhez 
vezetnek, ami egyértelműen szervezeti teljesítménycsökkenést eredményez. A beosztottak 
irányába történő kommunikációs hiba lehet az információk visszatartása, a bizalomhiány. 
A szükséges és rájuk tartozó információkat át kell adnunk a beosztottaknak.

A rendészeti szervezet külső kommunikációja

Az, hogy a társadalom előtt hogyan jelenik meg a szervezet tevékenysége, alapvetően 
a külső kommunikáció eredményességétől függ, és azon múlik, ezért a rendészeti szer-
vezet külső, társadalmi megítélése szempontjából a külső kommunikáció meghatározó.

A hatékony külső kommunikáció alapelvei: az azonnali és gyors reagálóképes-
ség, a közérthetőség, az egyszerűség, a következetesség, a pártatlanság, a hitelesség, 

46 Kovács G. 2018, 1–186. 
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az interaktivitás. Minden eszközzel törekedjenek a rendészeti szervek tekintélyének 
növelésére, igyekezzenek megnyerni az állampolgárok bizalmát.

Az informális kommunikációs lehetőségek vezetői alkalmazása

Az informális kommunikáció segítségével a vezető olyan információkhoz juthat, ame-
lyekhez egyébként nem jutna hozzá, de olyan üzeneteket is eljuttathat a munkatársai 
számára, amelyeket csak körülményesen tudna átadni. Fontos, hogy a rendészeti vezetők 
ismerjék az informális kommunikációs csatornákat is, és biztosítsák ezek helyét a vezetés 
rendszerében. Ezek lehetnek különböző hirdetőtáblák, táblák, amelyek gyors, pontos 
információátadást tesznek lehetővé; nem hivatalos beszélgetések kezdeményezése, ren-
delkezésre állás (a kezdeményezőnek mindig van valamilyen kommunikációs szándéka, 
információszerzésre vagy -adásra); dolgozói érdekképviselet (az információk gyors, hite-
les, a hivatalos információs csatornák kikerülésével történő továbbítása a vezetés felé).

Vezetői alapvetés: a világos, őszinte, egyszerű, egyértelmű kommunikáció. Működ-
jön a kétirányú kommunikáció, a vezető szánjon elegendő időt a beosztott munkatársak 
és vezetők problémáinak megismerésére, törekedjen azok megoldására.

A vezetői értekezletek, koordinációk, beszámoltatások rendszere, tartalma47

Ezt a témát alaposabban megismerhetjük, ha elolvassuk a A rendészeti szervezetekben 
lejátszódó vezetési folyamatok című könyvben a 108–117. oldalakon leírtakat. Nagyon 
fontosak az itt leírt ismeretek, hiszen a szervező munka egyik kulcseleme az, hogy 
a korábban már leírtak alapján az éves és a havi munkaterv feladatai, kiegészítve az aktu-
alitásokkal, eljussanak a végrehajtókhoz, és a vezető visszacsatolást kapjon az elvégzett 
feladatokról.

Vezetői alapvetés, hogy ha úgy ítéljük meg, hogy nem tudnánk hasznos, informa-
tív értekezletet tartani, akkor inkább napoljuk el, és várjunk addig, amíg lesz értelme 
a vezetői fórum megtartásának. Fölöslegesen ne éljünk vissza munkatársaink türelmével! 
Az értekezlet előtt fogalmazzuk meg pontosan magunknak, mit szeretnénk elérni!

Ha mindezek után úgy határozunk, hogy értekezletet hívunk össze, akkor el kell 
döntenünk, hogy értekezletünket milyen céllal hívjuk össze:

1. döntéseket, híreket, információkat szeretnénk közzétenni – tehát információt szol-
gáltatunk;

2. bizonyos kérdés(ek)ben véleménycserét tervezünk munkatársainkkal, tájékozódunk, 
véleményeket hallgatunk meg – tehát szeretnénk információhoz jutni;

3. bizonyos ügyekben problémamegoldást (döntést) készítünk elő – tehát keressük 
az optimális megoldást, de még nem döntünk;

47 Kovács G. 2018, 108–117.
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4. a döntéshozatali folyamatban döntéseket kell meghoznunk – tehát dönteni szeret-
nénk.

Minden értekezletet másképpen kell előkészítenünk, erre jó ötleteket kapnak a hivatko-
zott tankönyvben.

Vezetői feladat a vezetési fórumok rendszerének kialakítása

Vezetőként nem kis energiát fektettünk az éves és a havi munkatervek elkészítésébe, 
esetleg havi feladattervünk is van, akkor jogosan szeretnénk azt, hogy a feladatok időben 
eljussanak a munkatársainkhoz. Rendészeti vezetőként vezetői fórumrendszerünket úgy 
kell kialakítani, hogy az folyamatosan biztosítsa az oda-vissza irányuló információá-
ramlást a különböző vezetési szintek között.

A vezetői fórumok rendszerének egymásra kell épülniük és periodikusan ismétlőd-
niük kell. Általában minden szervezet első számú vezetője az aktuális hónap végén, 
felsővezetői értekezletet hív össze. Ezen a vezetői fórumon a felsővezetők megkapják 
a további (havi) munkájukhoz szükséges információkat, induló adatokat, értékeléseket. 
Ezeket az információkat, feladatokat kiegészítjük a saját terveinkkel (munkatervek) 
és a saját gondolatainkkal. Minden vezető az eggyel alacsonyabb vezetési szintnek adja 
át az információkat, és onnan szerez adatokat a végrehajtott feladatokról.

21. ábra: A kibővített vezetői értekezlet levezetése
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A helyettesek eligazítása, majd a kibővített vezetői értekezlet levezetése úgy történik, 
hogy minden résztvevő felkészülten érkezik. A vezető és a munkatársa által közösen 
kidolgozott szempontrendszer alapján történik meg az előzetes felkészülés, a beosztott 
rövid feljegyzést készít a mondanivalójáról, az esetleges adatokról stb.

1. A beszámoltatás általános részei lehetnek: a beosztásból adódó feladatok végrehaj-
tása, a kapott havi (heti, kétheti) feladatok végrehajtásának helyzete, a végrehajtott 
ellenőrzések általános tapasztalatai, a szervezet általános tevékenysége, az aláren-
deltek jelentései a saját tapasztalatok és ellenőrzések tükrében.
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2. Értékelés: a beszámolót egyenként hajtják végre a helyettesek, amelyet az azonnali 
vezetői értékelés követ (nem lehet probléma, hiszen azonos szintű vezetők vannak 
jelen, így elhangozhat a többi beosztott vezető jelenlétében a megerősítés vagy figye-
lemfelhívás a hiányosságok pótlására, esetleg kiegészítő feladatszabás).

3. A tájékoztatás rész következik. (De csak az olyan információk hangzanak el, amelyek 
e szűk vezetői körre tartoznak. Ilyen a tevékenység összegzett megítélése, egyéb 
információk közzététele.)

4. A feladatszabás: a következő időszak (hét, két hét, hónap) vezetői feladatainak szer-
vezetenkénti vagy összegzett megszabása, a vezetők esetében a következő időszak 
feladatainak pontosítása személyenkénti bontásban, a havi feladattervben megha-
tározottak alapján, ellenőrzések időpontja, ügyelet, feladatok, határidők.

5. Kérdésekre, észrevételekre való reagálás. (Amennyiben rendelkezünk informáci-
ókkal a kérdések megválaszolását illetően, akkor adjunk választ a vezetőknek, ha 
nem rendelkezünk releváns információkkal, akkor tájékozódjunk, és később adjunk 
választ a kérdésekre.)

Amennyiben ezzel a résszel végzett a szervezet vezetése, akkor rövid szünet után (amíg 
a beosztott vezetők összegyűlnek, és a vezetők esetleg megisznak egy kávét) kibővül 
az értekezlet, és a vezetők jelenlétében újra kezdődik a folyamat a beosztott vezetők 
körében (21. ábra). Ekkor a helyettesek „csak figyelnek” és önmaguknak jegyzetelnek.

22. ábra: A kibővített vezetői értekezlet résztvevői (egy változat)
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Minden értekezletnek legyen meg a megszokott forgatókönyve, kérjük munkatár-
sainkat, felkészülten jelenjenek meg az egyes vezetési fórumokon, de ezt várjuk el 
önmagunktól is.

A beosztott vezetők is előre elkészített szempontok alapján előre felkészülve vesznek 
részt az értekezleten. Olyan beszámoltatási és értékelési szempontokat kell közösen 
összeállítanunk, amelyekre kíváncsiak vagyunk az alárendelt szervezet működésével 
kapcsolatban.
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Előfordulhat az is, hogy a kibővített vezetői értekezlet a helyettesek eligazításával 
véget ér, ekkor a helyettesek tartanak értekezletet a beosztott munkatársaiknak, ugyan-
ezzel a tartalommal.

A lényeg az, hogy a vezetői fórumok rendszere egymásra épüljön, azt minden vezetési 
szint hajtsa végre.

23. ábra: A kibővített vezetői értekezlet levezetése
Forrás: https://pixabay.com/hu/images/search/%C3%A9rtekezlet/?pagi=3 alapján a szerző saját 
szerkesztésével kiegészítve (A letöltés dátuma: 2020. 03. 12.)

A napi eligazítások, koordinációk levezetésének jó gyakorlata

Amennyiben a szervezetünkben jól működik a vezetési fórumok rendszere, akkor könnyű 
a dolgunk, hiszen egy vagy két hétre előre mindenki tudja a dolgát és a feladatait. A napi 
eligazítások és koordinációk arra valók, hogy az operatív információk gazdát cserélje-
nek egymással. Ezeknek a megbeszéléseknek rövidnek és hatékonynak kell lenniük. 
Vezetőként nem kell újra elismételni a feladatokat, azt megtettük a heti eligazításon. 
Ezen a fórumon is hatékonyan alkalmazható a beszámoltatási szempontok rendszere, 
amit a vezetői pályafutásunk kezdetén közösen kell létrehoznunk, úgy, hogy a vezető 
mindent megtudjon, amit szeretne tudni az elmúlt időszakról. Semmi lényeges infor-
máció nem maradhat ki, a vezető dönt az ügyekben, esetlegesen tájékozódik, kiegészítő 
feladatokat szab.

Az egész mozzanatnak rövidnek és pattogósnak kell lennie, hiszen a munkatársak 
várják a vezetőket, akik ugyanúgy elvégzik ezt a rövid, néhány perces koordinációt 
a saját szerveztük esetében. (Esetenként megfordulhat a sorrend – a beosztott vezetők 
kezdik a koordinációt, adatokat, információkat szereznek be, és azt követően mennek 
a vezetőjükhöz.) Mindkét változat elfogadott, a lényeg az, hogy áradjon az információ, 
oldódjanak meg a nehézségek, problémák. A vezetők legyen partnerek és segítsék a szer-
vezetük és a beosztottak feladatvégrehajtását.

https://pixabay.com/hu/images/search/%C3%A9rtekezlet/?pagi=3
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Hallottam már olyan gyakorlatról is, hogy a vezető minden reggel egy másfél órás 
koordinációt tart, persze ott nincs heti feladatszabás és nincs rendszer sem a vezetői 
fórumokban. Az idő drága kincs, a munkaidő még drágább a szervezetnek, hiszen azt 
fizeti meg a munkaadó. Ne pazaroljuk, hanem hatékonyan használjuk ki, és ne csak 
beszéljünk a dolgokról, hanem hajtsuk végre!

A feladatok felosztása a munkatársak között, a szignálás

A vezetői munka szerves része a feladatok munkatársak közötti elosztása, amely nem 
más, mint egy írásos utasítás, ezt rávezetik a papíralapú dokumentumra, a rögzítése 
esetlegesen elektronikus úton történik. A technika vívmányainak használatával most 
már elektronikusan is szignálhatjuk az ügydarabokat. Ebben az esetben könnyű azok 
nyomon követése, hiszen a rendszer mindent naplóz.

Hagyományos, de jó vezetői gyakorlat, ha az adott dokumentumra rátűzünk egy 
kísérőlapot, amely az aktával együtt „vándorol”. Az aktaborítón is vezethetjük a doku-
mentummal történt eseményeket, de ha hozzátűzünk egy kísérőlapot, akkor még több 
információval látjuk el az ügykezelőt.

24. ábra: A szignáló űrlap tartalma
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A kísérőlap (szignálólap) tartalmazza a kiszignáló szervezet megnevezését, az irat érke-
zésének időpontját, a feladót, a vezető által kijelölt intézkedő megnevezését, a feladat 
végrehajtásáért felelős személyt, a bevont szervezeten kívüli és belső személyeket, a vég-
rehajtás határidejét (az esetlegesen megjelölt közbenső határidőt), a pontos feladatot, 
a szignálás dátumát, indokolt esetben a feladat végrehajtásának módját, a tennivalót, 
a határidőt, a válasz elkészítésének formáját, módját. Több érintett személy vagy szer-
vezet bevonása esetén az egyes elkülönülő tevékenységeket.

A bemutatott szignálólap csupán minta, mindenki saját döntése szerint készíti elő 
azt szervezete számára.

A „Tisztázni – Intézkedni – Jelenteni” tevékenység

Jelen könyvben többször utaltunk már arra, hogy az információ hatalom. Minden szol-
gálati személy egyik legfontosabb feladata a tudomásukra jutó információk kezelése. 
Tisztázni – Intézkedni – Jelenteni48 (mozaikszóval: TIJ).

Ismét nehéz kérdés előtt állunk. Tudomásunkra jut egy jelentésköteles esemény, mit 
tegyünk annak érdekében, hogy az elöljárónkat hitelesen, pontosan és tényszerűen tájé-
koztassuk? Mi a teendő abban az estben, ha más vezetőnek is tudomására jut a jelen-
tésköteles esemény?

Sajnos vannak olyan vezetők, akik belehajszolják beosztottjaikat abba, hogy azonnal 
jelentsék az eseményt, és csak jelentéstétel közben eszmélnek rá, hogy alapvető infor-
mációk híján tesznek jelentést. Ennek a sietségnek az indoka egyedül és kizárólagosan 
a vezetői információéhség. Mit tudunk hát tenni? A vezetőknek fel kell ismerniük azt, 
hogy egy-egy bekövetkezett esemény esetében ők is jobban járnak, ha első kézből ala-
pos, ellenőrzött, elemzett információkat kapnak, a szükséges intézkedések megtétele 
megtörtént, a jelentés pedig végigfuthat az egész információs rendszeren a szükséges 
és elégséges vezetői szintig. Legyünk tehát türelemmel, adjunk lehetőséget munkatár-
sunknak arra, hogy tájékozódjon és intézkedjen, majd jelentsen.

Feladataink, amelyeket magunknak és beosztottjainknak is ismerniük kell:

48 Kovács 2016, 98–99. 
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25. ábra: A „Tisztázni – Intézkedni – Jelenteni” (TIJ) tartalma.
Forrás: a szerző saját szerkesztése

1. Tisztázni: mikor, mi, kivel, hol, hogyan történt, ki az elkövető, mit követett el, mi 
az elkövetés tárgya, módszere, hogyan bizonyítható a cselekmény, ki az észlelő, 
tanú, intézkedő stb. Hiányos információk esetén további tájékozódás szükséges 
a hírforrástól, addig nem célszerű intézkedni, míg a bekövetkezett eseményről teljes 
áttekintéssel nem rendelkezik az intézkedő, kivéve azt az okot, amikor bármilyen 
késedelem veszéllyel jár.

2. Intézkedni: Ha az intézkedéshez szükséges és elégséges információ a rendelkezésre 
áll, a szolgálati személynek intézkedési kötelezettsége van. Minden szolgálati intéz-
kedés alapja a törvényesség, a jogszerűség és a szakszerűség. Az intézkedéseket 
időben, az arányosság követelményeinek figyelembevételével kell megtenni.

3. Jelenteni: mikor, mi, kivel, hol, hogyan történt, ki az elkövető, mit követett el, mi 
az elkövetés tárgya, módszere, hogyan bizonyítható a cselekmény, ki az észlelő, 
tanú, intézkedő, minden egyéb körülményt, ami tudomására jutott. Az eseménnyel 
kapcsolatos beszerzett információk összegyűjtését, rendszerezését és értékelését 
követően azonnal végre kell hajtani. A jelentés tájékoztatást ad a kialakult helyzetről 
és a tett intézkedésekről.49

A szervezet működése szempontjából minden szolgálati személy részéről elengedhetetlen 
e tennivalók alapos ismerete.

49 Kovács 2016, 98–99.



Egyéb hasznosítható vezetői ismeretek

A következő részben olyan hasznos ismereteket olvashatnak a tisztelt olvasók, amelyek 
alkalmazásával – a külső szemlélő által – a személyünkről és viselkedésünkről kialakí-
tott kép valamennyivel kedvezőbb lesz. Mindenki szeretne előnyösebb képben megjelenni 
beosztottai és vezetői szemében. Az itt leírtak50 betartása nem lehet kötelező, csak annyit 
kérek, hogy gondolkodjanak el a leírtakon, és ha azt gondolják, hogy segíthet önöknek, 
akkor próbálják meg a kiválasztott tennivalókat egyszer-kétszer alkalmazni, és ha úgy 
érzik, hogy működik, akkor tegyék szokásukká, esetleg adják tovább munkatársaik 
számára is!

Győztesnek és sikeresnek látszani, majd annak is lenni. Sokan hisznek abban, hogy 
az emberi elme hatalma korlátlan. Sokunkkal megtörtént már, hogy valamit kigondol-
tunk, és az úgy valósult meg, ahogyan szerettük volna (akár hiszik, akár nem, az én 
pályafutásomban is évekkel ezelőtt megjósoltam vezetői karrieremet, amikor még csak 
kilátásban sem volt az, hogy magasabb vezetővé válok). Aki nem hisz ezeknek a mód-
szereknek a hatásában, az ne olvassa tovább!

Mit tegyünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk magánéletünkben és a hiva-
tásunk gyakorlása során?

 – Legyünk büszkék magunkra, arra, akik jelenleg vagyunk, mindig húzzuk ki 
magunkat, járjunk egyenesen, lépteink legyenek energikusak és viselkedjünk úgy, 
mintha nekünk mindig, minden sikerülne. Mindig legyünk magabiztosak, vidámak 
és nyugodtak – higgyük el, hogy nekünk minden mindig sikerül! (Vagy legalábbis 
sugalljuk ezt a megjelenésünkben és viselkedésünkben!)

 – Egy-egy jól sikerült feladat teljesítése után dicsérjük meg önmagunkat (elsősorban 
ne a főnökünk dicséretéért, hanem önmagunk teljesítményének az önmagunk általi 
elismeréséért dolgozzunk, persze az sem rossz, ha a főnök is elismeri teljesítményün-
ket). Ha végeztünk valamivel, akkor viselkedjünk úgy, mint aki büszke önmagára. 
Jutalmazzuk meg magunkat valamivel, amivel örömet okozunk magunknak!

 – Nyilvános felszólalásaink előtt – ha lehetőségünk van rá, és nem vagyunk még 
gyakorlottak – keressük fel a helyszínt, időzzünk ott néhány percig, „barátkozzunk 
a helyzettel és a környezettel”. Az első benyomás az első öt percen belül kialakul 
a hallgatóságban, figyeljünk oda és tegyünk jó benyomást.

 – Ha nyilvánosan szerepelünk, akkor bátran álljunk ki, kissé terpeszállásban, visel-
kedjünk magabiztosan, kezünkben is lehet valami (projektor távirányító, ked-
venc tollunk stb.). Nyilvános beszéd esetén mindig csak egyszerűen beszéljünk, 
ne használjunk hosszú és komplikált mondatokat, törekedjünk az egyszerűségre. 
Minél könnyebben megértik mások a beszédünket, annál jobban el is fogadják. Ha 
nyilvános beszéd során a tömeg figyelmét akarjuk felkelteni, akkor kezdjünk egy 
érdekes, velünk megesett személyes történettel. Kezdjük így – egy példával sze-
retnék élni! Fel kell keltenünk a közönség figyelmét, az embereket ezzel magunk 

50 Az itt leírtak a How 2 win (A győzelem receptjei) című filmsorozatból a szerző válogatásait tartalmazzák. 
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mellé állíthatjuk, hiszen egy jó történet képes megragadni mások figyelmét, ezzel 
elnyerjük az egyének szimpátiáját. Ha kapcsolatot akarunk teremteni, akkor vala-
milyen érdekes történet elmesélése az egyik legjobb pszichológiai módszer. Fontos, 
hogy távolodjunk el a számoktól és a statisztikától, helyette inkább egy történetet 
mondjunk el, és azzal kezdjük a beszédünket.

 – Azok, akik három és fél szavas másodpercenkénti sebességgel beszélnek, sikeresek. 
Ha lassabban beszélünk, az együgyűnek tűnik, a tökéletesen egybefüggő (monoton) 
beszéd pedig unalmasnak hat. Szakítsuk meg beszédünket, tartsunk hatásszüneteket, 
néhány fontos szót, kifejezést ejtsünk ki lassan és halkabban, változtassunk a hang-
erőnkön, mindig vegyük fel a szemkontaktust a hallgatósággal, és főleg maradjunk 
nyugodtak! Fogalmazzunk meg érzéseinket.

 – Használjuk a mert szót. Ha valamit kérni szeretnénk, vagy valamit mondunk, akkor 
azt egyúttal indokoljuk is meg, ezáltal elfogadhatóvá válik a hallgató (befogadó) 
számára kérésünk, hiszen az azonnali indokot is megkapja a befogadó. Nyilvános 
beszédeinkben is gyakran használjuk a mert szót a különböző indoklások során, 
ha szükséges, akkor ismételten újra és újra alkalmazzuk más-más indokkal, ekkor 
a többszörös indoklások jobban meggyőzhetik a hallgatóságot, el fogják fogadni 
érveinket.

 – Pszichológusok kimutatták, hogy az emberek jobban hisznek el olyan dolgokat, amik 
egymással rímelnek, mint ha nem rímelnének. Olyan állításokat kell közölnünk, 
amelyek lehetőleg rímelnek, a rímelő mondatok meggyőzőbbek, így használjuk 
azokat a mindennapokban. Ha lehet, a tanulmányainknak adjunk rímelő címeket, 
találjunk ki rímelő mozaikszavakat. Adjunk rímelő címeket egy-egy feladatnak, jól 
csengő vagy rímelő rövidítéseket.51

 – Amit mi magunkon, magunkkal kapcsolatban a legnyilvánvalóbb hibának tartunk, 
az legtöbbször láthatatlan a közönség számára.

 – A keresztneveknek ereje van, ezért használjuk mások keresztnevét. Ha a nevün-
ket halljuk, nagyban segíti azt, hogy megtegyük mások utasításait. Az agyunkban 
a nevünk hallatán pozitív és önbecsülő érzések keletkeznek, jobban elfogadjuk azt, 
amit a másik fél mond nekünk. Szólítsuk a keresztnevükön a társainkat, ezt önözve 
is megtehetjük. (Sokan nehezen jegyzik meg a neveket, ezért nagyon figyeljünk 
a bemutatkozás során. Saját nevünket kétszer mondjuk el bemutatkozás esetén, 
Gábor vagyok, Gábor, a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék vezetője, így biz-
tosan megjegyzik, az egyik dologról eszébe jut a másik. Kapcsolhatjuk az új isme-
rőseink nevét a régi, hasonló nevű ismerőseinkhez – társítsuk őket össze, például 
ő is a Tamás nevű ismerőseim közé tartozik és ő az, aki rendőr).

 – Tárgyaljunk sikeresen. A kutatók felfedezték, hogy minden alkudozásban van egy 
bizonyos fordulópont. Ha 50%-ot kellene adnunk, akkor ne feledjük a minimálisan 

51 Például: a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatosan az Európai Unió által adott segély mozaikszava a rescue, 
az ebből alkotott projekt neve resceu, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanult közös tantárgycso-
port neve Ludoviceum.
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30%-os  szabályt. Ha 30%-nál kevesebbet ajánlunk fel 50% helyett, azt már nem 
fogadja el a tárgyaló partnerünk, az emberek nagy többsége a 20%-os  veszteségbe 
még beletörődik.

 – Tudatosítsuk önmagunkkal, hogy az ismétlésnek nagyon nagy hatása van 
az agyunk működésére, az éppen elegendő ismétlés – csak más mondatkörnyezetbe 
ágyazva – egy nagyszerű eszköz ahhoz, hogy valakit (valakiket) meggyőzzünk.

 – Ha vezetők vagyunk, viselkedjünk annak megfelelően, például megbeszéléseken, 
tárgyalásokon mindig üljünk az asztalfőhöz, ha így teszünk, akkor ebből mindenki 
tudja, hogy mi vezetjük az adott csoportot – az asztalfő dominanciát és erőt sugároz!

 – Kerek tárgyalóasztal esetén kicsit üljünk hátrébb az asztaltól, ezzel demonstrálhatjuk 
azt, hogy kívül kerülünk a csoporttól, mi vagyunk a vezetők és erőt képviselünk, 
és ezt ki is mutatjuk.

 – Fizetésemeléskor kérjünk irracionálisan magas összeget. Erre a főnökünk biztosan 
nemet mond, de kiinduló összegként fog szerepelni nála a magas összeg és ebből fog 
engedni. Ezáltal elérhetjük, hogy a vártnál magasabb összeget tudjunk kialkudni. 
Határozzunk meg specifikus összegeket, és indokoljuk is meg azt a mert szóval 
és indoklással, hogy miért pont ennyi (például mert ennyi a törlesztőrészlet, mert 
ennyi a gyerektartási díj stb.).

 – Az üzleti életben bármilyen árajánlat kérése esetén kérjünk mellé még valamilyen 
bónuszt, ingyenes szolgáltatást vagy diszkontárat a szolgáltatásért. 10-20%-ot min-
denki tud engedni! A szolgáltatók az esetek 80%-ában engednek a kérésnek, csak 
kérnünk kell, ne legyünk szégyenlősek, alkalmazzuk ezt a szabályt.

 – Adjunk valamilyen meleg italt annak, akitől szeretnénk valamit kérni (lásd: az isz-
tambuli Nagy Bazárt – alku előtt egy kis ingyen kávézás vagy teázás és máris meg-
van a jó alku és az üzlet, amelyben többnyire az eladó nyer!). Tárgyaljunk szakértő 
módjára, minden hatalom azé, aki az első számot mondja ki, amikor valamiről 
alkudoztunk, ne legyünk szégyenlősek a számok terén.

 – Sokkal valószínűbb, hogy igent mondanak a nagy dolgokra, hogyha előtte egy tel-
jesíthető kisebb kéréssel állunk elő. Ha először igent mondunk, akkor nagy való-
színűséggel később is igen választ kapunk.

 – Munkába menet és jövet válasszunk mindig más útvonalat, vagy sétáljunk új helye-
ken, olyan helyen, ahol nem jártunk még, ez beindítja a kreatív fantáziákat.

 – Ha azt szeretnénk, hogy valaki segítsen nekünk, vagy valamit tegyen meg, akkor sok-
kal hatásosabb az ígéret megszerzése, ha írásban kérjük ezt tőle, mint telefonon vagy 
szóban. Kérjük, küldjön az ígéretéről egy e-mailt, vagy egy SMS, Viber-üzenetet, 
ekkor sokkal nehezebben tud partnerünk kihátrálni az ígéretéből, hiszen írásba adta!

 – Kitűzött, de nehezen teljesíthető céljainkat úgy érhetjük el, hogyha beszélünk róla 
másoknak is. Ebben az esetben a következetesség elvét valósítjuk meg, ha sok 
mindenkinek elmondjuk a tervünket, később nem szeretnénk megbízhatatlannak 
tűnni, ezért valószínűbb, hogy belevágunk a feladatba, és végre is hajtjuk (leszokunk 
a dohányzásról, kondizni kezdünk, nyelvet tanulunk stb. – híreszteljük mindenki-
nek!).
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 – A vörös színt az előnyünkre tudjuk fordítani. A magabiztosságunkat növelhetjük, 
hogyha vörös ruhát vagy vörös nyakkendőt viselünk. A vörös szín úgy működik, 
hogy erősnek és magabiztosnak tűnünk tőle. A vörös színnek van a legnagyobb 
hullámhossza, ettől olyan egyedi ez a szín. A vörös a vér színe, az erőhöz és a maga-
biztossághoz társítjuk. Bármilyen vörös ruhadarabot (sminket) is viselünk, sokkal 
magabiztosabbnak látszunk mások szemében. Tudat alatt félünk és hatalmat tulaj-
donítunk a vörös színt viselő embereknek! A kék szín fokozza a kreatív gondolkodás 
képességét, a zöld pedig a stresszt segít csökkenteni.

 – Ha csak ránézünk a zöld színre, az jelentősen csökkenti a stressz hatását, a zöld 
színnek ereje van, beszédünk vázlatát nyomtassuk zöld színű papírra.

 – Hogyan is irányíthatjuk mások figyelmét magunkra? Teremtsünk szemkontaktust 
és úgy érvényesüljünk. A szemkontaktus kerülése roncsolja a kapcsolatot. Ahhoz, 
hogy valaki megkedveljen bennünket, az illetőnek a szemébe kell nézni. Álszem-
kontaktus kezdeményezése esetén nézünk kicsit feljebb a másik személy szeme 
közé és ne nézzünk közvetlenül a szemébe (ez ugyanúgy történik, mintha a szemébe 
néznénk, de nekünk nem zavaró).

 – Amikor fontos döntést kell hoznunk, tegyünk úgy, mintha a Legyen ön is milliomos 
vetélkedőben lennénk és a csoport véleményét kérdeznénk meg. A csoport átlagos 
véleménye gyakran jobb, mint a szakértők véleménye. Hallgassunk a barátainkra, 
valószínű, hogy az átlagos véleményük a helyes. Ha lehetőségünk van, hallgas-
sunk a tömegek bölcsességére is, hiszen minél több embert kérdeztünk meg, annál 
pontosabb lesz a válasz. Ha egy fontos döntést kell meghoznunk és magunk nem 
tudjuk/nem akarjuk eldönteni, akkor sok embert kérdezzünk meg, kihasználva ezzel 
a tömegek bölcsességét.

 – Ha megakadunk egy problémánál, akkor feküdjünk le néhány másodpercre és lazít-
sunk. Az agyunk ilyenkor kreatívabban működik. Ha nincs meg a megoldás, akkor 
aludjunk rá egyet – reggelre meglesz! Ha valamilyen problémánk van, aludjunk 
rá egyet. Alvás közben eszünkbe fog jutni a megoldás. (Ha esetleg éjszaka fel-
ébrednénk, akkor legyen a közelben papír, hogy feljegyezhessük a megoldással 
kapcsolatos ötletünket.) A tudatalattink dolgozik a megoldásra váró problémán. 
Tehát, ha egy nehéz problémát kell megoldanunk, akkor nézzük át lefekvés előtt, 
és reggelre meglesz a megoldás! Vizsgák előtt aludjunk, pihenjük ki magunkat, 
hiszen az agyunk alvás közben nem kapcsol ki, újrarendezi az információkat.

 – Érjük el, hogy mások kedveljenek bennünket. A mások általi kedvelhetőség és nép-
szerűség fontos tényező egy vezetőnél, legyünk mindenkivel barátságosak, köszön-
jünk előre és érdeklődjünk, mondjuk ki a keresztnevüket, úgy kérdezzünk, legyünk 
közvetlenek. Ha valakivel találkozunk és próbáljuk megjegyezni a nevét, ez való-
színűleg nem sikerül, ezért haladjunk lépcsőzetesen a bemutatkozással. Használjuk 
a korábban olvasott módszert a nevek megjegyzésére.

 – Általában azokat kedveljük, akik hasonlítanak ránk, ezért fontos, hogy úgy öltözköd-
jünk, mint azok, akiket le akarunk nyűgözni. Ezt a módszert nevezzük tükrözésnek, 
tükrözzük az interjút vezető testbeszédét az állásinterjún.
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 – Az egyenruha viselése szolidaritást és összetartozást jelent, megteremti az esélyein-
ket arra, hogy a nem egyenruhát viselők megkedveljenek bennünket, hiszen kifelé 
egyfajta biztonságot sugároz az egyenruha viselője – de legyünk barátságosak!

 – Szerezzünk szövetségeseket a Benjamin Franklin-hatással.52 Kérjünk kölcsön vala-
mit vetélytársunktól. Ha én kérek szívességet attól, aki nem kedvel, akkor fölényben 
érzi magát az ellenfelem, hiszen rá vagyok utalva.

 – A babona ereje. Ami sikert hozott nekünk a múltban, abba bele kell kapaszkodnunk. 
Legyünk babonásak, a babona segített a győzelemben. Ha elhisszük, hogy szeren-
csénk lesz, nagyobb az esély rá, hogy megtörténjen velünk. Ha elhiszik valamiről, 
hogy segítséget hoz, az segítséget is hozhat. Az olyan helyzetekben, ahol a saját 
teljesítményünk, a viselkedésünk a döntő, akkor segíthet a babona – magabiztosabbá 
válunk, ha a zsebünkben ott van a kedvelt kabalánk, tollunk, amivel az ötös értéke-
lésű zárthelyi dolgozatokat szoktuk írni stb. Hordjuk magunkkal ismerős tárgyat, 
ezzel elkerülhető a félelem, tegyük környezetünket ismerőssé.

 – Amikor kisebb ajándékot adunk valakinek, az megteremti azt az elvárást, hogy 
az a valaki szívességgel tartozik nekünk. Az „értéktelen” ajándékok is eredményt 
hozhatnak nekünk, az apró szívességek erősítik a barátságokat, ezért tegyünk meg 
apró szívességeket, gesztusokat, így átvehetjük az irányítást a kapcsolatban. Adjunk 
egy keveset, hogy sokat kaphassunk, tegyünk szívességeket. Kis ajándékokat adjunk, 
kis szívességeket tegyünk, amiben a kulcsszó a tapintatosság. Így használva ki 
a viszonzás szabályát. Ha adunk, kapunk is valamit, vagy kérhetünk is!

 – Valaminek a hiánya ijesztő, hiszen már a hiány gondolata is erős hatással van ránk. 
(A koronavírus hatására az emberek bevásárolnak, mert félnek a hiánytól, azonnal 
megnyugszanak, ha tele a hűtőszekrény), képezzünk vésztartalékot azokból a dol-
gokból, amelyekből szükségét látjuk – megnyugtathat bennünket a van érzése!

 – Mi magunk úgy tűnhetünk fontosnak, ha behatároljuk az elérhetőségünket. Min-
dig mondjuk azt, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk. Úgy adjunk időpontot, hogy 
eközben rendkívül elfoglaltnak tűnjünk, így az időnket mások is többre értékelik.

 – Hogyan jegyezzünk meg valamit? Szőjük történetbe. Ha például hat dolgot kell meg-
jegyezni, akkor hozzunk létre egy történetet, amely segít megjegyezni a tárgyakat, 
így könnyen fogunk emlékezni rá! Daraboljuk fel az információkat, így könnyebben 
meg tudjuk jegyezni. Telefonszámoknál bontsuk azokat hármas egységekre, a bevá-
sárló listákat is osszuk föl, hármas egységet könnyebb lesz megjegyezni.

 – Amennyiben fontos dolgokra szeretnék emlékezni, akkor készítsünk jegyzeteket 
a jegyzetfüzetünkbe. Amikor leírunk valamit, az agyunk úgy érzi, hogy nem kell 
megjegyeznie, hiszen le van írva. De ettől még valószínűbb, hogy emlékezni fogunk 
rá, ha behunyjuk a szemünket, és magunk elé képzeljük a papírlapot az általunk leírt 

52 A stratégia lényege röviden annyi, hogy ha valaki nem viseltetik jó szívvel irántad, és te ezen változtatni 
szeretnél, akkor érd el nála, hogy szívességet tegyen neked, és máris megváltoznak az érzései és a visel-
kedése is. Meg fog szeretni. Elérhető: https://divany.hu/eletem/2020/01/31/benjamin-franklin-effektus/ 
(A letöltés dátuma: 2020. 03. 29.)

https://divany.hu/eletem/2020/01/31/benjamin-franklin-effektus/
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szöveggel. Az írjuk le módszer sohasem mond csődöt, talán soha nem olvassuk el 
azt a jegyzetünket, de így is valószínű, hogy emlékezni fogunk rá.

 – A győzelem kulcsa az, hogy tudjuk azt, hogyan veszítsünk, és hogyan győzzünk. 
A vesztés, elvesztés szó egy pszichológiai kapcsoló, amelyet ha helyesen használunk, 
akkor az segíthet győztesnek lenni. Az egyes tanulmányok szerint az agy jobban 
reagál a vesztésre, a veszteségre és annak lehetőségére, mint a győzelemre. Ha vala-
kit a potenciális veszteségre, veszélyre figyelmeztetünk, akkor mivel az a valaki fél 
a veszteségtől, így megadhatja a kérésünket, hiszen mi csökkenthetjük a veszteségét.

 – Ha sokat hibázunk írás közben, akkor olvassuk át visszafelé a szöveget. Visszafelé 
olvasva el a leírt szövegünket, meglátjuk azokat a hibákat, amelyeket másképpen 
nem vettünk volna észre.

 – Maradjunk higgadtak nyomás alatt is, közvetlenül az esemény előtt dúdoljunk egy 
ismerős dalt, segít ellazulni. Minél gyakrabban nézünk szembe a félelmünkkel, 
az idegrendszerünk annál jobban hozzászokik, és a félelem előbb-utóbb elmúlik, 
hiszen megszokjuk a zavaró dolgokat.

 – A hazugság kiszűrése. Hogyan vegyük jobban észre a hazugságot? Ha valaki ideges, 
a testbeszédét kell figyelni, az egyenletes mozgás a magabiztosság jele. Árulkodó 
jel a mozgáshiány, mikor az emberek hazudnak, sokkal kevesebbet mozognak. Aki 
hirtelen mozdulatlanná válik beszélgetés közben, akkor az annak a jele, hogy hazu-
dik. Ha hazugságon akarunk kapni valakit, kérjük, mondja el visszafelé a történetet, 
nehezen fog neki menni.

 – Szociális megerősítés. Egy-egy, a könyvet dicsérő idézet a könyv hátlapján a jó példa 
a szociális megerősítésre. Az agyunk arra van programozva, hogy csatlakozzon 
a tömegekhez. Mondjuk valamire azt, hogy népszerű, a népszerűség bizonyíték 
a minőségre, ha sokan mások már megtették azt a valamit, akkor azt gondoljuk, 
hogy érdemes nekünk is megtenni.

 – Ha megtanulunk valamit, ne hagyjuk el az ismerős környezetet, várjunk néhány 
percig, amíg az ismeret leülepszik agyunkban.

 – A megbízhatóságunkat nagymértékben rombolja az, ha betegen megyünk be dol-
gozni. Ha megfáztunk és dolgozni kell mennünk, akkor viseljünk kék színű ruhákat, 
mivel a kék a tisztaság színe, ez jelentősen kompenzálja betegségünk hatását.

 – Amikor hibát követünk el, akkor azt valljuk be önmagunknak és másoknak is. Senki 
nem szereti a túl tökéletes embereket. Hibáink vállalásával azt mutatjuk, hogy nem 
vagyunk vetélytársak az erőforrásokért folyó küzdelemben, ezért barátságosabbak 
lesznek velünk szemben. Hibáinkkal szimpátiát nyerhetünk, hiszen gyengébbeknek 
tűnünk mások szemében. Az emberek megbocsátanak, ha felvállaljuk azt, hogy 
hibázunk, viszont ez csak akkor segít, hogyha általában kedvelnek és népszerűek 
vagyunk.

 – Az emberek jó problémamegoldók, ha jó a hangulat.
 – Ha azt szeretnénk, hogy mások emlékezzenek ránk, akkor mondjunk egy személyes 

történetet, így már személyes szinten kötődünk az emberekhez.
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 – Hozzunk jobb döntéseket! Néha a legnehezebb döntés az, hogy csak két lehetőség 
közül választhatunk. Abban az esetben jobb döntést tudunk hozni, ha van egy har-
madik lehetőség is. Ezáltal a másik kettőhöz képest a harmadik választási lehetőség 
segít különbséget tenni a két választási lehetőség között, de minél nagyobb a válasz-
ték, annál jobban túlterheli agyunkat az információ. Korlátozzuk a lehetőségeket 
három-öt változatra, a választék tudatos korlátozása jobb döntésre sarkall.

 – Ha valamit be szeretnénk fejezni, akkor magunkban döntsük el időben, és a csúcson 
hagyjuk abba. A rossz befejezés hatással van a teljes tevékenységünkre. Ha valami 
a végén jó érzésekkel tölt el minket és másokat, akkor a jóra emlékszünk, ezért 
velünk kapcsolatban az emberek a pozitív dolgokra fognak emlékezni. (Például 
amikor XY volt a szervezet vezetője, minden rendben ment, bezzeg most!)

 – A jól megszokott betűtípusok bizalmat ébresztenek. A számítógépen írott szöveg-
ben használjuk ismerős betűtípusokat (Times New Roman, Arial). Ha valakit meg 
akarunk győzni e-mailben, akkor válasszunk ismerős betűtípust. Ezzel szemben, 
ha nehezen jegyzünk meg egy információt, akkor ismeretlen betűtípussal gépeljük 
le, ezzel azonnal felrázzuk a memóriánkat.

Kérem, próbáljanak ki néhányat a felsoroltak közül, higgyenek benne, és hasznukra 
válik a módszer!



VÁKÁT OLDAL



Befejezés

Tisztelt Olvasó!

A vezetéselmélet az emberiség történetével összefügg, a modern vezetéselmélet szak-
emberei számos publikációban, temérdek vezetési rendszert, módszert, eszközt adtak 
a kezünkbe, amelyek közül csak néhányat mutattam itt be – fókuszálva a megfelelő 
vezetői gyakorlatok kialakítására.

A vezetéselmélet több tudományágból tevődik össze (szociológia, hálózatelmélet, 
pszichológia, matematika, rendszertan), ezért javaslom, hogy járjanak „nyitott szem-
mel”, legyenek készek az új ismeretek befogadására, folyamatosan képezzék magukat, 
elemezzék az Önök által alkalmazott vezetési technikákat, módszereket. Mint az elő-
szóban is említettem, a jelen írás akkor éri el a célját, ha gondolatokat ébreszt az olva-
sóban, a tárgyalt vezetési módszereket és technikákat egyeztetik a többi vezetőtárssal, 
munkatárssal. Kérem, osszák meg az itt leírtakat – legyenek ezek a leírt módszerek vita-
indítók, és különböző vezetési szinteken beszéljék át annak érdekében, hogy az egyedi, 
a szervezetre jellemző módszereket kialakíthassák és módosíthassák annak érdekében, 
hogy a szervezet (annak a vezetése) is, és a benne dolgozó munkatársak is elégedettek 
legyenek.

Az itt leírtak csak a figyelmet kívánják felhívni a vezetési módszerek változatosságára 
és arra, hogy mindent rendszerben kell szemlélni. Ha egy dolgot megváltoztatunk, akkor 
a többi tényező is vele együtt változik. Ezt ne feledjük, mindig legyünk körültekintőek, 
bármihez is fogunk hozzá!

Szerzőként remélem, hogy haszonnal forgatták ezt a könyvet, és szemléletmódjuk 
tovább formálódott!

Tisztelettel: a Szerző



264

Felhasznált irodalom
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris. Elérhető: www.tankonyvtar.hu/

hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch14.html#id595710 (A letöltés 
dátuma: 2020. 04. 07.)

Bibó István (1986): Válogatott tanulmányok I. kötet. Jogszerű közigazgatás. Budapest, Magvető.
Czuprák Ottó – Kovács Gábor (2013): Vezetés- és szervezéselmélet. Budapest, NKE.
Czuprák Ottó – Kovács Gábor (2017): A szervezetvezetés elmélete. Elérhető: https://akfi-dl.uni-nke.

hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_A_szervezetvezetes_elmelete_JAV.pdf (A letöltés dátuma: 
2020. 03. 31.)

Deming, W. Edwards (1986): Out of the Crisis. Principles and Practices of Organizational Performance 
Exellence. USA Milwaukee–Visconsin–Cambrige, Thomas J. Cartin.

Finszter Géza (2010): A rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete. Budapest, Nemzeti Közszolgálati 
és Tankönyvkiadó Zrt.

Finszter Géza (2013): A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt.

Fiedler, Fred Edward (1980): A hatékony vezetés személyiségtényezői és helyzeti meghatározói. In Pataki 
Ferenc: Csoportlélektan. Budapest, Gondolat. 603–644.

Hofstede, Geert (s. a.): Hofstede’s Cultural Dimensions Understanding Workplace Values Around the 
World. Elérhető: www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm. (A letöltés dátuma: 2020. 03. 02.)

Hitt, William D. (1990): A mestervezető. Budapest, OMIK.
Horváth József – Kovács Gábor szerk. (2016): Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve. Budapest, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem – NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.
Iyengar, Sheena (2012): How to make choosing easier. Elérhető: https://www.ted.com/talks/sheena_iyen-

gar_choosing_what_to_choose (A letöltés dátuma: 2020. 03. 14.)
Kovács Gábor (2009): A rendészeti szervek szervezeti kultúrájának összetevői és sajátosságai, a téma feldol-

gozása a Rendőrtiszti Főiskola vezetéselméleti oktatásában. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 
10. 223–234. Elérhető: www.pecshor.hu/periodika/2009/kovacsg.pdf (A letöltés időpontja: 2020. 03. 31.)

Kovács Gábor (2016): Vezetési funkciók és munkaformák gyakorlása a Rendőrség szerveinél. In Horváth 
József – Kovács Gábor szerk.: Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve. Budapest, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem – NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kovács Gábor (2017a): A rendészeti szervezetekben lejátszódó döntés-előkészítési folyamat jellemzői, 
az optimális döntés. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 19. 69–77. Elérhető: www.pecshor.hu/
periodika/XIX/kovacs.pdf (A letöltés dátuma: 2020. 03. 31.)

Kovács Gábor szerk. (2017b): Vezetőktől a gyakorlati vezetéstudományról. Budapest, Dialóg Campus. 
Elérhető: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10917/vezetoktol_a_gyakor-
lati_vezetestudomanyrol.pdf?sequence=1&isAllowed=y (A letöltés dátuma: 2020. 04. 07.)

Kovács Gábor szerk. (2017c): Közszolgálati műveletirányítási rendszerek. A közös közszolgálati gya-
korlat előkészítése. Budapest, Dialóg Campus. Elérhető: https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/
web_PDF_EKM_Kozszolgalati_muveletiranyitasi_rendszerek.pdf (A letöltés dátuma: 2020. 03. 29.)

Kovács Gábor (2018): A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok. Budapest, Dialóg 
Campus. Elérhető: https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_Rendeszeti_szervezetek-
ben_lejatszodo_vezetesi_folyamatok.pdf (A letöltés dátuma: 2020. 03. 05.)

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch14.html#id595710
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch14.html#id595710
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_A_szervezetvezetes_elmelete_JAV.pdf
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_A_szervezetvezetes_elmelete_JAV.pdf
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm
https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose
https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose
http://www.pecshor.hu/periodika/2009/kovacsg.pdf
http://www.pecshor.hu/periodika/XIX/kovacs.pdf
http://www.pecshor.hu/periodika/XIX/kovacs.pdf
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10917/vezetoktol_a_gyakorlati_vezetes
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10917/vezetoktol_a_gyakorlati_vezetes
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_Kozszolgalati_muveletiranyitasi_rendszerek.pdf
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_Kozszolgalati_muveletiranyitasi_rendszerek.pdf
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_Rendeszeti_szervezetekben_lejatszodo_vezetesi_foly
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_Rendeszeti_szervezetekben_lejatszodo_vezetesi_foly


265

Kovács István (2018): A vezetési funkciók egy helyi rendvédelmi szerv életében, tervezés, mint elérendő 
cél, és az ahhoz vezető tevékenységek meghatározásának folyamata. Műszaki Katonai Közlöny, 27. évf. 
3. sz. 194–212. Elérhető: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_15_Kovacs%20
Istvan_MKK%20cikk.pdf (A letöltés dátuma: 2020. 03. 12.)

Kovács István (2019): Vezetési funkciók egy helyi rendvédelmi szerv életében. Döntés mint az alternatívák 
közüli optimális választás folyamata. Műszaki Katonai Közlöny, 29. évf. 1. sz. 195–210.

Malét-Szabó Erika (2016): Az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport 2015. évi tevékenysége. Előadás, 
Belügyi Tudományos Tanács. 2016. 02. 19.

Marquis, Bessie L. – Huston, Carol J. (1999): Vezetői szerepek és menedzsmentfunkciók az ápolásban. 
Budapest, Medicina.

Robbins, Mel (2019): 5 másodperces szabály. Budapest, Édesvíz.
Saint-Exupéry, Antoine (2017): A kis herceg. 21. fejezet. Elérhető: https://www.citatum.hu/konyv/A_kis_

herceg?r=6 (A letöltés dátuma: 2020. 03. 16.)

Internetes források
20th Century Fox Regency: In time (Lopott idő) (2011). Elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=8I-

UEH87ff0I (A letöltés dátuma: 2020. 02. 26.)
businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_jelent_a_80_20-as_szabaly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_bar-

mely_teruleten (A letöltés dátuma: 2020. 02. 18.)
Gold Circle (Bazi nagy görög lagzi). Elérhető: https://videa.hu/videok/film-animacio/bazi-nagy-gorog-lag-

zi-79cLBMT7VJBFDlz5 (A letöltés dátuma: 2020. 03. 05.)
How 2 win (A győzelem receptjei). Elérhető: www.tutifilmek.hu/a_gyozelem_receptjei-film-43524 (A letöl-

tés dátuma: 2020. 01. 23.)
https://cadenaser.com/ser/2013/04/24/ciencia/1366770265_850215.html (A letöltés dátuma: 2020. 03. 30.)
https://divany.hu/eletem/2020/01/31/benjamin-franklin-effektus/ (A dátuma: 2020.03.29.)
https://managementstudyguide.com/blake-mouton-managerial-grid.htm (A letöltés dátuma: 2019. 12. 21.)
https://pixabay.com/hu/images/search/%C3%A9rtekezlet/?pagi=3 (A letöltés dátuma: 2020. 03. 12.)
www.citatum.hu/cimke/munkaszeretet (A letöltés dátuma: 2020. 03. 29.)
www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:15 

85139065684&q=responsabilidad+social+en+la+administracion&tbm=isch&source=iu&ictx=1&tb-
s=simg:CAESqwIJ0JCBtW5zvLYanwILELCMpwgaYgpgCAMSKKsUsxSyFOMGthSfCqYJpAnK-
CZcKwD6_1PpQ0kTf4M7YnvCj5M5499D8aMBQrq1lR0OHgjeNNSLAyDnv8FQs0kTa9W_1w-
t762lnVZ5p4bDNLijBrBub5HZJQ5T6yAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE7GY0iwwLEJ3twQka-
lwEKHwoMaWxsdXN0cmF0aW9u2qWI9gMLCgkvbS8wMWtyOGYKFwoEcGxhedqliPYD-
CwoJL20vMDZ3dGdxCiEKDXRveSBjcmFmdCBraXTapYj2AwwKCi9tLzBoOG5uYmMKF-
goEYXJjaNqliPYDCgoIL20vMGRwdm0KIAoOZ3JhcGhpYyBkZXNpZ27apYj2AwoKCC9tL-
zAzYzMxDA&fir=O2KM-cId5QyRiM%253A%252CEPnosBEG0e45oM%252C_&vet=1&us-
g=AI4_-kTPJRiwpkWB7ppzL_Pl-vdS2tV5cw&ved=2ahUKEwi_z7eXz7XoAhXqlosKHZ0_
AY8Q9QEwAnoECAEQBA#imgrc=O2KM-cId5QyRiM (A letöltés dátuma: 2020. 04. 07.)

https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_15_Kovacs%20Istvan_MKK%20cikk.pdf
https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2018_3_15_Kovacs%20Istvan_MKK%20cikk.pdf
https://www.citatum.hu/konyv/A_kis_herceg?r=6
https://www.citatum.hu/konyv/A_kis_herceg?r=6
https://www.youtube.com/watch?v=8IUEH87ff0I
https://www.youtube.com/watch?v=8IUEH87ff0I
http://businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_jelent_a_80_20-as_szabaly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_barmely
http://businessandcafe.blog.hu/2016/03/22/mit_jelent_a_80_20-as_szabaly_es_hogyan_alkalmazd_az_elet_barmely
https://videa.hu/videok/film-animacio/bazi-nagy-gorog-lagzi-79cLBMT7VJBFDlz5
https://videa.hu/videok/film-animacio/bazi-nagy-gorog-lagzi-79cLBMT7VJBFDlz5
http://www.tutifilmek.hu/a_gyozelem_receptjei-film-43524
https://cadenaser.com/ser/2013/04/24/ciencia/1366770265_850215.html
https://divany.hu/eletem/2020/01/31/benjamin-franklin-effektus/
https://managementstudyguide.com/blake-mouton-managerial-grid.htm
https://pixabay.com/hu/images/search/%C3%A9rtekezlet/?pagi=3
http://www.citatum.hu/cimke/munkaszeretet
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi
http://www.google.com/search?sa=G&hl=hu&sxsrf=ALeKk03un5kOQzqeYIT7yqHQG-Xe632fiA:1585139065684&q=responsabi


VÁKÁT OLDAL



Melléklet

1. melléklet: Havi munkaterv (minta)

1. melléklet
HAVI MUNKATERV

(kivonat) 2019. DECEMBER

1.) VEZETŐ IRÁNYÍTÓ MUNKA FELADATAI
Értekezletek

Feladat Végrh. id. Részt vesz, felelős

Rektori Tanácsülés minden héten kedden
Rektor, rektorhelyettesek, 
dékánok, főtitkár, dékán-

helyettesek, 

Szenátus ülés 2019. 12. 11. 14.00 ORH részt vesz

Heti hétfői koordinációs jelentés 
minden héten hétfőn reggel 

8.00-ig
e-mailben

Okt. dékánhelyettesek
OTI vezető

Oktatási rektorhelyettesi heti vezetői egyeztetés minden hétfőn (vagy minden hét 
1. vagy 2. munkanapján) 14.00

Okt. rektorhelyettes
Okt. dékánhelyettesek

katasztrófavédelmi, 
intézetvezető
OTI vezető

Egyetemi képzésfejlesztési tanácsülés nincs tervezve meghívottak

NKE programokból adódó feladatok

Fogadónap 2019. 12. 09. Okt. rektorhelyettes

Találkozó a Kari Hallgatói Önkormányzat elnökeivel Minden RT ülés után ORH, HÖK

Megjegyzés

December 7., 14., 23., 30., 31.: munkanap, kötelező szabadság kivétele

a.) Oktatási rektorhelyettesi heti vezetői egyeztetés
Az oktatási rektorhelyettes által kiadott szempontrendszer alapján.
Időpont: 2019. 12. 09. 14.00 óra, 16. 14.00 óra Ludovika – ORH iroda 1. em. 118. szoba
Felelős: oktatási rektorhelyettes

b.) Kari, intézeti oktatói értekezlet (a teljes oktatói állomány részére)

2.) KIDOLGOZÁSI ÉS TERVEZÉSI FELADATOK
Felvételi tájékoztató – hiányosságok javítása
Felelős: OTI vezető, ORH
Határidő: 2019. 12. 02–08.
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Felvételi tájékoztató jóváhagyása
Felelős: OTI vezető, ORH
Határidő: 2019. 12. 13. digitálisan ORH
OMHV felmérése, zárása
Felelős: ORH
Határidő: 2019. 12. 13. technikai zárás – 16-án  újra nyit
Ludovíceum I. tantárgycsoport oktatói megbeszélés
Felelős: ORH
Határidő: 2019. 12. 09. 15.00 Oktatási épület 314-es  terem

3.) KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, ÜLÉSEK:
Zalakaros, Turizmusbiztonsági konferencia
Felelős: ORH részt vesz
Határidő: 2019. 12. 03. 09.30-tól  egész nap
Bukarest, AEPC EC Meeting
Felelős: ORH részt vesz
Határidő: 2019. 12. 04–06.

4.) EGYÜTTMŰKÖDÉS:
HHK Nyílt nap H krt.
Felelős: HHK
Határidő: 2019. 12. 06.

5.) ELLENŐRZÉS:
Alumni DPR-adatok vizsgálata, pilot projekt FIR-adatok alapján
Felelős: Alumni DPR felelős, ORH
Határidő: 2019. 12. 06.

6.) EGYÉB KIEMELT FELADAT:
FIR hibák javítása
Felelős: ORH, Oktatási dékánhelyettesek, Kari TO vezetők
Határidő: folyamatosan

7.) ORH ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
Rendészettudományi Kar, Oktatási Dékánhelyettesi Szervek

Feladat Végr. id. Érintett Felelős

Tanszékvezetői értekezlet 2019. december 5. tanszék-vezetők Dékán

A 2019/2020. tanév őszi félévére 
vonatkozó vizsgára jelentkezés 
kezdete (Neptun megnyitása) 

2019. december 9-től TO

Vizsgaidőszak 2019. december 16. – 
2020. január 24.

Oktatásmentes nap – Intézményi 
TDK (összevonási hetes levelező 
munkarendű hallgatókat kivéve)

2019. december 4.



Közrendvédelem

Szerkesztette
Tihanyi Miklós

Szerzők
Tihanyi Miklós (1, 2, 3, 6, 10. fejezet)
Papp Dávid (4, 5, 8, 11, 13, 15. fejezet)
ifj. Fórizs Sándor (7, 12, 14. fejezet)

Nyitrai Endre (9. fejezet)

Lektor
Major Róbert
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Szerkesztői előszó

A közrendvédelmi tisztek képzésének egyik elengedhetetlen feltétele a korszerű isme-
reteken nyugvó tananyag megléte. Erre vállalkozott az Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának oktatói közössége. Hosszas előkészítő munka előzte meg 
a mű elkészülését, amelynek során figyelembe vettük a hallgatói igényeket is. Arra töre-
kedtünk, hogy a rendészettudomány által kidolgozott szilárd alapokra építkezve készít-
sünk olyan könyvet, amely a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket tartalmaz.

Törekedtünk arra, hogy a könyv egyfajta hidat képezzen az elmélet és a gyakorlat 
között. Ezért az elméleti jellegű fejezeteket is úgy állítottuk össze, hogy azok bemutassák 
az itt megismertetett elvek gyakorlati jelentőségét, és a kifejezetten szakmai tartalmat 
közvetítő fejezetek sem nélkülözik az elvi alapokat. Ez utóbbit azért is tartom fontos-
nak, mert eligazodást jelentenek a szakmai praxist befolyásoló jogszabályi környezet 
dinamikus változásai és a mindennapi feladatvégzés között.

A közrendvédelmi tiszti képzés egyik sajátos vonása, hogy egyúttal vezetőképzést is 
jelent. Hallgatóink a végzést követően jellemzően olyan beosztásokban helyezkednek el, 
ahol vezetői feladatokat is el kell látniuk. Az évek múlásával pedig egyre valószínűbb, 
hogy vezetői beosztást fognak betölteni. E kötet azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink 
a közrendvédelmi vezetői munkához szükséges alapokat elsajátítsák.

E könyv azonban nem kizárólag a közrendvédelmi szakterület számára nyújt hasznos 
ismeretanyagot. A rendőrtisztképzés alapjait adják azok az ismeretek, amelyeket fel-
dolgoztunk. A rendőrség szervezete, feladatai, személyi állománya, illetve a különböző 
szolgálati formák ismerete valamennyi szakterületi tudás alapjait képezi.

Kívánom, hogy hallgatóink használják e könyvet szellemi és szakmai épülésükre.

Tisztelettel:
Tihanyi Miklós

Szerkesztő
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A rendőrség felépítése, feladatai
Tihanyi Miklós

A rendőrség helye, szerepe

A modern államok számára nélkülözhetetlen a rendfenntartás. Történelmileg ez az állam 
legősibb funkciója. E szerepkör betöltésére jött létre a rendészeti intézményrendszer. 
A hazai jogi szabályozás az általánosan elfogadott és széles körben használt „rendészeti” 
kifejezés helyett a kevéssé körülírt tartalomú „rendvédelmi szervek” kifejezést használja. 
E szervek közül kiemelkedik a rendőrség mint legszélesebb hatáskörrel és legnagyobb 
szervezetrendszerrel rendelkező szervezet. A rendőrség jogilag szabályozott fogalmát 
a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) ekként határozza 
meg: „A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv.”1 Az állami és a fegyveres jelzők 
nem igényelnek különösebb magyarázatot. A „rendvédelmi” kifejezés tartalmi értelme-
zése hosszabb vitára adhat okot. E vitában felmerülő különböző álláspontok2 ismerte-
tésétől eltekintve mindösszesen az Rtv. miniszteri indokolásában szereplő értelmezésre 
hagyatkozunk. E szerint a rendvédelmi jelző a rendőrség eszközrendszerére utalva azt 
juttatja kifejezésre, hogy a rendőrség a jogszerű állapotot a jogsértő személyek jogainak 
korlátozásával törekszik helyreállítani. E rövid meghatározásból kitűnik, hogy a rendőr-
ség szerepében egyszerre van jelen a veszélyelhárítás és a jogalkalmazás. Az a paradox 
helyzet állt elő, hogy minél nagyobb és közvetlenebb a veszély, annál nehezebb jogilag 
szabályozni a beavatkozás, azaz a veszélyelhárítás eszközeit és ezek alkalmazásának 
módját. A veszélyelhárítás közelebbről három funkciót foglal magában: a veszélyek 
előtti feladatokat, ami megelőzést, egyfajta őrködést jelent a békés, társadalmi állapotok 
felett; a veszélyek elhárítását, és végül a veszélyek utáni feladatokat, ami a felderítésben, 
bizonyításban, avagy a szankcionálásban ölt testet.3

A rendészettudomány művelői egységes álláspontot követnek arról, hogy a rendőrség 
a civil közigazgatás integráns része. Ezt juttatja kifejezésre az Alaptörvény, amikor arról 
rendelkezik, a rendőrség működését a kormány irányítja.4 Egészen pontosan a kormány 
a rendészetért felelős miniszter (jelenleg: belügyminiszter) útján irányítja a rendőrség 
működését. Ezen még a rendőrség feladatainak kettőssége sem változtat. E kettőség 
azt jelenti, hogy a rendőrség egyaránt ellát rendészeti igazgatási és bűnügyi igazgatási 
feladatokat. A közrend, közbiztonság fenntartását közigazgatási hatóságként rendészeti 
igazgatási jogkörében eljárva végzi. A bűnügyi igazgatás területéhez pedig a bűncse-
lekmények felderítése, nyomozása és vádelőkészítésig a bizonyítása tartozik. Ez utóbbi 
rendőrségi funkció azonban a konkrét ügyeket tekintve nem áll a kormány irányítása 

1 Rtv. 4. § (1) bek.
2 Balla 2016; Buzás 2014; Finszter 2014a; 2014b
3 Finszter 2014 a, 84.
4 Alaptörvény 46. § (2) bek.
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alatt. E két funkció két eltérő államhatalmi ághoz kapcsolódik. Ennek ellenére a rend-
őrség a végrehajtó hatalom integráns része.

Ami a rendőrséget leginkább megkülönbözteti a civil közigazgatástól az a veszé-
lyelhárítás jellemző eszköztára, a jogkorlátozás és a legitim fizikai erőszak alkal-
mazásának joga. A jogállamok egyik vonása, hogy az államot illeti meg a legitim 
fizikai erőszak monopóliuma. Az állam az intézményei útján kizárólagos joggal ren-
delkezik arra, hogy döntéseinek végső soron fizikai erőszakkal szerezzen érvényt. 
Az erőszak-monopólium gyakorlása nem kizárólag a rendőrség sajátja, hiszen a többi 
rendvédelmi szerv szintén rendelkezik ennek jogával. Ezért is nehéz e hiátus miatt 
a katasztrófavédelmi szervezetet rendvédelmi szervnek tekinteni – holott a hazai jogi 
normák mind ekként határozzák meg.5

A rendőrség rendvédelmi szervként történő meghatározása nem tekint túl régi múltra. Az Alkot-
mány 1989. évi módosítását követően a VIII. fejezet A fegyveres erők és a rendőrség címet 
viselte. Az ekkor hatályos szöveg a rendészet és ezzel együtt a rendészeti szervek fogalmát 
használta, amikor úgy rendelkezett, hogy a „Minisztertanács irányítja a fegyveres erők, a ren-
dőrség és a rendészeti szervek működését”.6 Az 1993. évi módosítás is a rendészet kifejezést 
használta: „40/A. § (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség) alapvető kötelessége 
a haza katonai védelme. A Határőrség rendészeti feladatkörében ellátja az államhatár őrzését, 
a határforgalom ellenőrzését és a határrend fenntartását.”

A rendvédelmi szerv kifejezést először a honvédelemről és a magyar honvédségről szóló korábbi, 
1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: első Htv.) 65. §-ban  szabályozták az alábbiak szerint: 
„A Rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetésvégrehajtási testület, a Vám- 
és Pénzügyőrség, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- igazgatóság és területi, helyi szervei, 
valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: 
rendvédelmi szerv) jogszabályban meghatározott alapvető feladataik mellett közreműködnek 
egyes honvédelmi és országmozgósítási feladatok ellátásában.” Az első Htv. után elfogadott Rtv. 
átvette a rendvédelem kifejezést, amikor a rendőrséget úgy határozta meg, mint „bűnmegelőzési, 
bűnüldözési és államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó fegyveres, állami rendvédelmi 
szerv”.7 Ebből a meghatározásból úgy tűnik, mintha a rendőrség jellegét tekintve rendvédelmi 
szerv lenne, miközben az általa ellátott feladatok sorában találnánk rendészeti jellegűeket is. 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. (a továbbiakban: második Htv.) 
42. § (1) bekezdése a rendvédelmi szervek körét ugyan nem határozta meg, azonban ezek felada-
tára nézve már tartalmazott utalást: „(1) A rendvédelmi szervek jogszabályban meghatározott 
alapvető feladataik mellett közreműködnek egyes honvédelmi feladatok ellátásában.” Ugyanennek 
a szakasznak (2) bekezdése pedig részletezte a honvédelmi feladatokban való közreműködést. Ezt 
követően az Alkotmány 2005. január 1-jén  hatályba lépő módosítás után a VIII. fejezet A Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi szervek címet viselte.

5 Balla 2014, 19.
6 Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. tv. 22. § (1) bek. h) pont
7 Rtv. 3. § (1) bek. (1994. IV. 20. közlönyállapot)
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A 2007. évi alkotmánymódosítás a VIII. fejezet címét ismét megváltoztatta, amely ezután így szólt: 
A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek. Ennek indoka az volt, hogy törvény az Alkot-
mányban nem nevesített rendvédelmi szerveket is létrehozhat.8 Az Alaptörvény a rendőrség és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok szervezetét Az Állam című fejezetben szabályozza. A rendvédelem kifejezés 
nem tűnt el, hanem A Rendkívüli jogrend című fejezetben szabályozott megelőző védelmi helyzetnél 
találkozni vele, amikor az Alaptörvény így rendelkezik: „A Kormány rendeletben a megelőző védelmi 
helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvé-
delmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be.”9

Az Rtv. 2010-ben  bekövetkező módosítása véget vetett az egységes rendőrség koncepciójának. 
Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CXLVII. törvény 9. §-a  megváltoztatta a rendőrség korábbi meghatározását, amely ettől kezdve 
alkalmazza ezt a formulát: a „rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv”.10 Ezzel a rendőrség 
törvényi meghatározásából eltűnt a rendészet fogalma, azt teljes egészében felváltotta a rendvé-
delem.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló – jelenleg hatályos – 2011. évi CXIII. törvény tartalmát tekintve megis-
métli a második Htv. rendelkezését, vagyis a rendvédelmi szerveknek a honvédelmi feladatokban 
való közreműködés szabályait teljes egészében átveszi. Mindezek alapján láthatóvá válik, hogy 
a civil közigazgatás részét képező rendvédelmi szervek működését rendkívüli állapot idején alá-
vetik a honvédelem céljainak és ennek figyelembevételével átalakul a civil közigazgatás, valamint 
a honvédelmi igazgatás kapcsolata.11

A rendőrség szervezete

Az Alaptörvényben megjelenő közbiztonság, közrend fogalmak csak részben azonosít-
hatók a rendőrségi törvényben ugyanezen kifejezésekkel jelölt fogalmakkal. Az elté-
rés oka abban áll, hogy az Alaptörvényben a közrend, közbiztonság és az államhatár 
védelme mint feladatköri generálklauzula elsősorban az Országgyűlésnek szól. Tar-
talma szerint a jogalkotó hatalomnak és a kormánynak szóló felhatalmazás, feladat-
meghatározás és kötelezettség, amely szerint létre kell hozni a rendőrséget, amelynek 
alapvető feladata a közrend, közbiztonság és az államhatár rendjének védelme.12 Ennek 
alapján létrejövő rendőrség elkülönült szervezetrendszerrel rendelkezik. E szervezet-
rendszer pedig sajátos hatásköri és illetékességi szabályok alapján működik. Mind 
a szervezetrendszer sajátosságai, mind pedig a hatásköri és illetékességi szabályok 
egyértelművé teszik, hogy a rendőrség a közigazgatás integráns része. A következők-
ben ennek a szervezetrendszernek a sajátosságival foglalkozunk.

8 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXX-
VIII. törvény indokolása.
9 Alaptörvény 51. cikk (3) bek.
10 Uo. 4. § (1) bek.
11 Finszter 2012, 16.
12 Patyi 2009, 1478.
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A rendőrség szervezete 2009. december 31-ig  egységesnek volt mondható, hiszen 
az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) mint központi szerv irányítása alatt állt 
a teljes rendőrségi szervezet. 2010. január 1. óta viszont kialakultak azok az önálló, 
különleges hatáskörrel rendelkező rendőri szervek, amelyek léte megtörte a rendőrség 
szervezeti egységét. A rendőrség négy, elkülönült rendőri szervet foglal magában. 
Ennek megfelelően, amikor átfogó értelemben beszélünk a rendőrségről, akkor mind 
a négy szervet magában foglaló gyűjtőfogalomról van szó. A rendőrséget az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelde-
rítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, valamint az idegenrendé-
szeti szerv alkotja. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet 
a rendőrség statútum rendelete általános rendőri szervként említi.13 A szakmai köz-
beszéd alapján e szervet hívjuk szűkebb értelemben véve rendőrségnek. Ez a szűkítő 
értelmű elnevezés arra emlékeztet, hogy 2010 előtt ezen kívül nem volt más rendőri 
szerv. A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv elnevezése 
Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ). A terrorizmust elhárító szerv tényleges módon 
a Terrorelhárítási Központ (TEK). Végül pedig 2019. július 1. óta a rendőrséghez tar-
tozik idegenrendészeti szervként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF).

1. ábra: A rendőrség szervezeti felépítése
Forrás: a szerző

A továbbiakban elsősorban az általános rendőrséggel foglalkozunk, amelyet a könnyebb 
érthetőség miatt rendőrségnek nevezünk. A rendőrség szervezetét az alábbi szervek 
alkotják:

13 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
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 – Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK);
 – egyes feladatok ellátására létrehozott szervek:14

- Készenléti Rendőrség (KR);
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI);
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK);
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK);
- Nemzetközi Oktatási Központ (NOK);
- Megyei rendőr-főkapitányságok mint területi szervek (MRFK), ideértve a Buda-

pesti Rendőr-főkapitányságot is (BRFK);
- Rendőrkapitányságok (Rk) és határrendészeti kirendeltségek (Hrk) mint helyi 

szervek.

A rendőri szervek közötti jogviszony

Az szervek közötti viszony a közigazgatási jogra jellemző irányítás kifejezéssel jellemez-
hető. Közigazgatási szempontból irányításon a felsőbb szerv által az alsóbb szerv irányá-
ban kifejtett meghatározó befolyásolású tevékenységet értjük, amelynek hatása az alsóbb 
szerv vezetőjén keresztül jut el az irányított szervezethez. Az irányítás és a vezetés 
közötti alapvető különbség az, hogy az irányító az irányított szervezeten kívül (fölötte) 
áll, a vezető viszont a szervezet csúcsán, de azon belül, annak részeként helyezkedik el. 
Az irányítás ennélfogva egyúttal a szervezetek közötti hierarchiát is feltételezi.

2. ábra: A rendőrség szervezeti hierarchiája
Forrás: a szerző

14 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete a felsorolt szerveket – a megyei rendőr-főkapitányságokkal 
és a BRFK-val egyetemben – területi szervként nevesíti. Ennek megfelelően e szervek besorolásának 
megnevezése nem egységes a jogrendszerben.
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A rendőrségi szervezet irányításához a jogalkotó az alábbiakban nevesített jogi eszkö-
zöket biztosítja.

Szabályozási jogkör

A rendőrséget felügyelő miniszter (belügyminiszter) rendeleti jogalkotás útján szabá-
lyozza a rendőrség tevékenységét és működését. A rendőrség számára igazgatási érte-
lemben vett feladatköröket miniszteri rendelet nem határozhat meg. Jogállami garanciális 
elem, hogy a miniszter ne jelölhessen ki saját hatáskörben rendőrségi feladatokat, mert 
ez alkalmas lenne más állami szervektől való hatáskörelvonásra. Ez a megoldás meg-
felel annak, hogy a miniszteri jogalkotási hatáskör kizárólag származékos lehet. Ennek 
megfelelően a miniszter valamely jogi norma által meghatározott feladatkör ellátása 
érdekében határozhat meg konkrét feladatokat, illetve meghatározhatja valamely feladat 
ellátásának a jövőbeni módját, eszközeit.

Az országos rendőrfőkapitány és a többi központi rendőri szerv vele azonos jogállú 
vezetője a rendőrég, illetve a többi, vele azonos jogállású rendőri szerv számára utasítást 
adhat ki. A rendvédelmi szervek központi államigazgatási szervnek minősülnek. A jog-
alkotási törvény alapján e szervek vezetői jogosultak közjogi szervezetszabályzó eszköz-
ként normatív utasítás kibocsátására. Normatív utasításban a rendvédelmi szerv vezetője 
a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, 
valamint tevékenységét szabályozhatja.15 Valamennyi rendőri feladat végrehajtásának rész-
letszabályait az országos rendőrfőkapitány által kiadott ORFK-utasítások szabályozzák. 
Lényeges, hogy ezeket az utasításokat megkülönböztessük az egyedi utasításoktól. Míg 
a normatív utasítás szervi, illetve személyi hatálya általában kiterjed mindazokra a szer-
vekre és személyekre, amelyek, illetve akik az adott tevékenységet ellátják, addig az egyedi 
utasítás címzettje egy vagy több konkrétan meghatározható személy. A normatív utasítások 
a hatályuk alá tartozó feladtok ellátásának jövőbeni szabályait határozzák meg általános 
jelleggel, míg az egyedi utasítások egy konkrét feladat ellátására vonatkoznak.

Utasítás adás (egyedi ügyben)

A rendőrséget felügyelő miniszter törvény eltérő rendelkezése hiányában egyedi utasí-
tást adhat ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. Mint a rendvédelmi szerv 
vezetője az országos rendőrfőkapitány és a többi központi rendőri szerv vele azonos 
jogállú vezetője valamennyi – adott rendőri szervhez tartozó – hivatásos rendőr szol-
gálati elöljárója. Ekként jogosult bármely beosztottjának egyedi ügyben utasítást adni. 

15 2010. évi CXXX. törvény 23. §
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A megyei rendőrfőkapitány az adott megyében lévő helyi rendőri szervek állománya 
felett ugyancsak gyakorolhatja az utasításadás jogát.16

Jelentéstételre, beszámolásra kötelezés

A rendőrséget felügyelő miniszter a rendőrség vezetőjét jelentéstételre vagy beszámo-
lóra kötelezheti. A jelentés és a beszámoló egyaránt az alárendelt kötelezettsége, amely-
nek teljesítésével számot ad az elvégzett feladatról. A kettő közötti különbség az, hogy 
míg a beszámoló egy hosszabb időintervallum alatt ellátott fennálló állapotról, illetve 
annak kezelésére tervezett vagy alkalmazott nagyobb volumenű rendőri intézkedések 
összességét magában foglaló műveletekről, addig a jelentés egy konkrét ügyről szól. 
Az országos rendőrfőkapitány és a többi központi rendőri szerv vele azonos jogállású 
vezetője szolgálati elöljáróként hasonló módon kötelezheti jelentéstételre és beszámo-
lóra az alárendelt rendőri állományt. A megyei rendőrfőkapitány az adott megyében 
lévő helyi rendőri szervek állománya felett ugyancsak gyakorolhatja a jelentéstételre 
és beszámolóra kötelezés jogát.

Ellenőrzés

A rendőrséget felügyelő miniszter törvényességi, szakszerűségi, pénzügyi és hatékony-
sági szempontból ellenőrzi a rendőrség tevékenységét. A miniszter politikai pozíciót 
tölt be, ezért közvetlen szakmai ellenőrzést nem végez. Az ellenőrzéstől mint irányítási 
eszköztől meg kell különböztetnünk a miniszternek azt a feladatát, amelynél fogva gon-
doskodik az Rtv.-ben  meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzésről. 
Ez az ellenőrzési forma nem illeszkedik a klasszikus közigazgatási szervezetirányítási 
eszközök sorába, ugyanis nem a szervezetszabályzáshoz, hanem a bűnmegelőzéshez, 
bűnüldözéshez kötődik, és mint ilyen fontos szerepet tölt be a korrupció elleni küzdelem-
ben. Az országos rendőrfőkapitány és a többi rendőri szerv vele azonos jogállú vezetője 
ezzel szemben szakmai vezetőként jogosult az előzőeken túlmenően a rendőrszakmai 
munkavégzés ellenőrzésére. A megyei rendőrfőkapitány az adott megyében lévő helyi 
rendőri szervek és ezek állománya felett ugyancsak gyakorolhatja az ellenőrzés jogát.

Humán döntések

A rendőrséget felügyelő miniszter:
 – Előterjesztést készít a miniszterelnök részére az országos rendőrfőkapitány és a TEK 

főigazgatójának személyére. E szervek vezetőit a miniszterelnök nevezi ki, illetve 

16 Ennél alacsonyabb szintű rendőri vezetőknek nincs irányítási joguk. Ugyanakkor mint szolgálati elöljárók 
rendelkeznek utasításadási joggal. Ez azonban nem értelmezhető a közigazgatási jogra jellemző irányítás 
keretei között. A ő esetükben nem irányítási, hanem csupán vezetői jog, amely jogosultságok tartalmukat 
tekintve egymással nem azonosíthatók.
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menti fel. Az előterjesztéshez csatolja a jelöltekre vonatkozóan az Országgyűlés 
feladatkörrel rendelkező bizottságának állásfoglalását.

 – Az országos rendőrfőkapitány és a TEK főigazgató felett – a kinevezés és a felmen-
tés kivételével – munkáltatói jogokat gyakorol.

 – Kinevezi és felmenti:
- az országos rendőrfőkapitány helyetteseit,
- a TEK vezetőjének helyetteseit,
- a rendőr-főkapitányságok vezetőit,
- a külön jogszabályban meghatározott rendőri szervek vezetőit (KR, RRI, NEBEK, 

ROKK, NOK)
- az NVSZ vezetőjét és helyetteseit,
- az OIF vezetőjét és helyetteseit.

 – Kinevezi és felmenti – a nemzetközi szerződések és a kormány felhatalmazása alap-
ján – az államhatárral kapcsolatos ügyek intézésére létrehozott szervek vezetőit, 
helyetteseit, tagjait és állandó szakértőit.

 – Gyakorolja a részére jogszabályban hatáskörébe utalt személyügyi és munkáltatói 
jogokat.

Az országos rendőrfőkapitány:
 – Javaslatot tesz a miniszter által kinevezett vezetők, azaz a helyetteseinek, a ren-

dőr-főkapitányságok vezetőinek, valamint a külön jogszabályban meghatározott 
rendőri szervek vezetőinek kinevezésére és felmentésére.

 – A kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja a rendőr-főkapitányságok vezetői 
és az általa irányított más rendőri szervek vezetői felett a munkáltatói jogokat.

 – Kinevezi és felmenti a rendőr-főkapitányságok és a közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó más rendőri szervek vezetőinek helyetteseit.

 – Kinevezi és felmenti a kiemelt helyi rendőri szervek vezetőit.
A megyei rendőrfőkapitányok:
 – Javaslatot tesznek helyetteseik személyére az országos rendőrfőkapitány felé.
 – Kinevezik a nem kiemelt helyi rendőri szervek vezetőit.

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) jóváhagyása

Az SZMSZ-ben  határozzák meg egy adott közigazgatási szervezet belső struktúráját 
és vezetési rendjét. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a szervezet felépítése az ott ellátott 
feladatoknak megfelelően illeszkedjen a területi viszonyokhoz. Többek között nagyfokú 
eltérés lehet a rendőr-főkapitányságok között aszerint, hogy rendelkeznek-e schengeni 
külső határral, vagy nem. Ennek megfelelően nem minden főkapitányságon indokolt 
külön határrendészeti szervezeti egység működtetése. A jóváhagyás – mint egy belső 
szervezetalakító norma érvényességi kelléke – erőteljes irányítói jognak minősül, mert 
jelentősen behatárolja a saját szervezeti struktúra kialakításának lehetőségeit.

A rendőrséget felügyelő miniszter az ORFK, a TEK, az NVSZ és az OI vezetője 
javaslatára jóváhagyja az általuk vezetett szervek szervezeti és működési szabályzatát. 
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Az országos rendőrfőkapitány jóváhagyja a rendőr-főkapitányságok és az általa irányított 
más rendőri szervek szervezeti és működési szabályzatát. A megyei rendőrfőkapitány 
pedig jóváhagyja a helyi rendőri szervek szervezeti és működési szabályzatát.

Egyéb döntési jogkör

A rendőrséget felügyelő miniszter:
 – Jóváhagyja az államhatár rendjének fenntartása érdekében a konfliktushelyzet 

és a tömeges méretű migráció kezelésére vonatkozó terveket. E terveket az orszá-
gos rendőrfőkapitány és a TEK főigazgatója együttesen terjeszti a miniszter elé.

 – Dönt a rendőrség a TEK, az NVSZ, illetve az OIF közötti hatásköri összeütközésben.

A rendőrség feladatai
A rendőrség feladatairól átfogóan

A rendőrség feladatainak meghatározását a jogalkotó több szinten végezte el. A funda-
mentumot az Alaptörvényben fektette le a kormányzat számára adott feladatmeghatározó 
normában. E szerint: „A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályo-
zása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. A ren-
dőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában.”17

E meghatározásból két következtetés mindenképp levonható:. Egyfelől meghatározza 
a rendőrség szerepének azt a dichotómiáját, amely a bűntető igazságszolgáltatásban való 
közreműködésben és a közigazgatási hatósági feladatokban ölt testet. Másfelől pedig 
a roppant bizonytalan tartalmú „közrend” és „közbiztonság” fogalmak használatával 
széles körű felhatalmazást ad a jogalkotónak a rendőrségi feladatok meghatározására.

A rendőrségi feladatok meghatározásának következő szintje az Rtv.-ben  valósul meg. 
Ez már ténylegesen a rendőrség számára történő feladatmeghatározás. E szerint legát-
fogóbban: „A rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett 
a határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben megha-
tározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés, a bűncselekményből származó 
vagyon visszaszerzése, valamint az idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellá-
tása.” E rövid meghatározás visszautal az Alaptörvényre, és az ott megjelölt feladatokat 
kiegészíti a terrorizmus elleni közdelemmel, a belső bűnmegelőzéssel és felderítéssel, 
valamint a vagyonvisszaszerzési feladatokkal.

A következő szint szintén az Rtv.-ben  szereplő feladatkörök meghatározása. Ehhez 
a jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy elkészítette a rendőrségi feladatkörök félig 
zárt katalógusát. Hosszú felsorolásban kijelöli a főbb rendőrségi feladatköröket, és meg-

17 Alaptörvény 46. cikk (1) bek.
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határozza annak lehetőségét is, hogy más jogforrás is kijelöljön feladatköröket a rendőrség 
számára. E szerint a rendőrség az alábbi feladatköröket látja el:18

Bűnügyi feladatkörben:
 – Végzi a bűncselekmények megelőzését, amelynek során figyelemmel kíséri Magyar-

ország bűnügyi helyzetét, feltárja a bűncselekmények elkövetésének kockázatait, 
a bűncselekmények elkövetésére irányuló törekvéseket, továbbá megszerzi, elemzi, 
értékeli, ellenőrzi és továbbítja a bűnözéshez kapcsolódó, a bűncselekmények meg-
előzése, illetve megakadályozása céljából szükséges információkat.

 – Általános nyomozó hatósági jogkört gyakorol, a büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint végzi a bűncselekmények felderítését, valamint a bűncse-
lekményből származó vagyon visszaszerzését.

Igazgatásrendészeti feladatkörben:
 – Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelő-

zésében és felderítésében.
 – Ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgal-

mazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
 – Engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenységet.
 – Engedélyezi – nemzetközi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a szolgálati 

lőfegyverek és lőszerek szolgálati célból történő külföldre vitelét és az együttmű-
ködő, külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóságok szolgálati lőfegyvereinek 
és lőszereinek az országba történő behozatalát.

Közlekedésrendészeti feladatkörben:
 – Közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el.

Közrendvédelmi feladatkörben:
 – Ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.
 – Büntetés-végrehajtási feladatokat lát el.
 – Ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terror-

veszélyhelyzet, a váratlan támadás és a veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt 
rendvédelmi feladatokat.

 – A fenntartó kezdeményezésére közreműködik az általános és középiskola rendjének 
fenntartásában.

 – Ellátja a segélyhívó számok fogadásából eredő feladatokat.

18 Rtv. 1. § (1) bek.
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Határrendészeti feladatkörben:
 – Rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt 

fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfo-
gásában és lefegyverzésében.

 – Őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlé-
pését, részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában.

 – Ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, a szállítmányo-
kat – ide nem értve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK ren-
deletben meghatározott vámellenőrzést –, valamint végzi a határátléptetést, továbbá 
biztosítja a határátkelőhelyek rendjét, valamint végzi a közúti határátkelőhelyek üze-
meltetését és a fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtását.

 – Irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenysé-
gét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával 
kapcsolatos munkák végzését.

 – Megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet 
és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhá-
rítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket.

Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatkörben (NVSZ):
 – Elvégzi az Rtv.-ben  meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú elle-

nőrzést. (E körben számunkra legnagyobb jelentősége a megbízhatósági vizsgála-
toknak és a kifogástalan életvitel ellenőrzésének van.)

Terrorelhárítási feladatkör (TEK):
 – Magyarország területén felderíti a terrorszervezeteket; megelőzi, felderíti, illetve 

elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény elkövetésére 
irányuló törekvéseit, és megakadályozza azt, hogy bűncselekményt kövessenek el; 
megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet 
működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.

Idegenrendészeti feladatkörben (OIF):
 – Ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

Különleges feladatai:
 – Gondoskodik a büntetőeljárással összefüggésben a jogszabályban meghatározott 

személyi kört érintő személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem) 
ellátásáról, továbbá a büntetőeljárásban részt vevők védelmi programjának (a továb-
biakban: Védelmi Program) a végrehajtásáról.

 – Védi a jogszabályban meghatározott, Magyarország szempontjából különösen fontos 
személyek (a továbbiakban: védett személy) életét, testi épségét; őrzi a jogszabályban 
meghatározott létesítményeket és értékeket (a továbbiakban együtt: személyvédelmi 
és létesítménybiztosítási feladatok).
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Nemzetközi együttműködésből fakadó feladatok:
 – Részt vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Bizton-

sági és Együttműködési Szervezet, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete keretében 
szervezett vagy nemzetközi szerződés alapján a béketámogató és polgári válságke-
zelési feladatokban.

A rendőrség a fentieken túl elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megál-
lapított, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből 
eredő egyéb feladatokat.

Azzal, hogy az Rtv. lehetőséget biztosít arra, hogy más jogforrások is feladatokat 
határozzanak meg a rendőrség számára, az itt lévő felsorolás nem tekinthető lezártnak.

Az ORFK feladatairól

Rendészeti feladatkörében eljárva az ORFK által ellátott feladatok19 a következők.
Az ORFK a rendőrség legfelsőbb irányító szerveként jellemzően nem hatósági jog-

alkalmazási feladatokat lát el, hanem elsősorban az alárendelt szervek irányítását végzi. 
E fejezet keretei között kizárólag a rendészeti feladatokat ismertetjük röviden.

Igazgatásrendészeti szakterületen az ORFK ellátja – a szabálysértésekről szóló jog-
szabályok alapján – az általános rendőri szerv központi szervének feladatait, valamint 
a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel kapcsolatos központi hatósági feladatokat.

Közrendvédelmi szakterületen:
 – Szervezi és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi 

és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések vég-
rehajtásában történő közreműködését.

 – Működteti a Nemzeti Futball Információs Pontot.
 – Ellátja a rendőrségi fogva tartás végrehajtásával, a csapatszolgálati feladatok vég-

rehajtására vonatkozó felkészüléssel, a rendezvények biztosításával, a rendőrségi 
objektumok őrzés-védelmével, valamint a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állo-
mány tevékenységével kapcsolatos szakirányítási feladatokat.

Közlekedésrendészeti szakterületen:
 – Szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt 

vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában.
 – Koordinálja és ellenőrzi a nukleáris és a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos 

rendőrségi feladatokat.
 – Ellátja a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő 

szakirányítási feladatokat.

19 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §
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Határrendészeti szakterületen:
 – Ellátja a rendőr-főkapitányságok államhatár őrizetével, az államhatár rendjének 

fenntartásával, a határforgalom ellenőrzése révén a nemzetközi határrendészeti fel-
adatokkal kapcsolatos tevékenységének szakirányítását, gondoskodik a határbizton-
sági rendszer részét képező határrendészeti rendszer működtetéséről.

 – Irányítja a határrend fenntartására, a határrendsértések és határesemények meg-
előzésére, kivizsgálására, rendezésére létrehozott területi szintű szervek munkáját.

Idegenrendészeti feladatkörben:
 – Ellátja a külföldieknek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos fel-

adatok szakirányítását.
 – Irányítja a rendőrség hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, 

valamint a személyek államhatáron történő átadás-átvételét és hatósági átszállítását.

Nemzetközi együttműködésből fakadó feladatok:
 – Koordinálja a nemzetközi összekötő tiszti rendszer (kiküldött szakértők, hazai össze-

kötő tisztek) szakmai működtetését.

Az egyes feladatok ellátására létrehozott szervek által ellátott főbb feladatok

A Készenléti Rendőrség az ORFK közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott 
irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként 
működik. Rendészeti jogkörben eljárva a rendőrség állandó csapaterejét alkotja; védi 
a részére meghatározott állandó és ideiglenes védelemben részesülő védett személyeket; 
tűzszerész szolgálati feladatokat lát el; a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos 
feladatot lát el; végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat; részt vesz 
a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísé-
résében; ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK a rendészeti főigazgatója útján ellátott 
irányításával önálló szervként, országos illetékességgel látja el a légiközlekedés védelmi 
feladatait, míg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre kiterjedő illetékességgel látja el 
rendészeti, bűnügyi, szabálysértési és határrendészeti feladatait. Pest megye területén 
ellátja a megyei határrendészeti feladatokat, valamint az ideiglenes légi határátkelőhelyek 
megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ országos illetékességgel végzi 
a nemzetközi bűnügyi szervekkel való kapcsolattartásból eredő feladatokat; a részére 
meghatározott, titkos információgyűjtéshez kapcsolódó feladatokat; körözési eljárással 
összefüggő szakirányítási feladatokat; Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő 
vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adatto-
vábbítási feladatokat; valamint további körözési nyilvántartási feladatokat lát el.
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A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ országos illetékességgel végzi az okta-
tással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és sporttevékenységgel, a hivatásos 
állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.

A Nemzetközi Oktatási Központ országos illetékességgel végzi a nemzetközi és nyelvi 
oktatással, képzéssel, konferenciákkal, értekezletekkel, nemzetközi kapcsolatokkal össze-
függésben a hatáskörébe utalt feladatokat.

Rendészeti feladatkörben eljárva a rendőr-főkapitányságok által  
ellátott feladatok20

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok önálló feladat- és hatáskörrel működnek. 
A főkapitányságok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. A rendőr-főkapitányságok 
hatáskörébe tartozó ügyekből e fejezetben kizárólag a rendészeti feladatok kerülnek 
említésre. Ennek megfelelően sem a bűnüldözéshez kapcsolódó, sem pedig a tisztán 
közigazgatási feladatokat nem említjük.

Közrendvédelmi szakterületen:
 – Értékeli és elemzi a közbiztonság illetékességi területén történő alakulását.
 – Szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi 

és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli 
intézkedések végrehajtásában.

 – A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat lát el.
 – A Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a robbantással fenyegetett 

helyszínek átvizsgálását, ha azok nem tartoznak a Terrorelhárítási Központ vagy 
a Készenléti Rendőrség által védett létesítmények körébe.

 – Megköti az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény alapján a rendészeti feladatot ellátó személy munkáltatója 
és rendőrség közötti együttműködési megállapodást.

Közlekedésrendészeti szakterületen:
 – Ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, bal-

eset-megelőzési tevékenységet végez, biztosítja a folyamatos baleset-helyszínelői 
tevékenység ellátását a gyorsforgalmi úthálózat tekintetében.

 – A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivéte-
lével ellátja a repülőtereken a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés-védelmi 
feladatok szakmai felügyeletét.

 – Lefolytatja a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a rendőrség 
hatáskörébe utalt bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos eljárást.

20 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. §
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Igazgatásrendészeti szakterületen:
 – Szabálysértési feladatokat lát el.

Határrendészeti szakterületen:
 – Szakmai irányítói jogkört gyakorol határrendészeti kirendeltségek és a határrendé-

szeti feladatokat ellátó rendőrkapitányságok felett.
 – Működteti a megye határbiztonsági rendszerét, amelynek keretén belül:

- Külső határon ellátja a határőrizeti, határforgalom-ellenőrzési, az államhatár 
rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

- Belső határon ellátja az államhatár rendjének fenntartásával, a határellenőrzés ide-
iglenes visszaállításával és a határellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos, valamint 
a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

 – Végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
 – Végrehajtja a visszafogadási egyezményekből adódó feladatokat és a személyek 

államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, és fenntartja 
az őrzött szállást.

 – A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivételé-
vel illetékességi területén a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti hatósági 
jogkörében elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő 
őrizetét, kiutasítását, kitoloncolását, és végrehajtja a külföldiek az ország területén 
történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a jogszabályi feltételek 
megléte esetén javaslatot tesz a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, vagy 
elrendeli azt, végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat.

 – A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kivéte-
lével ellátja az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokat.

Rendészeti feladatkörben eljárva a rendőrkapitányságok által ellátott feladatok21

Röviden érdemes áttekinteni a rendőrkapitányságok mint helyi szervek rendészeti felada-
tait. A rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek az illetékes rendőr-fő-
kapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működnek. A helyi szervek nem 
rendelkeznek önálló jogi személyiséggel. A rendőr-főkapitányság, továbbá a rendőrkapi-
tányság szervezetében rendőrőrs szervezhető. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önálló-
sággal nem rendelkező szervezeti elem. A rendőr-főkapitányság alapító okirata határozza 
meg a rendőr-főkapitánysághoz vagy a rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrsöket.

21 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. §
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Közrendvédelmi szakterületen:
 – Ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat.
 – Objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el.
 – Végzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogva tartottak őrzését, kísérését.
 – Ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.
 – Értékeli és elemzi a közbiztonsági helyzet alakulását.
 – Szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi 

és ország mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli 
intézkedések végrehajtásában.

 – A törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg.
 – Ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását.

Közlekedésrendészeti szakterületen:
 – Ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos, hatáskörébe utalt 

feladatokat.
 – Baleset-megelőzési feladatokat végez, továbbá – a rendőr-főkapitányság és a több 

rendőrkapitányság összevont illetékességi területére kiterjedő baleset-helyszínelői 
feladatok kivételével – a folyamatos baleset-helyszínelői tevékenység ellátását.

 – Értékeli és elemzi a közlekedési helyzet alakulását.
 – A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatja a rendőrség 

hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást.
 – Lefolytatja a légi közlekedéssel összefüggésben a rendőrség hatáskörébe utalt bír-

ságolással kapcsolatos eljárást.

Igazgatásrendészeti szakterületen:
 – Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol.
 – Elrendeli az erre vonatkozó bejelentés szerint feltételezhetően az illetékességi terü-

letén eltűnt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja szol-
gálati igazolványának, illetve szolgálati jelvényének körözését, valamint körözési 
eljárást lefolytató szervként végzi az előbbiekben említett eltűnt szolgálati okmány 
hollétének megállapítására irányuló körözési tevékenységet.

Határrendészeti feladatkörben:
 – Ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a belső határon a hatá-

rellenőrzés visszaállítása esetén a határrendészeti kirendeltség idegenrendészeti 
feladatait, továbbá a magyar-horvát határszakaszon (határterületen) a meghatározott 
határrendészeti feladatokat.

 – Az államhatár rendjének fenntartásával, valamint a határellenőrzés ideiglenes visz-
szaállításával kapcsolatos feladatokat lát el.
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A rendőrség szolgálati tagozódása

A rendőrség szolgálati szabályzata (Továbbiakban: Szolg. Szab.) kógens szabályként 
rögzíti, hogy a rendőri feladatokat a következőképp lebontva kell megszervezni:

 – szolgálati ágakra,
 – szolgálatokra,
 – szakszolgálatokra.22

Ez a struktúra csak annyit árul el, hogy a rendőri feladatokat milyen típusú szakmai felada-
tokat ellátó szervezeti elemek hajtják végre. A megnevezések tehát kizárólag a feladatok 
típusára utalnak, de arra nézve nem lehet következtetést levonni, hogy ezeket a feladatokat 
milyen szintű vagy jogállású szerv, szervezet, szervezeti egység vagy szervezeti elem 
hajtja végre. Ennek megfelelően a szolgálati tagozódás egy hipotetikus struktúrát vázol.

A rendőrségnek a fenti hatásköri csoportosítás alapján a közbiztonság fenntartása 
szempontjából öt szolgálati ága van:

 – bűnügyi,
 – közrendvédelmi,
 – közlekedésrendészeti,
 – igazgatásrendészeti,
 – határrendészeti.

Ugyanakkor belső igazgatási szervezetként a törvény megkülönbözteti a személy- 
és objektumvédelmi, illetve a kommunikációs szolgálati ágat is. Szolgálati ág továbbá 
a különös rendőrség két szervezete: a terrorelhárítási és a belső bűnfelderítési és bűnmeg-
előzési struktúra.23 Végül 2019. július 1. óta a rendőrséghez tartozik az idegenrendészeti 
és menekültügyi szolgálati ág is.

A Szolg. Szab. a szolgálatok sorában az alábbiakat nevesíti:
 – állami futárszolgálat,
 – bevetési szolgálat,
 – bűnügyi technikai szolgálat,
 – légirendészeti szolgálat,
 – rendőri csapaterő,
 – repülőtéri rendőri szolgálat,
 – tűzszerész szolgálat,
 – ügyeleti szolgálat,
 – védelmi igazgatási szolgálat,
 – vízirendészeti szolgálat,
 – légiközlekedés-védelmi szolgálat,
 – tanúvédelmi szolgálat.

22 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 3. §.
23 Balla 2017 a, 51.
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A Szolg. Szab. a szakszolgálatok felsorolását ekként rögzíti:
 – ellenőrzési szakszolgálat,
 – gazdasági szakszolgálat,
 – hivatali szakszolgálat,
 – humánigazgatási szakszolgálat.

A szakszolgálatok közös vonása, hogy nem látnak el rendőrségi feladatokat, hanem 
a rendőrséget mint szervezetet működtetik.



Közrend, közbiztonság
Tihanyi Miklós

A közrend, közbiztonság a rendészet és közelebbről a rendőrség működésének központi 
fogalmai. A fogalmi meghatározás körül kialakult vitában három megközelítési mód 
körvonalazódik. Az egyik természetjogi elveket vallva jogon kívüli értékekből törek-
szik meghatározni e fogalmakat. A másik irányzat markánsan közjogi alapokon áll. 
A harmadik szemlélet a közbiztonságot szervezési oldalról határozza meg. A fogalmak 
egymáshoz való viszonyában sincs egységes álláspont. Ezért a közrend, közbiztonság 
fogalmak értelmezése jelenleg nem rendezett megnyugtató módon. Jogi tartalmú fogalom 
kialakítását az Alkotmánybíróság sem vállalta magára. Egyik korábbi határozatában 
így ír erről: „A közbiztonság mibenléte, viszonya a közrendhez, a belső rendhez, illetve 
utóbbiak fogalmi meghatározása tudományos viták tárgya. Az Alkotmánybíróságnak 
nem feladata ezekben állást foglalni. A jogrendszer e szempontból releváns elemeinek 
áttekintése is azt mutatja, hogy a közbiztonság többértelmű kategória, a kifejezés mögött 
tartalmilag többféle érdek és érték, illetve több, alapvetően eltérő jellegű feladat húzódik. 
A közbiztonság kétségtelenül alkotmányos értéktartalommal bír. A fogalom, a jelenség 
és a cél struktúrája azonban olyan bonyolult és szerteágazó, hogy az értelmezésben nagy-
fokú bizonytalanságra, illetve önkényességre vezethet.”24 Noha a közrend, közbiztonság 
kifejezéseket számtalan norma – köztük több nemzetközi szerződés – alkalmazza, egy-
ségesen elfogadott, normatív, illetve tudományos fogalmat nem tudunk felmutatni. Talán 
nem volt véletlen, hogy az alkotmány 2008-ig  nélkülözte a közrend fogalmát. A fogalmi 
bizonytalanságok ellenére a rendőrség feladatait legátfogóbban mind az Alaptörvény, 
mind pedig az Rtv. a közrend és közbiztonság védelmével határozza meg. Az Alap-
törvényben megjelenő közbiztonság, közrend fogalmak csak részben azonosíthatók 
a rendőrségi törvényben ugyanezen kifejezésekkel jelölt fogalmakkal. Az eltérés oka 
abban áll, hogy az Alaptörvényben a közrend, közbiztonság és az államhatár védelme 
mint feladatköri generálklauzula elsősorban az Országgyűlésnek szól. Tartalma sze-
rint a jogalkotó hatalomnak és a kormánynak szóló felhatalmazás, feladatmeghatározás 
és kötelezettség, amely szerint létre kell hozni a rendőrséget, amelynek alapvető feladata 
a közrend, közbiztonság és az államhatár rendjének védelme.25 Ekként tehát a rendőrség 
működésének színvonala a törvényhozás által számonkérhető kormányzati felelősség. 
S mint ilyen, mérhető jelenség.

Minthogy sem a jogalkotás, sem pedig a jogalkalmazás nem vállalkozott a rendészet 
két kulcsfogalmának meghatározására, ezért ez a rendészettudomány művelőire maradt. 
A fogalmak tartalmát illetően a rendészettudományban sem alakult ki azonban egységes 
vagy legalábbis olyan álláspont, amely mögé a tudomány művelőinek többsége felso-
rakozott volna. Ismert olyan nézet, amely a közbiztonság és a közrend fogalma között 

24 13/2001. (V. 14.) AB határozat
25 Patyi 2009, 1478.
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nem tesz különbséget. Egyesek a közbiztonságot tekintik az átfogóbb kategóriának, míg 
mások a közrendet. A rendőrszakmai közéletben is tapasztalható a fogalmi bizonytalan-
ság. Egységes fogalmi meghatározás híján a különböző szemléletű fogalomalkotások 
eredményeit szemlézzük.

Közrend

Az 1931-es  porosz rendészeti igazgatási törvény indokolása a következő definíciót adja: 
„Azoknak a normáknak az összessége, amelyeknek követése az ugyanazon rendőri kör-
zetben lakó emberek véleménye szerint elengedhetetlen feltételei a kívánatos szintű 
együttélésnek.”26 Ebben a megközelítésben a közrendnek semmi köze a rendészethez, 
sőt jogon kívüli állapotot, normativitás nélküli viszonyrendszert jelent. Jó közrendről 
ez alapján például akkor beszélhetünk, ha egy adott közösség tagjai betartják közös 
szabályaikat, legyenek azok akár írott, akár íratlan normák.27

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság meghatározása szerint a közrend összes-
sége olyan, többnyire íratlan szabályoknak, amelyeknek követése az uralkodó szociális 
és etikai felfogás szerint elengedhetetlen feltétele a rendezett társadalmi együttélésnek.28 
Ez a meghatározás a jogon kívülre helyezi a közrend fogalmát, annak tulajdonképpen 
erkölcsi tartalmat tulajdonítva. E meghatározás implicit módon magában foglalja azt 
a kitételt, hogy az uralkodó szociális és erkölcsi normákkal ellentétes jog nem képes 
tartós módon közrendet teremteni. A jogon kívüli normák igen sok esetben sokkal 
mélyebben gyökereznek a társadalomban, mint az írott jog szabályai. Lévén az előbbiek 
általában hosszú idejű fejlődés révén alakultak ki széles körű társadalmi konszenzus 
eredményeként. Ennélfogva az uralkodó, általánosan elfogadott, társadalomba ágyazott 
erkölcsi, etikai elveket nélkülöző vagy azokkal egyenesen szembe helyezkedő jogi rend 
nem képes közrendet alkotni, mert zavart kelt az egyén belső erkölcsi meggyőződése 
és a jog parancsa között feszülő ellentét. A zavar és a rend önmagukban is egymást kizáró 
állapotot jelentenek. Ennek a feszültségektől terhes társadalmi állapotnak a fenntartása 
folyamatosan represszív hatalmi intézkedéseket igényel. Ezért ilyen módon legfeljebb 
hosszabb-rövidebb ideig való, de a társadalom mélyén gyökeret nem eresztő társadalmi 
rend alakítható ki.

A közrend jogon kívül való keresésének kritikája szerint ez a megoldás, ameny-
nyiben ragaszkodunk a közrend fenntartásához mint rendőrségi feladathoz, nagyfokú 
bizonytalanságot eredményez, mert alkalmasint arra kötelezné az eljáró hatóságot, hogy 
bizonytalan etikai, erkölcsi fogalmakat emeljenek szabállyá, és ezek kikényszerítésére 
hatósági kényszert vegyenek igénybe.29 E kritika szerint az egyedi ügyekben teljesített 

26 Szikinger 1998, 84.
27 Balla 2017a, 38.
28 idézi: Irk 2007, 70.
29 Finszter 2012, 34.
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jogalkalmazói aktusok során a hatóság vagy annak eljáró tagja nem csupán az erköl-
csöt, de egyáltalán semmit nem emelhet joggá, minthogy ő a jog végrehajtója.30 Ez igaz, 
ugyanakkor a jogi parancs és a lelkiismereti szabadság közötti konfliktus lehetősége 
nem ismeretlen jelenség. Finszter Géza az imént idézett munkájában tagadja az erkölcs 
jogalkalmazó által való joggá emelésének lehetőségét. Ezzel szemben az emberi jogoknak 
tulajdonít jelentőséget, elismerve azt, hogy ezek nélküli rend létezhet ugyan, de nem sokat 
ér. Természetjogi felfogást követve az emberi jogok az emberi természettől fogva megil-
letik az embert. Az ember alapvető jogait és ezzel a központi javakból való részesedését 
a jog nem konstituálja, hanem csupán deklarálja. Ugyanakkor ezt nem mulaszthatja el.31

Concha Győző szerint a közrend alapja nem más, mint „az emberek közös célra való 
együttműködése, melyet a jog és a természet határol” és ez a működés „a jogi és ter-
mészeti határok között nemcsak az állami szerveknél, de a magánosoknál is szabad”.32 
A közrendnek három részét különbözteti meg: 1. az állami rendet, 2. a társadalmi rendet 
és 3. a természeti rendet. Az állami rend alatt tulajdonképpen az állami szervek műkö-
dését és szervezetrendszerét érti, de kiemeli, hogy annak nemcsak jog által meghatáro-
zott részei vannak, hanem alkotóelemei többek között az államcélok vagy a bíróságok 
működésének jog által nem meghatározott része is. A társadalmi rend az „az egyes 
magánosok tevékenységének egybefonódása és szoros egymásutánja, a gazdasági, szel-
lemi javaknak és az ezek alapján képeződő egyéni tekintélyeknek és hatalomnak biztos 
eloszlása”.33 Ez szoros összefüggésben értelmezendő a „köz”-ről való vélekedésével, 
amelynek összetartó ereje az érdek és a felebaráti szeretet. Így a társadalmi rend lénye-
gét tekintve az önkéntes alapú, érdekvezérelt együttműködésen és a felebaráti szerete-
ten nyugszik. A társadalom Concha olvasatában lényegét tekintve kényszerközösség. 
Annyiban legalábbis mindenképp, hogy az egyének gyengesége motiválja tagjait arra, 
hogy közösséggé – társadalommá – szerveződjenek. A közrend harmadik alkotóeleme 
a természeti rend. Ez tulajdonképpen a természeti elemek, jelenségek rendszere, műkö-
dése és változásai. A természeti rend többféleképpen kapcsolódik a közrendhez. Egyfelől 
keretet ad az állami és a társadalmi rend működésének a megváltoztathatatlan jelenségei 
révén, másrészt pedig az állami és a társadalmi rend kialakulásának előfeltétele a termé-
szeti jelenségek megfékezésének képessége. Érdekes és egyben érdemes következtetése 
szerint a természeti rend felbomlása az állam és a társadalom rendjének felbomlását 
is eredményezheti.34 Mindezeknek az elemzése révén jut el odáig Concha, hogy a „a 
közrend az emberi szükségleteknek állami szervek és magánosok összeműködése általi 
kielégítése az általános és közös jó tekintetei szerint, a jog és a természeti erők korlátai 
között”.35 Ennek megfelelően Concha a közrendet nem kizárólag jogi rendként feltételezi, 
mert hatnak rá jogon kívüli kényszerítő erők, illetve szabályok is.

30 Finszter 2018, 54.
31 Finszter 2018, 54.
32 Concha 1905, 308.
33 Concha 1905, 309.
34 Concha 1905, 308–311.
35 Concha 1905, 312.
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Néhány gondolat a Concha-féle fogalom kritikájáról. Finszter Géza szerint a közrend 
leírható erkölcsi és jogi szabályok érvényesülésének együtteseként, de meghatározható 
kizárólag a jog alapján is. A rend jogi fogalma arra az adottságra épít, hogy az egyének 
és közösségeik harmonikus működésének a feltételei az ember által megismerhetők 
és követhetők, és e feltételek a magatartások jogi szabályozása révén megteremthetők, 
illetve a tilalmak által megvédelmezhetők. A jogi eszközök azonban nem alkalmasak 
minden társadalmi cél elérésére, ezért a jogrend a társadalmi rendnek csupán az a része, 
amely állami szabályozással teremthető meg. A rendészet számára a közrend egyfelől 
a védelem tárgya, amely felett a rendőrnek őrködnie kell, másfelől a védelem formája, 
amelyet a rendőrségnek és minden eljáró tagjának be kell tartania.36

Szamel Lajos az 1990-es  évek elején végzett kutatásai alapján arra az eredményre 
jutott, hogy a közrend lényegében jogi rend, de nem azonosítható a teljes jogrenddel. 
Miként azt megfogalmazza: „A jogalkotási feladat elsődlegesen éppen annak tisztá-
zása, hogy mely magatartásokat minősítsen a jog a közrend sérelmének és terjessze 
ki rájuk a rendészeti szervek hatáskörét.”37 Az 1794-es  Allgemeines Landrecht für die 
Preussischen Staaten fogalmából elhagyta a köznyugalmat és a közbiztonságot, meg-
hagyta és centrális elemként értelmezte viszont a közrendet. Ezt a közrendnek azzal 
a sajátosságával magyarázta, hogy jogi rend ugyan, de nem azonosítható a teljes jog-
renddel.38 Minden jogellenes magatartás sérti a jogrendet, de nem mindegyik árt egyben 
a közrendnek is, míg a közrend minden megzavarása egyben a jogrend sérelmével is jár.39 
Tehát a jogrend a tágabb kategória, amelynek része a közrend. A rendészet tevékenysége 
pedig szorosan a közrend fogalmához köthető azáltal, hogy „[a] rendészet olyan állami 
tevékenység, amely a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró maga-
tartás megakadályozására és a megzavart rend helyreállítására irányul”.40 A rendészet 
tehát csak a jogsértéseknek azzal a szűk körével jogosult és köteles foglalkozni, amelyek 
egyben a közrendet is sértik.

Szamel gondolatai mentén kialakult vitában az általa vázolt modellel szembeni egyik 
legfőbb ellenérv az volt, hogy a meghatározása roppant formális, csak annyit árul el, 
hogy a közrend ugyan tágabb fogalom, mint a közbiztonság, és szűkebb, mint a jogrend, 
de hogy ez miben nyilvánul meg, azt majd a jogalkotó feladata lesz eldönteni.41

Nyíri Sándor értelmezésében: „A közrend – a pontos meghatározás igénye nél-
kül – az anarchia ellentéteként a jogi rendet jelenti. Feltételezi a köz érdekét magában 
hordozó jogrendszer létét, és egy olyan közigazgatási, végrehajtó rendszer, valamint 
igazságszolgáltatás meglétét és működését, amely képes a jogszabályokban előírt maga-
tartások kikényszerítésére.”42 E fogalommeghatározás több szempontból is kritizálható. 

36 Finszter 2012, 35.
37 Szamel 1990, 31.
38 Balla 2017a, 38.
39 Szamel 1993
40 Szamel 1990, 30.
41 Kántás 2007
42 Nyíri 1994, 119.
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Egyfelől az anarchia ellentétét jelentő rendet leszűkíti a jogi rendre. Mintha bizony jogi 
szabályozás nélküli rend nem is létezne. Pedig számtalan példája van a jogon kívüli 
rendnek. Ilyen a természeti rend, az önkéntes alapon szerveződő közösségek íratlan 
vagy írott szabályai (mint például az iskolai rendtartás) vagy egy egyesület szervezeti 
és működési szabályzata. A társadalmi életet szabályozó normák jelentős részét a jogon 
kívül kell keresnünk, mint például a vallási, erkölcsi, etikai stb. normákat. Meghatá-
rozott közösség számára ezek a normák ugyancsak alkalmasak a rend kialakítására. 
Viszont az is igaz, hogy a modern társadalmak elképzelhetetlenek jogi szabályozás 
nélkül. Másfelől e fogalomban összemosódik a rend és annak forrása, valamint a rend 
fenntartására hivatott igazgatási és igazságszolgáltatási szervek, illetve ezek eljárási 
rendje.

A Rendészettudományi szaklexikon meghatározása szerint a közrend „elvileg olyan 
állapot, amely a törvény által meghatározott, ezért leírható úgy is, hogy viszonylag 
objektív, elvárt állapot, amely kicsivel több, átfogóbb, mint a közbiztonság, mert tartal-
mazza a jogilag szabályozott állami, társadalmi, gazdasági rendet, továbbá mert jog-
tárgyvédő és veszélyelhárító általános funkciója van. Fő része az állami rend és a tár-
sadalmi rend. Nem azonos a teljes jogrenddel, mert minden jogellenes magatartás 
sérti vagy veszélyezteti a jogrendet, de nem mind irányul egyben a közrend ellen is. 
Ugyanakkor a közrend bármilyen megzavarása egyben sérti a jogrendet is. (Nyilván-
valóan ezek zavartalanságának biztosítására nem magánszervek és személyek hiva-
tottak, ők legfeljebb segítenek benne.) A rendészet védendő értéke, tárgya leginkább 
a rend, ezen belül is a közrend, a társadalmi együttélés rendjének, a közállapotoknak 
elfogadott, jogilag szabályozott rendje, amelynek eredménye a jogi és tárgyi biztonság 
lehet.” A lexikon szerint más értelemben a közrend „az alkotmányos rendnek és az erre 
épülő jogrendnek megfelelő működés, amely akkor biztosított, ha az állam és társada-
lom szervei, szervezetei a vonatkozó normák alapján rendben, zökkenőmentesen vég-
zik alapfeladataikat az állam és polgárai érdekében. Feltételezi a társadalom érdekeit 
kifejező társadalmi rendet és az ennek részét képező jogi rend meglétét. A közrend 
lényegében a jogi rend tényleges megvalósulása, ugyanis csak ezen belül biztosítható 
az érvényesülése. Szükséges hozzá – sok más mellett – leginkább a közbizalom, köz-
nyugalom, közegészség és a közbiztonság.”43

Buzás Gábor szerint a közrend képes megmutatni azt, hogy az adott társadalom, 
annak tagjai és szervezetei, milyen mértékben tudták a közbiztonság – soha meg nem 
valósítható – követelményét megvalósítani. A közrendet ennélfogva a közbiztonság álla-
potjelzőjeként értelmezi. Ha elfogadjuk, hogy a közrend jelenti a közbiztonság aktuális 
állapotát, azt lehet védelmezni, illetve erősíteni. Emiatt a rendészet kulcsfogalmának 
a közrendet tartja.44

43 Boda 2019, 350–351.
44 Buzás 2014, 119.
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Közbiztonság

Salgó László a közbiztonságnak két dimenzióját különbözteti meg, az objektív és a szub-
jektív közbiztonságot. Salgó szerint a „közbiztonság objektív oldalról veszélyektől, bántó-
dásoktól mentes zavartalan állapotot jelent. Szubjektív oldalról annak tudati érzése, hogy 
biológiai létünk, testi épségünk, vagyonunk, szabadságunk mások – mindenki – által 
tiszteletben van tartva, azt nem bántják, nem sértik, nem veszélyeztetik”.45 Álláspontja 
szerint, a biztonság egy össztársadalmi termék, amelyet elsősorban az állami szervek, 
intézmények, esetenként magánszemélyek és szervezetek termelnek. Legmagasabb szintű 
állapota a közbiztonság, amely lényegében a háborításoktól mentes lét, amelynek haszo-
nélvezői (fogyasztói) maguk a természetes személyek. A közbiztonság szubjektív oldalról 
annak tudati érzése, hogy az egyén fizikai léte, testi épsége, vagyona, szabadsága mások 
által is tiszteletben tartott érték.

Bírálói szerint nem lehet a közbiztonságot termékként értelmezni, az állami szektort 
pedig nem lehet teljes egészében a piaci szolgáltató szektorhoz hasonlítani. E merkanti-
lista felfogásban többen az állam szerepének, társadalmi rendeltetésének erózióját látták.46

A közbiztonság objektív és szubjektív elemekre bontása a nemzetközi szakirodalom-
ban már korábban is széles körben elterjedt. Magyarországon a 90-es  évek közepe óta 
használja mind a rendészettudomány, mind pedig a rendőrszakma. A rendészeti szakiro-
dalomban a szubjektív közbiztonságérzet igen gyakran leegyszerűsítve csak szubjektív 
biztonságérzetként jelenik meg. E két fogalmat érdemes egymástól megkülönböztetni, 
mert a biztonság a tágabb kategória amelynek egyik területe a közbiztonság. Ennek 
ellenére a rendészeti kutatások tárgya egyértelműen a közbiztonságérzetre utal, ezért 
a továbbiakban ennek megfelelően használjuk ezek eredményeit.

Az objektív közbiztonság mérésére szolgáló egzakt módszertan és mérőszám nem 
alakult ki. Abban azonban egyetértés mutatkozik – legalábbis azok között, akik elfogad-
ják, hogy a közbiztonság állapota mérhető, kifejezhető –, hogy az objektív közbiztonság 
az elkövetett deliktumok számával áll összefüggésben. Abban azonban nincs konszenzus, 
hogy milyen szintű, milyen jogtárgyat sértő vagy veszélyeztető deliktumok szolgáljanak 
a mérés alapjául. Mint ahogyan abban sincs egyetértés, hogy mi legyen a különböző 
statisztikai mutatók összehasonlításának alapja. Egyre azonban fel kell hívni a rendőr-
hallgatók figyelmét, mégpedig arra, hogy óvakodjanak két egymást követő év statisztikai 
adataiból messzemenő következtetéseket levonni. Célszerű legalább öt egymást követő 
év eredményeit a vizsgálat tárgyává tenni.

A biztonság egyik alapparadoxona az lett, hogy minél nagyobb a biztonság, annál 
nagyobb a biztonság iránti igény. Ezzel összefüggésben az objektíven kimutatható köz-
biztonság és a biztonságérzet szubjektív megélése között jelentős különbségek lehetnek. 
Mi több, valójában a „bűnözéstől való legerősebb félelem éppen a legalacsonyabb áldo-

45 Salgó 1994
46 Szikinger 1998
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zattá válási arányokat felmutató országokban mutatkozik”.47 Adott társadalmon belül 
is igaz ez a megállapítás. „A fenyegetettség érzete a viszonylag alacsony sértetté válási 
kockázatot felmutató csoportokban nyilvánvalóan indokolatlanul erős. Az idősebb korú 
nők hajlamosak a saját helyzetüket veszélyeztetettebbnek bemutatni, mint a fiatal férfiak, 
miközben a gyakorlat szerint az utóbbiak nagyobb kockázatnak vannak kitéve.”48

Debreceni kutatások azt igazolják, hogy nincs közvetlen ok-okozati összefüggés 
az objektív, illetve a szubjektív közbiztonságérzet alakulása között. Erősebb, jobb objektív 
mutatók mellett sem volt a többség számára élményszerűen megélhető a javulás. Vagyis 
a többség szubjektív közbiztonságérzetén egyáltalán nem javított az objektív közbiz-
tonság látványos javulása sem.49 A lakosság túlnyomó többsége sem közvetlenül, sem 
közvetve nem kerül személyes kapcsolatba bűncselekményekkel, vagyis sem ők maguk, 
sem közvetlen környezetük tagjai nem válnak áldozattá. Ezért az objektív közbiztonság 
változását a társadalmi többség szubjektív módon nem érzékeli.

A KSH 2013 óta ezzel a standardizált kérdéssel méri a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét: „Mennyire érzi biztonságban magát, ha egyedül sétál lakóhelye környékén 
sötétedés után?” A négy lehetséges válasz: „nagyon biztonságban érzem magam”, „eléggé 
biztonságban érzem magam”, „egy kicsit veszélyben érzem magam”, „nagyon veszély-
ben érzem magam”. A válaszlehetőségek alapján kialakított skála arra alkalmas, hogy 
az emberek félelemérzetét, illetve ennek ellentétpárját jelentő biztonságérzetét mérje. De 
arra nem ad választ, hogy ezt az érzést milyen tényezők befolyásolják. Pedig ez közelebb 
vinne annak megismeréséhez, hogy mi okozza az objektív adatok és a szubjektív köz-
biztonságérzet közötti eltéréseket. Ennek tisztázása a rendészettudomány egyik feladata.

Érdemes megemlíteni néhány tényezőt, amelyek a szakirodalmi adatok szerint alkal-
masak a szubjektív közbiztonságérzet befolyásolására.

Pécsen végzett felmérések alapján beigazolódott, hogy az emberek szubjektív (köz)
biztonságérzetét a média jobban tudja befolyásolni, manipulálni, mint a viszonylag objek-
tív kriminálstatisztika.50

A térfigyelő rendszerek jelenléte is alkalmasnak mutatkozik a lakosság biztonságér-
zetének növelésére. Az sem jelent sokak számára problémát, hogy ezzel az eszközzel 
lemondanak a privát szférájuk egy részéről.51 A térfigyelő kamerák más irányú hatá-
sait górcső alá helyező hazai kutatások arra is rávilágítottak, hogy az elítéltek között 
a büntetés-végrehajtási intézetben eltöltött idő és a térfigyelő kameráktól való félelem 
között viszont negatív korreláció figyelhető meg, azaz a hosszabb időt bv. intézetben 
töltőket kevésbé befolyásolja a kamera a bűncselekmény elkövetésekor. A térfigyelő 
kamerák bűnmegelőző hatását igazolja, hogy az e kutatásban részt vevő börtönpopulá-
ció több mint 80%-a  nyilatkozott úgy, hogy elállna a bűncselekmény elkövetésétől, ha 
azt észlelné, hogy a közterületen kamera van kihelyezve, vagy ha a térfigyelő kamerát 

47 Albrecht 2011, 26.
48 Albrecht 2011
49 Mátyás –Csege 2019
50 Mátyás–Sallai 2015, 60.
51 Mátyás–Csege 2019



298

jelző figyelmeztető táblát látna. Érdekes adat, hogy a megkérdezettek véleménye szerint 
közel azonos a visszatartó ereje az egyenruhás rendőrnek, mint a térfigyelő kamerának.52 
A kétségkívül magas szintű visszatartó hatásra utaló adatban az is közrejátszhat, hogy 
a megkérdezettek a büntetésüket töltik, azaz éppen tetteik következményeit viselik. 
Márpedig ez közismerten olyan időszak, amikor a fogvatartottak épp úgy érzik, hogy 
„legközelebb jobban vigyáznak magukra”, kerülik a rizikós helyzeteket, vagy legalábbis 
ezekben jobban odafigyelnek a lebukás kockázatára.53 Mindez arra enged következtetni, 
hogy nem tagadható a térfigyelő kamerák jelentős visszatartó hatása, de az igazán elszánt 
elkövetőket nem gátolja meg.

A szubjektív közbiztonságérzetet erősen befolyásoló tényezők között tartjuk számon 
a lakókörnyezet kialakítását, állapotát. A biztonságot sugárzó településrészek jellemzője 
a rendezettség; a közterületek tisztasága, a jó közvilágítás, az áttekinthető gyalogos 
útvonalak, a szellős, átlátható parkok, kerülve a rejtőzködésre alkalmas helyeket, a gya-
logos- és járműforgalom éles elválasztása. Ezzel szemben a szlömösödés jeleit viselő 
településrészek, a közterületi szemetelés, graffitik, elhanyagolt, átláthatatlan közterüle-
tek, parkok mind a bűnözéstől való félelmet erősítik.54 A világ számos pontján lezárták 
a lakóházak aljában lévő árkádsorokat, átjárókat. Noha ezek korábban vonzó építészeti 
megoldásnak tűntek, később világossá vált, hogy számos deviáns viselkedés számára 
vonzó helyszínt jelentenek. A környezet kialakítása vagy annak hibái leginkább a helyben 
keletkező félelmek ellenszere vagy forrása lehet. Természetesen a lakókörnyezet kialakí-
tása nem rendőrségi feladat. A településrendezés, illetve az építészet területén még csak 
szakhatósági feladatai sincsenek a rendőrségnek. Arra azonban lehetősége van, hogy 
ahol a különböző deliktumok valamilyen területi sajátosság miatt jelennek meg vagy 
mutatnak növekvő számot, ott a probléma okaira és ezzel együtt a kezelés lehetőségeire 
felhívja a hatáskörrel rendelkező állami vagy önkormányzati szerv figyelmét.

A hazai népesség – valamennyi szocialista utódállamra jellemző módon – leginkább 
az állami szervektől, azok között is elsősorban a rendőrségtől várja a közbiztonság meg-
teremtését. Ennek megfelelően a rendőrség közterületi jelenléte képes lehet javítani a biz-
tonságérzeten. Ugyanakkor tapasztalati tény, hogy a túlzott mértékű rendőri jelenlét nem 
növeli, hanem éppen ellenkezőleg: rombolja a lakosság közbiztonságérzetét. Ez összefügg 
azzal, hogy a népesség a rendőrséget – nagyon helyesen – veszélyelhárító szervnek tartja, 
ezért a rendőrök jelenlétét összekapcsolják a veszélyek jelenlétével. A nagy volumenű 
rendőri jelenlét, készültség sokak számára a veszélyek magas fokozatának indikátora.55 
Az is kétségtelen, hogy a rendőri jelenlét minden hatása csak nagyon korlátos. Egyfelől 
akkor és ott érvényesül, amikor és ahol a rendőr jelen van. Ezért a rendőri jelenlétnek 
mint közbiztonságérzetet növelő tényezőnek gátat szab a rendelkezésre álló – és minden 
jel szerint egyre szűkülő – humán erőforrás kapacitása. Másfelől kimutatható, hogy 

52 Mátyás 2020, 57.
53 Fiáth 2013
54 Barabás A. 2008
55 Major–Tihanyi–Kovács–Vajda 2014
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a rendőri jelenlétnek sem a nagysága, sem pedig az intenzitása nem áll egyenes arányú 
összefüggésben az objektív közbiztonsági mutatókkal. Egy meghatározott szinten túli 
létszámemelés még a rendőri aktivitás növekedése mellett sem képes tovább csökken-
teni a bűnözési adatokat. E szinten túl az erősen motivált elkövetőket nem tartja vissza 
a rendőri jelenlét, megtanulnak együtt élni ezzel a kockázattal.56 A közterületi szolgálat 
ellátásának idején indokolt mellőzni a bevetési egyenruhák indokolatlan használatát. 
A bevetési egyenruha egyik hatása, hogy a békés állampolgárok félnek annak viselőjé-
től, mert militáns megjelenést kölcsönöz neki. Ha pedig az állampolgár fél a rendőrtől, 
akkor nem várható el, hogy a rendőri jelenlét csökkentse az egyébként is meglévő féle-
lemérzetet.57

A közrendvédelmi szolgálat esetében több tényező is befolyásolja, hogy az egyébként 
is korlátos hatás miként érvényesül. Ezek közül említhető a szolgálatellátás eszköze. 
A gépkocsizó járőr a zárt szolgálati járművel elhaladva megszólíthatatlan. Nem tud infor-
mációt adni és nem is kérhető tőle. A legnagyobb hiba azonban az, hogy az ottlakók sem 
tudnak információkat nyújtani számára. A gyalogos és a kerékpáros járőrszolgálat által 
ugyanakkor a rendőrnek akarva-akaratlanul az emberek között kell mozognia. A rendőr 
ilyen módon mások által nem pusztán érzékelhető, hanem elérhető is. Ez már alkalmasabb 
a szubjektív biztonságérzet növelésére, mint a gépkocsizó járőrszolgálat.

A rendőr fizikai megjelenésén kívül a közbiztonságérzetet befolyásolni képes ren-
dőrségi tényező a rendőr intézkedési kultúrája, amely rendkívül összetett probléma. 
Idetartozó egyik kérdés az intézkedés indokoltsága, amelyet a szükségesség és az ezzel 
összefüggő legitimáció kérdéskörénél tárgyalunk. Az intézkedési kultúra másik lényeges 
összetevője a rendőri intézkedés módja, illetve az ennek során alkalmazott kommuni-
káció. Hazai viszonylatban a rendőrség még mindig nagyszámú intézkedést folytat le 
jogkövető személyekkel szemben. Ez egyfelől csorbítja a legitimációt, másfelől az eset-
legesen rosszul megválasztott kommunikáció azokban okoz sérelmet, akik alapvetően 
a rendőrségtől várják a biztonságukat. Ezzel pedig a kiábrándultságból fakadó félelem 
növekszik.

Az intézkedések lefolytatásához sorolható probléma, hogy a lakossági bejelentésekre 
megtett intézkedésekről a bejelentő nem kap kellő visszacsatolást. Ez azt a látszatot kelti 
a bejelentőben, hogy problémájával tényleges módon nem is foglalkoztak. Ezért könnyen 
kialakul az az állampolgári reflexió, hogy nem érdemes a rendőrséghez fordulni. Ezért 
lényeges a bejelentőkkel való kapcsolattartás, a velük való folyamatos kommunikáció. 
Ebben az esetben, még ha nem is sikerül maradéktalanul megoldani az adott problémát, 
mégis az az érzés alakul ki a bejelentőben, hogy foglalkoztak vele, és ezért érdemes 
a rendőrséghez fordulni. Ne feledjük: a magyar társadalom a rendőrségtől várja a köz-
biztonság megteremtését.58

56 Tihanyi 2007
57 Major–Tihanyi–Kovács–Vajda 2014
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A körzeti megbízotti szolgálat egyik legfontosabb szerepe a lakossággal való kap-
csolattartás. Ez a kapcsolat nem lehet egyoldalú, vagyis nem kizárólag azt célozhatja, 
hogy a körzeti megbízott információhoz jusson a helyi lakosság köréből. Legalább 
ennyire fontos, hogy a helyi rendőr – adott településen élők így tekintenek a körzeti 
megbízottra – nyitott legyen a felmerülő problémák megoldására, és információ átadá-
sával, felvilágosítással segítse elkerülni az áldozattá válást. Arra is lehetősége van, hogy 
bűnügyileg kevéssé frekventált helyeken bekövetkező bűncselekmények után a jelenlété-
vel, odafigyelésével, személyes kommunikációval igyekezzen helyreállítani a szubjektív 
biztonságérzetet.

A társadalmi önvédelmi szervezetek sorából kiemelkedik a Polgárőrség. A közbiz-
tonsági feladatokat ellátó, önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet legfőbb 
legitimációs bázisa a lakosság bizalma. Ebből a bizalmi tőkéből merítve végzi a helyi 
prevenciós célú feladatait. Azáltal, hogy egy helyi lakos egy kicsit a saját kezébe veszi 
településének közbiztonságát, máris úgy érzi, hogy nem passzív, kiszolgáltatott áldozata 
az eseményeknek, hanem tevőleges, aktív magatartásával lehetősége van azok befo-
lyásolására. Már önmagában véve a tenni akarás és a cselekvés lehetősége alkalmas 
a szubjektív biztonságérzet növelésére. Ezen túlmenően a helyi lakosok – optimális 
esetben – bizalommal fordulhatnak a saját közösségükből szerveződött polgárőrséghez.

Az önkormányzatoknak számos lehetőségük kínálkozik a helyi közbiztonság javí-
tására. Jogalkotási hatáskörben eljárva rendeletet bocsáthatnak ki, amelyben szankci-
onálhatják a helyi együttélés rendjét sértő magatartásokat. E magatartásokkal, a köz-
igazgatási szabályszegésekkel, illetve szabálysértésekkel szembeni fellépés érdekében 
önkormányzati rendészeti szervet hozhatnak létre. Az itt dolgozó rendészeti feladatot 
ellátó személyek – hasonlókép a rendőrökhöz – képesek lehetnek jelenlétükkel, fellépé-
sükkel, eljárásukkal növelni a szubjektív biztonságérzetet.

A rendőri eszközökről szólva – esetleges hibás értelmezések elkerülése érdeké-
ben – meg kell említeni, hogy a közbiztonságot objektív módon nem lehet jellemezni 
a bűnügyi szervek felderítési mutatói alapján, mivel azokkal a cselekményekkel, 
amelyeket utóbb felderítenek, már megsértették a közbiztonságot, és az elkövetők 
felelősségre vonása nem állítja helyre a korábbi biztonságérzetet. Azt is le kell szö-
gezzük, hogy a rendőrség eredményességének mérőszámai és a lakosság szubjektív 
közbiztonságérzete között összefüggés nem mutatható ki. A bűncselekmények szá-
mának alakulását számtalan társadalmi tényező befolyásolja. Ezek között a rendőrség 
működése korántsem tekinthető a legerősebb befolyásoló tényezőnek. Vannak olyan 
bűncselekménytípusok, amelyekkel szemben a rendőrség – különösen annak szako-
sodott szervei – jelentős hatást képesek kifejteni. Ilyen lehet a szervezett bűnözés. 
Más bűncselekmények alakulására pedig szinte egyáltalán nincs ráhatása. Erre példa 
lehet az emberölés.

Szamel Lajos kísérletet tett a közbiztonság fogalmának meghatározására is. E szerint 
a „közbiztonság […], melyen az emberek életének, egészségének, becsületének, szabad-
ságának és vagyonának, valamint az állam és intézményei működésének sértetlenségét, 
illetve akadályozatlanságát értik, s ezen belül különösen e jogtárgyak megóvását a bűn-
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cselekményektől és a rendsértésektől (szabálysértésektől)”.59 A közbiztonság e megkö-
zelítésben átfogó, jogon kívüli, sőt a jog által szabályozhatatlan értékeket is magában 
foglal, mint például az egészség. E szabályozhatatlanság ugyanakkor nem jelenti azt, 
hogy ne lehetne ezen értékeket a jog eszközeivel megvédelmezni. Ezt teszi a jogalkotó, 
amikor az egészség megsértését a testi sértés körében büntetni rendeli.

A Rendészettudományi szaklexikon négy meghatározással is szolgál a közbiztonság 
fogalmát illetően. Az első szerint ez alapvetően olyan közállapot, amelyben az egyes 
személyek és közösségek élete, működése és javai a jogellenes támadásoktól nincsenek 
veszélyeztetve. Más megközelítésben ez a társadalmi együttélés jogilag és a rendvédelmi 
szervek által fizikailag is oltalmazott állapota. A harmadik nézőpontból a közbiztonság 
az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát jogilag szabályozott valamilyen – bizo-
nyos mértékben még elfogadható szintű – közállapot. Végül meghatározható az adott 
társadalom tagjai személy- és vagyonbiztonságának a vonatkozó szabályozás szerinti 
megvalósulásának állam általi garantálásaként is.60

Finszter Géza a közrend és közbiztonság fogalmak közötti különbség fenntartása 
mellett foglal állást. Érvelése szerint a közbiztonság – hasonlóan a közrendhez – a ren-
dészeti igazgatás szabályozási tárgyaként megvédendő érték, amelyet az úgynevezett 
negatív közigazgatás körében a jogellenes magatartásokkal szemben hatósági kényszerrel 
lehetséges oltalmazni.61 A közbiztonság fogalmának kétféle értelmezését különbözteti 
meg normatív és materiális megközelítés szerint. A normatív fogalmi meghatározásban 
abból indul ki, hogy a közbiztonság az alkotmányjog szabályozási tárgyaként állam-
cél, amelynek megvalósítása elsődlegesen a kormányzat felelőssége. Ehhez teszi hozzá 
a szabadság és személyes biztonság alkotmányos jogából fakadó állami kötelezettséget. 
E szerint az állam a közigazgatás útján köteles gondoskodni polgárai biztonságáról. Más-
felől a közbiztonság – a rendészeti igazgatás szabályozási tárgyaként – a jog által elismert 
társadalmi érték, amelynek a megvédelmezése érdekében indokolt lehet az alapvető 
emberi jogok korlátozása is. A nemzetközi és a hazai jog forrásai tartalmazzák azokat 
a konkrét veszélyeztető törvényi tényállásokat, amelyek megvalósulása veszélyezteti 
a közbiztonságban testet öltő társadalmi értékeket.62

A közbiztonság materiális fogalma pedig azonos a közjog által védendő értékek 
összességével, amelyek közjogi eszközökkel való védelemre érdemesek, és ilyen módon 
valóban meg is óvhatók. A közbiztonság materiális fogalma azonos azzal a közbiztonság-
gal, amely a hétköznapokban ténylegesen létezik és élményszerűen átélhető, avagy hiánya 
megszenvedhető. A közbiztonság mint államcél szoros kapcsolatban van a társadalmi 
értékek büntetőjogi védelmével. A büntetőjogi felelősségre vonás azonban csak a jog-
rendet és nem a közbiztonságot képes helyreállítani. Ehhez képest a személy- és vagyon-
biztonság felfogható úgy, mint egy redukált közbiztonság, ami leegyszerűsíti a bonyolult 

59 Szamel 1992, 6.
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társadalmi összefüggéseket. Ez a leegyszerűsítés azért is indokolt, mert a büntetőjogi 
tilalmak a közérthetőségre építenek (ne ölj, ne lopj), igen jó hatásfokkal.63

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság megállapítása szerint a közbiztonság a köz-
ponti javak védelmét jelenti, mint az élet, az egészség, a szabadság, a házasság, a vagyon 
és az egyének javai, illetve a jogend és az állami intézmények sérthetetlensége.64 Az emlí-
tett központi javak közös vonása, hogy nem a jogi szabályozás emeli őket a védendő 
értékek sorába, hanem az emberi természet lényegnél fogva azok. Azzal, hogy a modern 
jogrendszerek az ember alapvető jogait és ezzel a központi javakból való részesedését 
elismerték, e jogokat – természetjogias felfogást követve – nem konstituálják, hanem 
csupán deklarálják.

A Team Consult cég a rendszerváltást követő első demokratikus kormányzat felké-
rése alapján vizsgálta a magyar rendőrség állapotát, és ehhez képest vázolt számára egy 
cselekvési programot. A kormány felismerte, hogy világos célkitűzések szükségesek 
ahhoz, hogy az államszocializmus jellemzően átpolitizált rendőrsége egy demokrati-
kus jogállami rendőrséggé válhasson. Ennek érdekében a svájci székhelyű projektcéget 
bízták meg a magyar rendőrség átvilágításával. A cég által elkészített jelentés kitér arra, 
hogy miként értelmezhető a közbiztonság mint a rendőri tevékenység egyik központi 
fogalma. E meghatározás szerint „a közbiztonság a nem anyagi jellegű infrastruktúrá-
nak az a része, ami ahhoz szükséges, hogy az egyének és közösségeik megvalósíthassák 
a társadalom számára értékes céljaikat”.65 Tehát e megközelítésben a közbiztonság azt 
a közeget jelenti, amelyben az egyén számára biztosított a személyiség szabad kibon-
takoztatáshoz való jog, amellyel a társadalom érdekeit is szolgálja. A közbiztonság 
az egyén számára nem abszolút individualizált jogot biztosít a céljai eléréséhez, hanem 
olyan cselekvési szabadságot biztosít, amellyel élve a köz javát (is) szolgálja. Ennek meg-
felelően a közbiztonság az értékteremtő munka számára biztosítja a megfelelő társadalmi 
környezetet. Ez a felfogás jól korrelál azzal a nézettel, amely szerint az egyén törekvései 
közül azok méltóak az állami védelemre, amelyek nem kizárólag az egyén, hanem a tár-
sadalom érdekeit is szolgálják. E fogalom másik központi eleme, hogy a közbiztonságot 
infrastruktúraként határozza meg. Tehát elfogadott, hogy a közbiztonság a társadalmi 
együttélés feltételei közé tartozik, amely magában foglalja a biztonság közösségi jellegű 
szolgáltatását és az ezt működtető szervezetrendszert. Ezzel együtt az is elfogadott, hogy 
a közbiztonság egy beruházásigényes terület, hasonlóan az infrastruktúra más formái-
hoz. A mindenkori kormányzat felelőssége az, hogy a véges, sőt egyre inkább szűkülő 
gazdasági mozgásteret miként használjuk ki. Olyan rendőri eszközöket kell alkalmazni, 
amelyek képesek objektív mércével mérhető, hosszú távon fenntartható és a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét is pozitívan befolyásolni képes eredményeket felmutatni.

Nyíri Sándor meghatározása szerint: „A közbiztonság egy állapot, amely a társadalom 
tagjai – a polgárok, a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesü-

63 Finszter 2012, 48.
64 idézi. Irk 2007, 56.
65 Prestel 1997, 134. Hivatkozik rá: Finszter 2014b, 160.
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lések – ismerik, tudják a jogaikat, kötelezettségeiket, azokat követik, betartják és bízhatnak 
abban, hogy az állam a jogok gyakorlását, érvényesülését akadályozó, gátló tevékenységgel 
szemben közvetlenül állami kényszerrel is fellép. Bízhatnak abban is, hogy mások velük 
szemben jogilag előírt kötelezettségei teljesítését az állam jogilag szabályozott eljárásban, 
törvényesen ellenőrzi és kikényszeríti.”66 A közbiztonság e fogalmi relációban két fő elemből 
áll, egyrészt a jogalanyok jogkövető magatartásából, másrészt az állami szervek működő-
képességébe vetett bizalomból. Csakhogy míg az előbbi a soha el nem érhető célok vilá-
gába száműzi a közbiztonságot, hiszen olyan társadalmi berendezkedés nem elképzelhető, 
ahol a jogalanyok minden esetben tudják és betartják jogaikat és kötelezettségeiket,67 addig 
az utóbbi az állami kényszer eszközével a megsérült közbiztonság helyreállítására utal.

Buzás Gábor azok táborát erősíti, akik szerint a közbiztonság államcélként, de valójá-
ban egy soha el nem érhető célként jelenik meg. Álláspontja szerint a közbiztonság ezáltal 
egy olyan követelmény, amelyet valójában nem lehet védelmezni, legfeljebb törekedni 
lehet és kell a legmagasabb szintű elérésére.68

Ádám Antal a rá jellemző holisztikus szemlélettel a közbiztonságot a humán biztonság 
részének tekinti. A közbiztonság szerepének előretörését a nemzetállamok létrejöttéhez 
köti. A biztonság különböző változatai, mint például a nemzetbiztonság, az állambiz-
tonság, a nemzetközi biztonság, a kollektív biztonság, a közbiztonság, a jogbiztonság 
stb. megfelelő fokozatú és tartalmú jogi szabályozás eredményeként váltak és válhatnak 
jogilag védett értékké, röviden, jogi értékké. A humán biztonságnak, illetve bizonyos 
elemeinek megfelelő tartalmú alkotmányi meghatározása azzal a következménnyel jár, 
hogy az ilyen biztonság alkotmányi értékké válik, és így tartalmi befolyást gyakorol 
a biztonság fenntartását és védelmét szolgáló törvényi és rendeleti szabályozásra. A biz-
tonság megfelelő tartalmú alkotmányi szabályozása azt is eredményezi, hogy mint alkot-
mányi érték alkotmánybírósági és más közhatalmi védelemben részesül az alacsonyabb 
szintű jogi értékekkel és az értéknek nem minősülő veszélyekkel, ártalmakkal szemben. 
A biztonságot sértő veszélyek erősödése miatt elfogadhatónak tartja, hogy a jogi alap-
értékek védelmében szükségessé válhat ezeknek a korábbinál erőteljesebb korlátozása. 
De ekkor is figyelemmel kell lenni a rendkívüli körülmények között sem korlátozható 
jogokra, illetve a jogkorlátozás szükségesség-arányosság tesztjére.69

A rendészettudomány tárházából közel sem vonultattuk fel a közbiztonság fogalmi 
meghatározásának teljes arzenálját. Három következtetés azonban így is körvonalazó-
dik. Az első, hogy a rend, a rendezett társadalmi együttélés képezi a biztonság, azon 
belül a közbiztonság egyik fundamentumát. Úgy tűnik, hogy a közbiztonság a rendezett 
együttélésnek egy fokozatát jelenti. A második, hogy a rendezettségnek, zavartalanság-
nak ezt a fokozatát a társadalmi valóság az el nem érhető célok vagy, ha úgy tetszik, 
vágyak körébe száműzi. Végül pedig a közbiztonság, illetve az erre való törekvés önma-

66 Nyíri 1994, 123.
67 Buzás 2014
68 Buzás 2014, 119.
69 Ádám 2008, 7–25.
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gában is értéket jelent, alkotmányba emelésével pedig alkotmányi értékké vált, de egyben 
további értékek létrehozásának feltétele is.

A magam részéről úgy vélem, a közbiztonság a társadalmi, alkotmányi szabályozása 
és védelme révén alkotmányi érték, amely ahhoz szükséges, hogy a társadalom tagjai 
megvalósíthassák társadalmilag hasznos céljaikat. Abból, hogy elismertté vált az alkot-
mányi értékek között, még nem feltétlenül következik, hogy jogilag szabályozott állapot 
lenne, mivel az alkotmányos normák igen gyakran nélkülözik a normativivást, sokkal 
inkább politikai jellegű deklarációt jelentenek. Ezt a deklarációt ugyanakkor az Alap-
törvény nem mulaszthatja el, mert e nélkül nem lenne lehetséges a deklarált értékek 
védelme, amelynek egyik eszköze a rendészeti cselekvés. Éppen az alkotmányi értéke 
jogosítja fel a rendészetet arra, hogy a közbiztonság védelme érdekében a természetes 
személyek alapvető jogait korlátozza. A deklaratív jellegű szabályozás miatt nem fel-
tétlenül valamiféle jogi rend az, amely biztonságot teremt. Arra ugyanis a 20. századi 
történelem – kivált a diktatúrák ideje – megtanította társadalmat, hogy a jogi szabályo-
zás és rendezettség nem feltétlenül alkalmas a biztonság megteremtésére, még akkor 
sem ha szabályai széles körben betartottak. Azt is el kell ismerni, hogy a társadalmi 
együttélés békéjének egy olyan szintjét jelenti, amely valójában az el nem érhető célok, 
ha úgy tetszik a vágyak világába száműzi a közbiztonságot. Ettől még nem kell lemon-
dani e célkitűzések védelméről, mert az egyenlő lenne azzal, ha magáról a célkitűzésről 
mondanánk le. Az állami szerepvállalást illetően úgy vélem, a közbiztonság fenntartása 
nem kizárólagos állami feladat, jóllehet állami felelősség körébe esik. Ugyanis az állami 
szereplőkön kívül másik három pillére is támaszkodik a közbiztonság: az önkormányzati 
rendészetre, a magánbiztonsági szektorra és végül a civil társadalomra, amelynek e téren 
egyik legjelentősebb szereplője a polgárőrség. Az állam feladata tehát nem a közbiztonság 
fenntartására korlátozódik, hanem arra terjed ki, hogy jogi szabályozás útján lehetővé 
tegye e pillérek működését, és szervezze, koordinálja a közbiztonság érdekében végzett 
tevékenységüket. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy az említett közbiztonsági 
szereplők körében az állami szervek szerepe az elsődleges.

Alkotmányi értékké nem kizárólag a közbiztonság vált, hanem a humán biztonság 
megannyi területe is. A biztonság és egyéb jogi értékek konfliktusa esetén pedig – külö-
nös figyelemmel az elmúlt időszakban felerősödő biztonsági kihívásokra – el kell fogad-
juk Ádám Antal megállapítását, amely szerint a „nagyobb rossz elkerülése érdekében 
megengedhető a kisebb rossz” észszerű követelményének engedve megengedhető az ala-
csonyabb szintű jogi értékek korábbinál erőteljesebb korlátozása.70

A rendészet feladataként az Alaptörvény és a rendőrségről szóló törvény is a közrend 
és közbiztonság védelmét jelöli meg. Funkcióját tekintve a társadalom negatív kontroll-
mechanizmusába tartozik. Ennek megfelelően a rendelkezésére bocsátott eszközökkel 
kényszert gyakorol, amellyel anyagi és szellemi értékeket védelmez az ezeket veszélyez-
tető emberi magatartásokkal szemben.71

70 Ádám 2015, 273.
71 Finszter 2014a, 82.



A rendőrség működésének általános elvei
Tihanyi Miklós

Az alapelvek természetéről

Az alapelvek természetének vizsgálatához legalább két kérdést szükséges tisztázni: 
1. mely forrásból fakadnak az alapelvek, és 2. mennyire tekinthető normatív szabálynak 
valamely alapelvi jellegű rendelkezés; csupán értelmezési iránymutatásként, egyfajta 
mérceként szolgálnak, avagy tételes jogként jogok és kötelezettségek forrásai lehetnek.

Az alapelvi források meghatározásának lehetőségei több irányzat mentén figyel-
hetők meg. Az egyik irányzat szerint az alapelvek meghatározásához nem szükséges 
azok normatív szabályozása. Ennek megfelelően léteznek jogba nem foglalt alapelvek. 
Ezek természete, hogy általános elfogadottságuk miatt szükségtelen a jogi szabályozás, 
e nélkül is kellően érvényre jutnak.72 A másik elméleti irányzat szerint csak a törvényben 
megfogalmazott alapelvek lehetnek irányadók. Ellenkező esetben a jogalkotó és a jog-
alkalmazó számára is túl széles értelmezési keret állna rendelkezésre.73 Mindezeken túl 
létezik olyan jogelméleti megközelítés is, amely szerint abban az esetben is alapelvek-
ről lehet beszélni, ha nincsenek sem erre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések, 
sem pedig általánosan, egyfajta közmegegyezés alapján követett elvek, hanem az egyes 
szabályok összevetéséből kikövetkeztethetők azok az elvi jelentőségű tételek, amelyek 
a norma valamennyi rendelkezését áthatják.74

Az alapelvek normativitásának szempontjából két irányvonal rajzolódik ki. Ezek 
egyike szerint az alapelvek a jogalkalmazó számára nyújtanak jogértelmezési és alkal-
mazási segítséget, kiváltképp a határesetnek számító kérdésekben. Ádám Antal szerint 
az alapelvek széles nyílásszögben általános útmutatásokat, fő irányokat, vezérfonalat, 
elvárásokat tartalmaznak, és tág mozgásteret nyújtanak a címzettek számára a kivite-
lezés, a végrehajtás, az alkalmazás módozatainak kialakításában.75 A másik felfogás 
az alapelveknek normatív jelleget tulajdonít, amelynek mind a jogalkotásban, mind pedig 
a jogalkalmazásban meg kell nyilvánulnia. „Az alapelvekre általánosságuknál fogva 
a tételes joghoz képest a stabilitás jellemző, így alkalmasak a jogalkotás befolyásolá-
sára. A jogértelmezés kérdésében pedig az alapelv az a mérce, amelyhez a jogalkalmazó 
bizonytalanság esetén igazodhat.”76

Az Rtv. IV. fejezete meghatározza azokat az alapelveket és jellemzőket, amelyek 
a rendőrség teljes (meghatározott rendőri szervezettől, tevékenységtől és szolgálati terü-
lettől független) működését meghatározzák. Amennyiben a rendőrség működésnek elveit 
kizárólag a jogi szabályozásból akarnánk levezetni, abban az esetben azért sincs köny-

72 Petrétei 2002
73 Hautzinger 2002, 70.
74 Földvári 2002
75 Ádám 2015, 359.
76 Hautzinger 2002, 70.
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nyű dolgunk, mert az Rtv.-nek  a Rendőrség működésének általános elvei és jellemzői 
című IV. fejezete a címével ellentétben nem marad meg az általánosság szintjén, hanem 
nagyon is részletgazdag szabályozásba bocsátkozik. Ennélfogva nem csupán a működési 
alapelveknek és a működés jellemzőinek egymástól való elhatárolása nehézkes, hanem 
az alapelvek tartalmának kibontásához szükséges magas fokú absztrakció elvégzése 
is. E nélkül pedig hiányozna az alapelvek a stabilitása és az a sajátossága, hogy átfogó 
értelmezési lehetőséget nyújtsanak. Ezért e fejezet keretei között a rendőrség működésére 
jellemző alapelvek meghatározásakor építkezünk a jogi szabályozásra, a jogtudomány 
módszereire, de segítségül kell hívni olyan jogon kívüli jelenségeket is, amelyek a ren-
dőrség társadalmi rendeltetésének meghatározásában nyújtanak elvi jellegű segítséget. 
Ehhez pedig a rendészettudomány eszköztárát kell segítségül hívni.

Az Rtv.-ben  megfogalmazott, illetve abból levezethető alapelvek célja elsősorban 
a rendőrség mozgásterének kijelölése. A rendészeti beavatkozás alapjog-korlátozó ter-
mészete miatt törvényben kell annak garanciáit megteremteni, hogy a rendőrség az őt 
megillető jogokat ne gyakorolhassa visszaélés-szerűen. Ez a korlátozó mechanizmus 
az állampolgárok számára nyújt védelmet az állami közhatalommal szemben. A műkö-
dési alapelvek egyrészről megteremtik a jogkorlátozó rendészeti beavatkozás lehetőségét, 
másrészről a garanciális elemek biztosításával kijelölik annak határait. Mindemellett 
az alapelvek a rendőrség zavarmentes működését célzó, állampolgárokra vonatkozó 
kötelező magatartási szabályokat is megfogalmaznak.

Joghoz kötöttség

A hazai rendészetelméleti szakirodalomban elterjedt nézet szerint a rendőrség működése 
három funkciót valósít meg: az őrködés, amely a jogkövető társadalmi többség veszé-
lyektől való megóvását jeleni; a rendészeti beavatkozás, vagyis veszélyelhárítás, amely 
a legitim fizikai erőszak és kényszer alkalmazását jelenti; és végül a veszélyek utáni 
rendőri feladatok, amelyek a cselekmény és elkövetőjének felderítését és szankcionálá-
sát foglalja magában. Ez utóbbi funkció annyi magyarázatot igényel már elöljáróban is, 
hogy itt egyszerre van jelen a szabálysértésekkel és a bűncselekményekkel szembeni 
fellépés, mert ezek jellege között számtalan közös vonás kimutatható. Ugyanakkor e két 
cselekménytípus bizonyításához szükséges eljárási formák egymástól élesen megkülön-
böztethetők, és lefolytatásuk a rendőrségen belül is elkülönült szervezeti struktúrában 
történik. A rendőrség funkciójának hármas felosztása tükröződik a rendőrség joghoz 
kötöttségének elvében.

Az őrködés többek között a közterületi járőrszolgálat, őrszolgálat munkájának azt 
a részét jelenti, amikor a rendőrök nem hajtanak végre rendőri intézkedést, hanem 
a puszta jelenlétükkel igyekeznek biztosítani a közrendet. Az őrködés funkciója általá-
ban a jogi szabályozáson kívül esik. Ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség a maga közjogi 
szervezetszabályzó eszközeivel ne szabályozná ezt a tevékenységet, de ez a szabályozás 
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csak a rendőrség személyi állományára nézve hatályos. A társadalom tagjai kívül esnek 
e szabályozáson, rájuk nézve sem jogokat, sem kötelezettségeket nem keletkeztethet.

A beavatkozás területe már egészen más képet mutat. Itt a közigazgatási jogi normák 
dominálnak. Amikor a rendőr fellép bármely szabálysértéssel vagy bűncselekménnyel 
szemben, akkor cselekvése közjogi aktusnak számít. Ennélfogva a közigazgatási jog 
szabályozása alá tartozik. E szabályozásra – a jogalkalmazás időigényessége és a beavat-
kozás azonnali szükségessége miatt – jellemző, hogy a közjog leginkább a beavatkozásra 
való felhatalmazásra és egyben ennek kötelezettségére, valamint a keretek kijelölésére 
szorítkozik. A kijelölt kereteket jogi szempontból az arányossági és szükségességi klau-
zulák töltik meg tartalommal. „A hatósági intézkedések azonban soha nem egyneműek, 
hanem nagyfokú változatosságot (heterogenitást) mutatnak. Van, amikor az intézkedés 
szolgáltató jellege a meghatározó, máskor a korlátozó, kényszerítő elem lép előtérbe, 
végül nem ritkán a rekonstruáló, a múltbeli eseményt feltáró bizonyítás kap hangsúlyt. 
Már egyetlen hatósági aktus is lehet olyan összetett, amelyben a szolgáltató, a korláto-
zó-kényszerítő és a bizonyítást igénylő részletek együttesen vannak jelen. Az első beavat-
kozó gyakran találja magát szemben azzal a helyzettel, amikor a beavatkozásra okot adó 
esemény előre nem kiszámítható módon, váratlanul, spontán fejleményként jelenik meg. 
A hatóság erre adott válaszlépése nem tűri a formakényszert, amorf jelleget ölt magára, 
éppen aktuális alakját a pillanat diktálta követelmények dönthetik el. A hatóság erre fel-
hatalmazott tagja, annak érdekében, hogy azonnali intézkedési kötelezettségének eleget 
tehessen, gyakran csak saját döntésére támaszkodva, autonóm módon cselekedhet.”77

Ami pedig a felderítést, bizonyítást, valamint szabálysértések esetében a szankcio-
nálást is illeti, roppant részletes szabályozást találni. Itt a jogalkotó nem elégedhet meg 
a keretek kijelölésével, hanem részletesen szabályozza az eljárás szereplőinek – köztük 
a rendőrségnek – jogait, kötelezettségeit. A büntetőeljárás az az eljárási rend, amelynek 
kimenetele a legsúlyosabb hátránnyal járhat az egyén számára. Ezért itt találni a legin-
kább részletezett eljárási szabályokat. E részletes szabályozás ad garanciát az egyének 
számára a jogtalan vagy túlzó állami beavatkozással szemben. A rendszerváltást követő 
rendészeti jogfejlődés eredménye, hogy kialakult a rendőrség titkos információszerző 
tevékenységének az ügyészség és bíróság által kontrollált jogi rendje is. Itt az eljárás alá 
vont egyén és a vele kapcsolatban állók magánszférájába való beavatkozás különösen 
indokolttá teszik az erős jogállami garanciák létét.

Nem vitatható módon a rendőri intézkedések túlnyomó többsége jogkorlátozó jellegű, 
ebből eredően alkalmasak arra, hogy kárt vagy hátrányt okozzanak. Jogszerű rendőri 
intézkedés esetében az intézkedéssel okozott kár vagy hátrány is jogszerű lesz. Ha a ren-
dőrt az intézkedés megtételében tárgy akadályozza, azt eltávolíthatja, vagy az akadályt 
más módon elháríthatja, az ezzel okozott kárért a rendőrségnek az intézkedés alapjául 
szolgáló cselekményben vétlen károsultat kártalanítania kell. Az sem kizárt, hogy a ren-
dőri fellépés valakinek előnyt jelent. Ez szintén jogszerű abban az esetben, ha a rendőri 
intézkedés is az. Ilyen eset például, amikor a közforgalmú tömegközlekedési jármű jegy-

77 Finszter 2014b, 32.
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kezelője rendőri segítséget kér a közlekedési társaság jogos vagyoni igényének – tipikusan 
pótdíjazás formájában történő – érvényesítéséhez azzal szemben, aki nem hajlandó magát 
igazolni. Ennek megfelelően a joghoz kötöttség alapelvi követelménye azt is jelenti, hogy 
a rendőri intézkedés nem okozhat jogtalan hátrányt, és nem szerezhet jogtalan előnyt.

Intézkedési kötelezettség

A joghoz kötöttség elvénél megállapították, hogy a társadalmi veszélyhelyzetek kezelésé-
hez a rendőrségnek széles körű felhatalmazása van a szükséges intézkedések megtételére. 
Lényeges, hogy a rend őrének nem csupán joga, hanem hivatalából eredő kötelezettsége 
a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele. „A rendőr jogköré-
ben eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, 
a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy 
cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak.”78

Az intézkedési kötelezettség közelebbről annyit határoz meg a rendőr számára, hogy 
amennyiben intézkedésre okot adó körülmény jut a tudomására, abban az esetben az Rtv.-
ben  megfogalmazott valamely intézkedés végrehajtásával állítsa helyre a közrendet, vagy 
hárítsa el a veszélyt. Ez egy jogi parancs a rendőr számára, amelyet egy intézkedésre 
okot adó körülmény esetén köteles a rendőr beteljesíteni. Ez a körülmény lehet bűncse-
lekmény, szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés, baleset, illetve 
bármely más, az életet, testi épséget veszélyeztető vagy sértő magatartás, illetve esemény.

Az intézkedésre okot adó körülmény négy féle módon juthat a rendőr tudomására:
1. Közvetlen, személyes jelzés: amikor a veszélyt vagy sérelmet valaki közvetlen 

módon – tipikusan szóban – hozza a jelen lévő rendőr tudomására.
2. Bejelentés alapján közvetve a segélyhívó rendszer vagy más rendőri elérhetősé-

gen – például internet, levél stb. – keresztül.
3. A rendőr saját maga észleli a cselekményt.
4. Más hatóság vagy szervezet – például önkormányzat, kormányhivatal, a rendőrség-

gel együttműködő más szervezet (például a gyermekvédelmi jelzőrendszer elemei, 
polgárőrség) – hozza a rendőrség tudomására a cselekményt.

Az intézkedési kötelezettségének a rendőr két féle módon tehet eleget: 1. vagy saját maga 
kezdi meg és folytatja le az intézkedést, vagy 2. intézkedést kezdeményez valamely 
rendőri szervnél vagy más hatóságnál. A rendőr az intézkedést akkor kezdi meg és foly-
tatja le saját maga, ha azt előreláthatóan be is tudja fejezni, vagyis rendelkezik az ehhez 
szükséges erőfölénnyel és szaktudással. Intézkedést pedig akkor kezdeményez, ha azt 
előreláthatóan nem tudná befejezni, mert hiányzik az ehhez szükséges erő, eszköz, vagy 
a hatásköri szabályok azt indokolják.

78 Rtv. 13. § (1) bek.
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Ez utóbbira lehet példa, amikor a rendőr maga is intézkedhetne köztisztasági szabály-
sértés esetében, de ha az adott területen működik önkormányzati rendészet, akkor sok 
esetben kedvezőbb lehet, ha a rendőr e szervnél kezdeményezi az intézkedést. Ennek oka 
lehet, hogy az önkormányzat által működtetett térfigyelő rendszer kamerái rögzítették 
az eseményt, vagy csupán azért, mert az önkormányzatnak rendelkezésére áll a hulladék 
elszállításához szükséges infrastruktúra.

Az intézkedési kötelezettség a rendőrt szolgálaton kívül is terheli, de csak abban 
az esetben ha:

 – alkalmas a szolgálat ellátására (vagyis nincs ittas vagy bódult állapotban, betegség 
nem akadályozza, és rendelkezik azzal a szakmai tudással, valamint erő- és eszköz-
szükséglettel, amely ahhoz kell, hogy a megkezdett intézkedést be tudja fejezni);

 – nincs a helyszínen szolgálatban lévő rendőr, és a szolgálatban lévő rendőr értesíté-
sével járó késedelem az intézkedés eredményességét veszélyeztetné.

A két feltételnek egy időben fenn kell állnia (konjunktív feltételek) ahhoz, hogy a rendőrt 
szolgálaton kívül is terhelje az intézkedési kötelezettség. Van azonban egy kivétel, amikor 
a szolgálaton kívüli rendőr nem mérlegelheti, hogy van-e a közelben szolgálatban lévő 
rendőr. Ez pedig az az eset, amikor szolgálatban lévő rendőrnek kell segítséget nyújtani. 
A szolgálatra való alkalmasságot azonban ebben az esetben is vizsgálni a kell.

Az intézkedési kötelezettség konkurenciái

Az intézkedési kötelezettség konkurálhat egy másik ugyanilyen kötelezettséggel, illetve 
más jellegű szolgálati feladatokkal is. Abban az esetben beszélünk az intézkedési 
kötelezettség konkurenciájáról, amikor egy rendőrnek egy időben több egymástól 
független esemény keletkeztet intézkedési kötelezettséget, vagy már egy folyamatban 
lévő feladat végrehajtása közben észlel olyan eseményt, amely intézkedési kötelezett-
séget keletkeztet.

Több intézkedésre okot adó cselekmény időbeli összeütközésének két alapesete 
képzelhető el: azonos súlyú cselekmények vagy eltérő súlyú cselekmények okozzák 
az összeütközést. Azonos súlyú cselekmények esetében a megelőzés szabálya lesz 
az irányadó. Ennek megfelelően a rendőr a korábban megkezdett intézkedést fejezi be, 
míg a későbbi eseményt jelenti a szolgálati elöljárójának vagy a tevékenységirányítási 
központnak (a továbbiakban: TIK), ilyen módon pedig ebben az ügyben intézkedést 
kezdeményez. Eltérő súlyú cselekményeknél a rendőr a súlyosabb veszéllyel járó vagy 
súlyosabb sérelmet okozó cselekményt részesíti előnyben. Ezért a kevésbé súlyos cse-
lekménnyel szembeni intézkedést meg kell szakítani annak érdekében, hogy a társa-
dalomra veszélyesebb cselekménnyel szemben a rendőr képes legyen eredményesen 
fellépni. Például ha a rendőr a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének 
szabálysértését észlelve intézkedésbe kezd, de eközben tudomására jut egy súlyos 
sérelemmel vagy veszéllyel járó bűncselekmény, amelynek megszakítására reális lehe-
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tősége van, abban az esetben felfüggeszti a szabálysértés miatt korábban megkezdett 
intézkedést, és a súlyosabb cselekmény elkövetőjével szemben lép fel.

Az intézkedési kötelezettségből fakadó feladatok összeütközhetnek más jellegű szol-
gálati feladatokkal is. A Szolg. Szab. felsorolja azokat a speciális feladatokat, amelyek 
teljesítése közben a rendőrnek az általánostól eltérő intézkedési kötelezettsége van. 
Ez esetben akkor beszélünk valódi konkurenciáról, ha az intézkedési kötelezettség tel-
jesítése veszélyeztetné ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. E szerint amennyiben 
az intézkedési kötelezettségből fakadó rendőri intézkedés veszélyeztetné:

 – Magyarország védett vezetői vagy kijelölt létesítményei tekintetében jelentkező 
személy- vagy objektumvédelmi szolgálati feladat végrehajtásának biztonságát vagy 
eredményességét,

 – a terrorelhárítási feladatok végrehajtásának eredményességét,
 – a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységének eredményes-

ségét,
 – a Védelmi Program biztonságos végrehajtását,
 – a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyek-

ről és a személyi védelem ellátásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
személyi védelem biztonságos végrehajtását, vagy a titkos információgyűjtés vagy 
a leplezett eszköz alkalmazásának eredményességét,

abban az esetben a rendőr az intézkedési kötelezettségének kizárólag intézkedés kezde-
ményezésével tesz eleget.

A korlátozott intézkedési kötelezettség

A szolgálati kötelmek terjedelme alapján általában nem teszünk különbséget a különböző 
végzettségű rendőrök között. Ebben az intézkedési kötelezettség kivételt képez. A rend-
szerváltás időszakáig viszonylag egyszerű volt a rendőrség képzési rendszere. Az azóta 
eltelt időben viszont gyakorta következnek be strukturális változások. Ilyennek tekint-
hető az iskolarendszeren kívüli részszakképesítésekre (modul) épülő képzési rendszer. 
Az elgondolás szerint négy modul teljesítésével megszerezhető a teljes alapfokú rendőri 
végzettség. Az alapmodul sikeres teljesítése után a tanulók elhelyezkedhetnek a rend-
őrség állományában. Bármelyik modul hiánya azonban azt eredményezi, hogy a rendőr 
nem rendelkezik (teljes) szakképzettséggel. Később lehetőség nyílik a szakképzettség 
megszerzésére. A szakképzettséggel nem rendelkező rendőr kizárólag szakképzett rendőr 
irányításával intézkedhet. Részszakképzettséggel rendelkező rendőr(ök) önállóan nem 
intézkedhet(nek). E korlátozás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szakképzettséggel 
nem rendelkező rendőr önállóan lásson el meghatározott szolgálati feladatokat. Többek 
között önállóan láthat el díszőr, rendkívüli őr és egyéb olyan szolgálati feladatokat, ahol 
előre láthatóan nem kell intézkednie. Amennyiben mégis olyan eseményt észlel vagy 
hoznak a tudomására, amely miatt rendőri intézkedés válik szükségessé, abban az eset-
ben a legközelebbi rendőr vagy a TIK értesítésével intézkedést kezdeményez. Életszerű 
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azonban az a megoldás, hogy közvetlen és másként el nem hárítható veszély elhárítása 
érdekében késlekedést nem tűrően intézkedik.

Az intézkedéséért viselt felelősség

A rendőr vagy saját elhatározásából, vagy pedig elöljárói utasításra intézkedik. A parancsra 
végrehajtott intézkedés jogszerűségéért a parancs kibocsátója felel. Ez közelebbről 
az intézkedés jogalapjáért, arányosságáért, szükségességéért való felelősséget jelenti. 
Ahhoz, hogy egy intézkedés teljes egészében megfeleljen a jogszerűség követelményének 
az szükséges, hogy az intézkedésekkel szemben támasztott követelmények a végrehajtás 
teljes ideje alatt fennálljanak. Ezért az intézkedés végrehajtásának jog- és szakszerűsé-
géért a végrehajtó felel. Megtörténhet, hogy az elöljáró egy minden tekintetben jogszerű 
intézkedés végrehajtására adott utasítást, de a beosztott az utasítás végrehajtása közben 
letér a jogszerűség mezsgyéjéről. Ebben az esetben tettéért kizárólag őt terheli felelősség.

A felelősség egyik garanciális eleme a rendőr azonosíthatósága. Ez lényeges feltétele 
a rendőri működés nyilvánosságának, mert azt szolgálja, hogy a hatalom nevében eljáró 
rendőr ne bújhasson a névtelenség álarca mögé, azaz intézkedéséért a rendőr felelősségre 
vonható legyen. Az Rtv. alapján a rendőr azonosítására két lehetőség nyílik aszerint, 
hogy egyenruhában vagy polgári ruhában látja el szolgálatát. Az egyenruhában lévő 
rendőrt az egyenruhája és a rajta elhelyezett sorszámozott szolgálati jelvény együttesen 
igazolja. Léteznek olyan szolgálati feladatok, amikor a jelvény használata – annak fizikai 
jellemzői miatt – nem lehetséges. Ilyen esetekben más módon, elsősorban úgynevezett 
hímzett azonosítóval kell helyettesíteni. A polgári ruhában szolgálatot teljesítő rendőrt 
a szolgálati jelvénye és igazolványa együttesen igazolja. Az azonosíthatóság jegyében 
írja elő a szolgálati szabályzat, hogy a rendőr az intézkedés megkezdésekor közli nevét, 
jelvényszámát, rendfokozatát, szolgálati helyét, beosztását. Ezzel a rendőr egyértelműen 
beazonosíthatóvá válik, így az esetleges jogi felelősségre vonásnak nem képezi akadályát 
az anonimitás.

Közszolgálatiság

A közigazgatás és ezen belül a rendőrség tevékenységét három alapvető összetevő bemu-
tatásával lehet jellemezni. E három elem a szervezet, a funkció (feladat) és a személyi 
állomány.79 A rendőrséget mint szervezetet nem lehet függetleníteni a rendőrtől mint hiva-
talnoktól, minthogy a rendőrség a közfeladatainak túlnyomó részét a rendőrök útján látja el. 
Létezik olyan elméleti megközelítés, amely szerint a közszolgálati viszony ismérve, hogy 
a „közszolgálati alkalmazottak olyan szerveknél dolgoznak, amelyeket a köz (az állam, 
az önkormányzat) tart fenn részben vagy egészben (tehát költségvetési szervek), s ezek, 
illetve alkalmazottaik a köz érdekében vett feladatokat látnak el, közszolgáltatásokat bizto-

79 György 2018a, 18.
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sítanak, s […] gyakorta állami alapfunkciókat valósítanak meg”.80 Magyary Zoltán szerint 
a „[k]özhivatalnok az az egyén, aki az állam, vagy az állam által szolgálatadóul elismert 
más közigazgatási jogi személy munkájában való közreműködésre megfelelő közigazgatási 
aktus által megbízást kap”.81 A rendőrség és ezáltal a rendőri hivatás is része a közszolgá-
latnak. A kinevezés rendje, a szakmai előmenetel, a képesítési követelmények, a minősí-
tési eljárás, a szakmai kritériumok meghatározása és a szakképzés rendszere megegyezik 
a köztisztviselő karral szemben támasztott legáltalánosabb követelményekkel.82

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 2015. évi XLII. tv. (a továbbiakban: Hszt.) preambuluma a hivatásos szolgálati 
jogviszonyt különleges közszolgálati jogviszonyként határozza meg. A törvény a „különle-
ges” kifejezést mint a hivatásos szolgálati jogviszony jelzőjét a későbbiekben is használja. 
A közszolgálati jog egyik jellemzője, hogy a civil munkajogtól eltérő jogok és kötele-
zettségek illetik meg a jogviszony alanyait. Az, hogy a hivatásos szolgálati jogviszony 
a közszolgálati jogviszonyok között is különlegesnek számít, a feleket megillető jogok 
és kötelezettségek természetében, egymáshoz való viszonyában ragadható meg. A szolgálati 
viszony szabályai akkor töltik be rendeltetésüket, ha képessé teszik a rendészeti szervek 
állományát arra, hogy betöltsék e szervek társadalmi rendeltetését. A szolgálati viszonyt 
szabályozó joganyag akkor felel meg az alkotmányos követelményeknek, ha garantálja 
a személyi hatálya alá tartozók alapvető jogait, illetve elősegíti őket azok gyakorlásában. 
Természetesen a rendészet jellege indokolttá teheti alapvető jogok korlátozását.

„A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi 
szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alap-
ján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, akár életének és testi épségének kockáz-
tatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.”83 Az önkéntes vállalás 
a rendészeti hivatás gyakorlásával kapcsolatban a munka szabad megválasztásához való 
jog egyik megnyilvánulása. Ugyanakkor az „élethivatás” kifejezés élesen elkülöníti 
a rendészeti pályát a civil munka világától, de még a civil közszolgálattól is.84 Az élethi-
vatás választása egyben értékválasztást is jelent. Legalább négyféle értékrendszer közüli 
választás lehetősége merül fel: a törvényi szabályozásból levezethető; a ténylegesen 
meglévő; a társadalom által elvárt; illetve az egyén által feltételezett értékrendszer nyújt 
lehetséges alternatívát. Az ideális eset, ha ezek az értékrendszerek egybeesnek, ellenkező 
esetben az értékrendszerek között feszülő ellentét vagy az egyén belső értékkonfliktusát, 
esetleg értékválságát, vagy a szervezet értékválságát, avagy társadalmi bizalmának csök-
kenését fogja eredményezni. Az „élethivatás” kifejezés idealizált értékválasztást jelent, 
mert kifejezésre juttatja, hogy a rendőri tevékenység egy olyan elsajátítható tudáson 

80 György 2018a, 18.
81 Magyary 1942, 376.
82 Finszter 2014b, 79.
83 Hszt. 13. § (2) bek.
84 A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény is csak a preambulumában említi, 
hogy törvény célja többek között, hogy előmozdítsa az erős nemzettudatra épülő és értékelvű közszolgálati 
tisztviselői hivatás megteremtését.



313

alapuló szakma, amely egyik legfőbb jellemvonása a szolgálatszerűség, ami szükség-
képpen magában foglalja egyfelől a társadalom érdekeinek való megfelelést, másfelől 
a rendőrtől elvárt fokozott áldozatvállalást. A rendőr a hivatását a köz érdekében végzi, 
a rendőrség feladatainak megvalósításával.

Az áldozatvállalás nevesített esetei az alkotmányos jogok korlátozásának elfogadása; 
a megfelelő magatartási formák elfogadása a magánéletben is;85 a szigorú kötelmi rend, 
amelynek megsértése büntetőjogi felelősséget keletkeztet; az élet kockáztatása; a fegyve-
res szolgálat; és a titkosság. E fejezet keretei között ezek közül a kötelmi rendből, az élet 
kockáztatásából, a fegyveres szolgálatból és a titkosságból eredő sajátosságokat ragadjuk 
meg. A többi sajátosságot a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló fejezetben elemezzük.

A parancs (utasítás) iránti engedelmesség

Ismert e követelménynek az utasítás iránti engedelmességként való megfogalmazása is, 
arra való hivatkozással, hogy a parancs kifejezés elsősorban a katonai terminológiában 
használatos. Az Rtv. is az utasítás kifejezést használja. Ennek ellenére e helyütt mégis 
megmaradunk a parancs kifejezés használatánál, mégpedig azért, mert jobban kifejezi 
a büntetőjogi relevanciát. S már csak azért is, mert a parancs kizárólag a rendészeti tárgyú 
jogi normákban is szabályozott elöljáró és beosztott viszonyában értelmezhető, amely 
kifejezések úgyszintén a honvédelmi jogra jellemzők, nem pedig a civil közszolgálati jogra.

A parancs felfogható úgy, mint a végrehajtást igénylő vezetői döntések közlése, 
lényegében a testet öltött döntés. E döntések kialakításának és közlésének megvannak 
a rendvédelmi szervekre jellemző vonásai. A civil munka világában is megvan a mun-
kahelyi vezetők utasítási joga. A kettő közötti különbözőség leginkább a nem teljesítés 
joghatásaiban ragadható meg. A civil munka területén a vezetői döntés nem teljesítésének 
munkajogi következménye lehet. Ellenben a rendőri vezető parancsának mint utasításnak 
a nem teljesítése alkalmas lehet a büntetőjogi felelősség megállapítására is. A Büntető 
törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. (a továbbiakban: Btk.) a katonai bűncselekmé-
nyek között is a parancs iránti engedetlenséget fogalmazza meg, amely cselekménynek 
az alanyai a rendőrség hivatásos állományú tagjai is lehetnek.

Egy időben a rendészettudomány művelői hosszan polemizáltak arról, hogy a parancs, avagy 
az utasítás kifejezés-e a helytállóbb a rendőri vezetők döntésének meghatározására. Az utasítás 
mellett érvelők szerint ez a kifejezés jobban illeszkedik ahhoz, hogy a rendőrség a civil közigazgatás 
integráns része. Ez igaz. A parancs kifejezés mellett érvelők pedig többek között azt hozták fel, hogy 
a büntetőjogi szabályok a parancs nem teljesítését rendelik büntetni, s e szabályok a rendőrökre is 
vonatkoznak. Ez is igaz. Ugyanakkor ez utóbbi igazság abból fakad, hogy a büntető jogszabályok 
a „katona” fogalmába a szolgálatban lévő rendőrt is bele értik. Arról hosszan lehetne értekezni, 
hogy ez mennyire helyes, mindenesetre nem látszik valószínűnek, hogy e szabályok a közeljövőben 
megváltoznának. Az Rtv. rendelkezéseit és a büntető jogszabályokat egymás mellé téve olyan kép 
alakul ki, mintha a rendőri vezető utasítása a nem teljesítéssel paranccsá válna. Hiszen egészen 

85 Magyary 1942, 131.
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addig, amíg a beosztott eleget tesz az utasítással szembeni kötelezettségeinek, a rendészeti tárgyú 
normák vonatkoznak rá, onnantól kezdve viszont, hogy dacol a vezetői akarattal, már a büntető 
anyagi jogi szabályok következményeivel kell számolnia.

Maga az elvárás azt fogalmazza meg, hogy a kapott parancsot a tartalmának megfelelően 
végre kell hajtani. A formális parancsvégrehajtás nem felel meg sem a megfogalmazott 
elvnek, sem pedig a rendőrség érdekeinek. Ez biztosítja, hogy a rendőri szervezet a sze-
mélyében felelős vezető döntéseinek megfelelően működjön. Ez nem azt jelenti, hogy 
a döntés meghozatalának folyamatában is kizárólagos szerepe van a vezetőnek. Sokkal 
inkább a döntésért való felelősséget fejezi ki. Parancsadási joggal nem kizárólag a szer-
vezet élén álló vezető rendelkezik, hanem valamennyi szolgálati elöljáró a beosztottakkal 
szemben. A parancs iránti engedelmesség azonban nem minden korlátozástól mentesen 
érvényesül. Az Rtv. három korlátot nevesít.

1. Ha a parancs teljesítésével annak címzettje jogszabálysértést követne el, akkor 
ő köteles erre felhívni a parancsot kibocsátó elöljáró figyelmét. Ha az elöljáró ennek elle-
nére fenntartja a parancsot, akkor a beosztott köteles azt végrehajtani. Ezzel az aktussal 
a parancs végrehajtásával okozott következményekért való felelősség teljes egészében 
átháramlik az elöljáróra. Erre természetesen csak akkor van lehetőség, ha a beosztott 
a parancs végrehajtásának jogszabálysértő jellegét felismerte. Annak elkerülése érde-
kében, hogy bárki a felismerés hiányára alaptalanul hivatkozzon, a törvény a felelősség 
áthárításának szabályait kiegészíti azzal, hogy a beosztott vállalja a felelősséget akkor 
is, ha annak ellenére nem ismerte fel a jogszabálysértő jelleget, hogy az felismerhető 
volt. Ez teszi lehetővé azt, hogy a felelősség alól senki ne menthesse ki magát kellő 
indok nélkül. Összefoglalva: A parancs kibocsátója (elöljáró) felel a jogszabálysértésért, 
ha a címzett (beosztott) a végrehajtást megelőzően erre az elöljáró figyelmét felhívta, 
és ő ennek ellenére ragaszkodott a végrehajtáshoz, avagy a címzett a jogszabálysértő 
jelleget nem ismerte fel és nem is ismerhette fel. A felelősség áthárításának garanciális 
szabályát jelenti, hogy a beosztott kérheti az utasítás írásba foglalását. Lényeges, hogy 
ez nem jelenthet halasztó hatályt az utasítás végrehajtására. Ennélfogva, amennyiben 
egy utasítást nyomban végre kell hajtani, abban az esetben az írásba foglalásra csak utó-
lag kerülhet sor. Az elöljáró nem tagadhatja meg az írásba foglalást. Ellenkező esetben 
a beosztott a parancsot kiadó szolgálati elöljárójához fordulhat.

2. Ha a parancs teljesítésével, annak címzettje bűncselekményt követelne el, akkor 
köteles a végrehajtást megtagadni. A parancs végrehajtója roppant nehéz helyzetben van, 
mert a parancs végrehajtása azon a felismerésén alapul, hogy ezzel szolgálati feladatot 
hajt végre, és amennyiben ezt annak hiányában mulasztja el, hogy a parancs illegitim 
lenne, abban az esetben vétkessé válik.86 Ha jobb felismerése ellenére végrehajtja a paran-
csot, abban az esetben a beosztott önálló tettesként felel. Ugyanez a helyzet akkor is, 
ha alaptalanul hivatkozik a felismerés hiányára, mert képzettsége, végzettsége alapján 
felismerhette volna a bűncselekményt. Mindkét esetben a parancsot kiadó elöljáró fel-
bujtóként vonható felelősségre. Ha a címzett nem ismerte fel és nem is ismerhette fel, 

86 Hautzinger 2010, 124.
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hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el, abban az esetben az elöljáró 
közvetett tettesként felel.

3. Ha a parancs végrehajtásával annak címzettje kegyetlen, embertelen, megalázó 
bánásmódot valósítana meg, abban az esetben úgy kell eljárnia, mintha bűncselekmény 
elkövetésére kapott volna parancsot. Az esetek jelentős részében a kegyetlen, embertelen, 
megalázó bánásmód egyben bűncselekményt is megvalósít. De az előfordulhat, hogy 
például a megalázó bánásmóddal megvalósított durva személyiségi jogi jogsértés nem 
éri el a társadalomra veszélyességnek azt a fokát, hogy bűncselekmény is megállapítható 
legyen, hanem a jogsértés megmarad a polgári jog keretei között.

Negyedik kivételként idetehető az élet kockáztatásának kötelezettsége körében ismer-
tetett szabály, amely szerint a rendőr nem köteles azt a szolgálati feladatot végrehajtani, 
amely egészen bizonyosan az életének elvesztését eredményezné.

Az élet kockáztatásának lehetősége és kötelezettsége

A rendőri munkát sokan – időnként joggal – veszélyesnek tartják. A hivatás teljesítésébe 
beletartozik a kockázat viselése is, hiszen a rendőr munkája során számtalan veszélyfor-
rással találkozik. Nem kizárólag a veszélyes bűnözők elfogására kell gondolni, hanem 
akár a közlekedési kockázatokra vagy a közterületi munkával együtt járó egészségi 
kockázatokra is. A veszély tehát egyrészről természetes velejárója a rendőri munkának. 
Másrészről a veszély viselése nincs a rendőr szabad belátására bízva. Ez különbözteti meg 
például a sportolóktól, akik szabadon döntenek arról, hogy milyen mértékű kockázatot 
vállalnak. A rendőr esetében a közbiztonság érdekében való veszélyviselés hivatásbeli 
kötelezettség. Amíg a sportoló a saját dicsősége érdekében vállal önként veszélyt, addig 
a rendőr más ember érdekében kötelességként vállalja a veszélyt.

A kérdés csupán annyi, hogy ez a kötelezettség meddig terjed. Mivel maga a törvény is 
csak kockázatviselést fogalmaz meg, ezért azt kell mondjuk, hogy a rendőr addig köteles 
vállalni életének veszélyeztetését, amíg a szolgálati feladat végrehajtása nem jár egészen 
bizonyosan az élet elvesztésével. Tudniillik kockázatról csak addig beszélhetünk, amíg 
egy esemény következményei nem határozhatók meg előre teljes bizonyossággal. Ha egy 
esemény csak egyetlen következménnyel járhat, abban nincs kockázat. Még akkor sem, ha 
ez a következmény az egyén életére nézve igen káros. A kockázatviselés mértéke az egyik 
elhatárolási pontja a rendőri és a katonai hivatásnak. Míg a katona arra tesz esküt, hogy 
a haza védelmét mint katonai feladatot akár az élete árán is ellátja, addig a rendőr arra 
tesz vállalást, hogy szolgálati kötelezettségeit ha kell, élete kockáztatásával is teljesíti.

Fegyverviselési jogosultság

Az Rtv. szabályozása szerint a rendőr szolgálatban jogosult szolgálati lőfegyvert viselni 
és azt jogszabályi keretek között használni. A megfogalmazás csak a jogosultságra terjed 
ki, de a rendőri hivatás jellegéből eredően ez sok esetben kötelezettséget is jelent. E nélkül 
a társadalomnak éppen a legsúlyosabb emberi magatartásokkal szembeni védelme lenne 
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nehezen elképzelhető. A fegyverviselés az, amely a rendőrséget a leghatározottabban 
megkülönbözteti a civil közigazgatáson belül a többi hivataltól.

A titoktartási kötelezettség

A rendőri munka jelentős részét, kivált a rendészeti igazgatást és a bizonyítást a lehető 
legszélesebb körű nyilvánosság kell hogy jellemezze. Ez nem azt jelenti, hogy e terü-
leten ne lenne létjogosultsága a titkosságnak, de csak a legszükségesebb mértékben. 
Ugyanakkor a bizonyítást megelőző felderítés és nyomozás egyik lényegi jellemzője 
a titkosság. Az alapelv azt a kötelezettséget rója a rendőrre, hogy a hivatásánál fogva 
tudomására jutott titkot – minősítésének megfelelő védelmi szint szerint – megőrizze. 
A titok védelmének két összetevője van. Egyrészről tartózkodnia kell attól, hogy ille-
téktelen személy tudomására hozza (passzív védelem), másrészről a titkot védenie kell 
attól, hogy illetéktelen személy hozzáférjen (aktív védelem). A titokvédelmi kötelezettség 
a rendőrt a titok minősítési idejének lejártáig terheli, függetlenül attól, hogy a szolgálati 
jogviszony fennáll-e még, avagy már megszűnt.

Legitim fizikai erőszak gyakorlása

A rendőr az átlagemberhez képest – vállalt hivatásánál fogva – gyakrabban szembesül 
olyan konfliktushelyzetekkel, amikor a saját vagy társa(i), illetőleg más emberek élete 
veszélybe kerül. Ebből a helyzetből fakad az a körülmény, hogy miközben a rendőr a köz-
biztonság és a közrend védelme során életvédelmi funkciót is ellát, egyúttal a számára 
biztosított eszközök alkalmazásával az életet kockáztató tevékenységet is kifejt.87 A legi-
tim fizikai erőszak alkalmazása akár azzal is járhat, hogy a rendőr kioltja más ember 
életét. Ez a lehetőség beleilleszkedik abba az alkotmányos követelménybe, amely szerint 
annak érdekében, hogy az országban a közbiztonság és a közrend rendőri eszközökkel 
eredményesen védhető legyen, ezen alkotmányos értékek felett őrködő szervezet számára 
hatékony eszközöket kell biztosítani.88

Egyedül az államnak van joga az akaratát fizikai kényszer útján érvényre juttatni. 
Az állami szervek közül sem mindegyiknek van meg a joga arra, hogy közvetlen fizikai 
kényszert alkalmazzon. Sem az igazságszolgáltatásnak, sem pedig a civil közigazgatás-
nak nincs meg ez a joga. A rendészeti szférán kívül eső állami szervek közvetve – álta-
lában a rendőrség vagy más rendvédelmi szerv útján – gyakorolhatják az állam erő-
szak-monopóliumát. A rendészet, azon belül a rendvédelmi szervek és ezek részeként 
maga a rendőr jogosult közvetlen módon fizikai erőszakot gyakorolni.

87 9/2004. (III. 30.) AB határozat
88 65/2003. (XII. 18.) AB határozat
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Az állam erőszak-monopóliuma alól azonban találunk kivételeket. Ilyen például 
a sport területe, ahol az erőszak időnként természetszerű. De ilyen a polgári jogi önha-
talom, avagy az olykor sérüléssel járó orvosi beavatkozások is. Mégis azt kell mondjuk, 
hogy a fent említett szűk körű kivételek nem törik át az állam legitim erőszak-mono-
póliumának elvét.

A legitim fizikai erőszak jellemzői az alkotmányos demokráciák mércéje szerint 
a következők.

 – Célhoz kötöttség. Soha nem lehet az erőszakot önmagáért vagy érdekek, vágyak, 
szükségletek kielégítése érdekében alkalmazni, hanem ez kizárólag a törvények 
által meghatározott célok elérése érdekében lehetséges. Egyetlen cél legitimálhatja 
az erőszakot, mégpedig a törvényes rend fenntartása.89

 – Eszközjelleg. Minden rendőri intézkedés közigazgatási hatósági aktusnak számít. 
A fizikai erőszak pedig ezeknek az aktusoknak a végrehajtására szolgáló eszköz.

 – Keretjellegű szabályozás. Minden rendészeti beavatkozásra igaz a spontaneitás, 
az amorf jelleg és az autonómia.90 Nincs ez másként a fizikai erőszak alkalma-
zásánál sem. Sőt, itt teljesedik ki leginkább. A fizikai erőszak alkalmazásának 
eseteit csak igen nagyfokú absztrakcióval lehet szabályozni. Az erőszaknak mint 
eszközjellegű cselekménynek a véghezvitele a jog által nem szabályozható. A konk-
rét technikákat a gyakorlat fejleszti ki. De a gyakorlatnak figyelembe kell vennie 
a jogi kritériumokat, kivált a szükségességi és arányossági szabályokat. A konk-
rét helyzetben erőszakot alkalmazó rendőr szinte teljes egészében magára van 
utalva. Az erőszak alkalmazása során leginkább saját képességeire és képzettségére 
támaszkodhat.

 – Ultima ratio. Az erőszak alkalmazása csak legvégső eszköze a közjogi akarat érvé-
nyesítésének. Maga az Rtv. is meghatározza azokat a lépéseket, amelyeknek meg 
kell előznie a jogszerű rendőri erőszakot. Ezek célja az, hogy reális lehetőséget 
biztosítson mind a rendőrnek, mind pedig az intézkedés alá vont személynek arra, 
hogy a hatósági intézkedés békés módon lefolytatható legyen.

Legitim jogkorlátozás elve

A rendőri intézkedések egyik közös jellemzője, hogy alapvető jogot korlátozók. E kité-
telt nem lehet az intézkedés alá von személyre korlátozni. Léteznek olyan intézkedések, 
amelyek esetében nem is beszélhetünk intézkedés alá vont személyről. Ilyenek tipikusan 
a területlezárással megvalósuló intézkedések. Ezek előre meg nem határozható számú 
személy jogait korlátozzák. A jogok korlátozása szintén hagyományosan része a rendé-
szet eszköztárának.

89 Szikinger 1998, 121.
90 Finszter 2018, 16.
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Jogszerű eljárása során a rendőr intézkedésével az alábbi alapvető alkotmányos jogo-
kat korlátozhatja:

 – mozgásszabadság elvének a joga,
 – személyes adatok védelme,
 – személyi szabadság,
 – testi épséghez, egészséghez való jog,
 – tulajdonhoz való jog,
 – magánlakás sérthetetlenségéhez való jog,
 – levéltitokhoz való jog.

A jogok korlátozása csak akkor tekinthető legálisnak, ha arra valamely rendőri intézke-
désre okot adó körülmény miatt, jogszabályi felhatalmazás alapján kerül sor a jogszerű 
állapot helyreállítása érdekében. E tekintetben tehát a jogkorlátozás a vétlen személyek 
jogainak a jogsértőkkel szembeni védelmét biztosító eszköz.

Szükségesség-arányosság

A szükségesség elve az Alkotmánybíróság alapjog-korlátozási tesztjére vezethető vissza. 
E szerint egy alapvető jog törvényben korlátozható abban az esetben, ha arra egy másik 
alkotmányos jog vagy alkotmányos alapérték biztosítása érdekében elengedhetetlenül 
szükség van. Ebben az esetben is csak olyan mértékben korlátozható valamely alapjog, 
amilyen mértékben a konkurens alapjog vagy alapérték biztosítása érdekében feltétlenül 
szükséges. Egyetlen alapjogi korlátozás sem vezethet oda, hogy az adott alapjog lényegi 
vonását tekintve kiüresedjen. A felvilágosításkérés kivételétől eltekintve nincs olyan 
rendészeti (rendőri) intézkedés, amely ne lenne alapjogot korlátozó. Az intézkedések 
alapjog-korlátozó természete miatt azok csak akkor alkalmazhatók, ha azzal egy másik 
alapvető jog vagy alkotmányos érték biztosítása érdekében szükség van. A közbiztonság 
Alaptörvényben rögzített államcélként alkotmányos értéknek tekinthető, ezért termé-
szetszerűen alkotmányosan elfogadható a rendészeti (rendőri) intézkedések de jure jog-
korlátozó természete.91 A rendészet de facto működése pedig akkor lesz alkotmányosan 
elfogadható, ha cselekvése is megfelel az alapjogkorlátozási teszt kritériumainak, vagyis 
kizárólag akkor alkalmaz jogkorlátozó intézkedést, ha az a közbiztonság megóvását 
vagy helyreállítását szolgálja. Kizárólag az az intézkedés fogadható el, amely a fenti 
követelménynek megfelel. Vagyis nem elégséges az, ha a rendészeti fellépés formailag 
megfelel a jogi szabályozásnak, szükséges az is, hogy tartalmilag ugyancsak a fentebb 
kitűzött célt szolgálja.

A szükségességnek van egy másik vetülete. Ez a szakirodalomban igen gyakran 
csupán időbeli értelmezést kap, holott a rendészet alkotmányos korlátozásából fakad. 
E szerint nincs helye a kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés 

91 Vö. Ádám 2012, 128.
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megtört, és a rendőri intézkedés eredményessége e nélkül is biztosítható.92 A legtöbb 
hazai szakirodalom ezt úgy említi, hogy csak a szükséges ideig lehet alkalmazni valamely 
kényszerítő eszközt. Mihelyt megszűnik az alkalmazás indoka, fel kell hagyni az esz-
közalkalmazással, mert az a továbbiakban már nem szükséges. Ez igaz. Ugyanakkor 
ez a magyarázat nem világít rá kellően a rendészet alkotmányos garanciáira.

Az alkotmányos alapjogvédelmi kötelezettség két terhet ró az államra. Egyfelől tar-
tózkodnia kell azok megsértésétől, másfelől pedig aktív cselekvéssel védenie is kell 
azokat a jogsértőkkel szemben. Ennek megfelelően a jogsértő személyekkel szembeni 
intézkedések során figyelemmel kell lenni arra, hogy az emberi élet és méltóság joga nem 
korlátozható. Másfelől az állam e jogi szabályozással eleget tett annak az alkotmányos 
követelménynek, hogy védelmeznie kell az alapvető jogokat a sérelmekkel szemben 
azáltal, hogy a legitim erőszakkal felruházott alkalmazottai elé tilalmakat és kötele-
zettségeket állít.

Ebből eredően érvényesülnek azok a tilalmak, amelyekkel e jog védelmét a jogalkotó 
körülbástyázta. Az intézkedés sosem lehet megtorló, nem lehet öncélú, nem irányulhat 
károkozásra vagy sérülésre, illetve az élet, testi épség veszélyeztetésére. Ebbe a sorba 
illeszkedik bele az az elvárás, hogy fel kell hagyni a kényszerítő eszköz alkalmazásá-
val, ha annak indoka megszűnik. E gondolatmenet éppen odavezet, hogy csak annak 
a kényszerítő eszköznek az alkalmazása fogadható el, amely a rendőrség alkotmányos 
funkcióját – azaz a társadalom érdekeinek, közelebbről pedig a közbiztonság védel-
mét – szolgálja. Csak akkor alkalmazható kényszerítő eszköz, ha az a közbiztonság meg-
óvása érdekében feltétlenül szükséges. Ez a szükségesség hiányzik az ellenszegülés 
megtörése után alkalmazott kényszerítőeszköz-használatból.

Az arányosság elve a sérelem elvileg okozható lehetséges mértékét határozza meg. 
Hasonlóképpen, mint a szükségesség elvénél, a jogalkotó az arányosság elvénél is a mini-
malitásra törekedett. Ennek megfelelően a rendőr nem okozhat olyan hátrányt, amely nyil-
vánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés 
és kényszerítő eszköz közül a rendőrnek azt kell választania, amely az eredményesség 
biztosítása mellett a legkisebb sérüléssel, károkozással vagy korlátozással jár.

Az arányosság elve jelenti a mérleg nyelvét az intézkedés célja és a sérelem között. 
E kettőt kell egymással egyensúlyi helyzetbe hozni. Minden rendőri intézkedésre igaz, 
hogy annak célja a közbiztonság védelme vagy a megsérült közbiztonság helyreállítása. 
Ennek megfelelően az intézkedés célja és az intézkedéssel okozott sérelem úgy hozható 
egyensúlyi helyzetbe, hogy a közbiztonság sérelmét vagy annak veszélyét vetjük össze 
az intézkedéssel okozható sérelemmel. Ha a rendőr súlyosabb egyéni sérelmet okoz, mint 
amilyen mértékben a jogsértő cselekmény által a közbiztonság sérült vagy sérülhetett 
volna, abban az esetben aránytalan módon járt el.

Lényeges annak kiemelése, hogy a jogalkotó a „nyilvánvaló” kifejezés használatával 
utal arra, hogy a helyszínen lévő rendőr, akinek gyakran töredékinformációk alapján 
kell nyomban döntést hoznia a beavatkozás mértékéről és módjáról, nincs abban a hely-

92 Rtv. 16. § (1) bek.
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zetben, hogy minden lehetséges szempontot teljeskörűen értékeljen. Erre csak később, 
a nyomozásban, illetve a bírói eljárásban lesz lehetőség, ahol nyugodt körülmények között 
lefolytatott széles körű bizonyítás eredményeként válik megállapíthatóvá a tényállás, 
ennek ismeretében pedig a veszély mértéke. A helyszínen intézkedő rendőrtől az várható 
el, hogy az „akkor és ott” felismerhető tényeket mérlegelve hozza meg döntését, ezzel 
pedig ne okozzon olyan sérelmet, amely e tények ismeretében is aránytalan lenne. Akkor 
tekinthető tehát aránytalannak valamely sérelem, ha az az intézkedéskor rendelkezésre 
álló adatok, információk alapján is megállapítható módon meghaladja az elvileg okozható 
sérelem mértékét.

A kényszerítő eszközökre markáns módon jellemző, de intézkedéseknél is megfi-
gyelhető egyfajta hierarchikus rangsor. Ha ugyanaz a törvényes cél elérhető többfajta 
intézkedéssel vagy kényszerítő eszközzel is, abban az esetben a rendőrnek azt kell válasz-
tania, amelyik az eredményesség biztosítása mellett a legkisebb sérüléssel, károkozással 
vagy korlátozással jár.

További lényeges szempont, hogy a jogalkotó nem az abszolút értelemben legkisebb 
sérelemmel járó intézkedés vagy eszköz használatát írja elő. A jog az arányosságot relati-
vizálja azáltal, hogy az adott intézkedés eredményes végrehajtását még lehetővé tevő 
legkisebb sérelem okozását határozza meg mérceként. Ennek megfelelően a rendőr nem 
arra köteles, hogy minden esetben a rendelkezésére álló lehető legenyhébb eszközzel 
próbálja meg a kívánt cél elérését, hanem arra kapott felhatalmazást, hogy a legenyhébb 
sérelem okozására alkalmas olyan eszközzel szerezzen érvényt a jognak, amely még 
alkalmas a kívánt eredmények elérésére. Amennyiben van enyhébb sérelem okozására 
alkalmas rendészeti eszköz, de az nem alkalmas a kitűzött jogi cél elérésére, annak 
alkalmazását mellőzni kell.

Az élet és az emberi méltóság védelme

Az élet és emberi méltóság védelme lényegében egy speciális szükségességi-arányossági 
követelményt jelent, amelynek tárgyai e nevesített alapjogok. Az állam alapjogvédelmi 
kötelezettségéből fakadó kötelezettségeket már érintettük. Ugyanakkor a jogalkotó nem 
kizárólag kötelezettségekkel, hanem tilalmak megfogalmazásával is védi az alapvető 
jogokat, ezek közül is elsősorban az élethez és az emberi méltósághoz való jogot a túlzott 
mértékű állami beavatkozással szemben.

Ennek megfelelően fogalmazták meg, hogy a rendőri intézkedés során a kénysze-
rítő eszköz alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet 
kioltását.

E kötelezettség értelmezése során az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) ekként 
foglalt állást: „Az állam életvédelmi kötelezettségének teljesítéséhez a kényszerítő esz-
közök alkalmazása elengedhetetlen. A testi kényszer, a bilincs vagy a lőfegyver olyan 
kényszerítő eszközök, amelyek alkalmazásával együtt járhat a sérülés okozása. Az Rtv. 
azt helyezi előtérbe, azt határozza meg főszabályként, hogy a kényszerítő eszköz alkal-
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mazása ne okozzon sérülést, ne vezessen az emberi élet kioltásához. Ezzel a jogalkotó 
eleget tett az élethez való jog védelméből fakadó követelménynek. Azonban a »lehető-
leg« szó helyes nyelvtani értelmezés szerint nem biztosít – a szükségesség elvét megha-
ladó – (beszúrás: TM) szélesebb jogot a lőfegyverhasználatra és a »kerülni kell« korlá-
tozó rendelkezés fellazítására. E szavakat egymástól önkényesen elválasztani nem lehet, 
következésképpen a »lehetőleg kerülni kell« kifejezés egységesen értelmezendő, mint 
olyan, a jogalkalmazás módjára vonatkozó ajánlás, amely egyébként is összhangban van 
az Rtv.-nek  azokkal a rendelkezéseivel, amelyek a kényszerítőeszközök arányosságára, 
sorrendjére és a lőfegyverhasználatot megelőző cselekvésekre vonatkoznak.”93 Az AB 
tehát elfogadja annak alkotmányos lehetőségét, hogy valamely rendőri intézkedés vagy 
kényszerítőeszköz-használat sérüléssel jár, feltéve, hogy egyébként megfelel a szüksé-
gesség, arányosság kritériumainak.

Ha ennek ellenére az intézkedés során valaki mégis megsérül, annak orvosi ellátásáról 
gondoskodni kell. Az intézkedés nem valósíthat meg kényszervallatást avagy kegyetlen, 
embertelen, megalázó bánásmódot.

Segítség- és felvilágosításnyújtási kötelezettség

A hazai jogfejlődés rendszerváltás utáni időszakában előtérbe került a rendőrség szol-
gáltató jellege. Úgy tartjuk, hogy a rendőrség lényegében közbiztonságot szolgáltat a tár-
sadalom tagjainak. E szolgáltatás annyiban különleges, hogy színvonalát a jogállamiság 
mércéi határozzák meg. Az ugyanis teljesen kizárt, hogy a rendőrség által nyújtott közbiz-
tonsági szolgáltatásokat piaci alapon ítéljék meg. „Tágabb értelemben az egész rendészeti 
igazgatás tevékenysége felfogható szolgáltatásnak, minthogy az a célja, hogy a jogkövető 
társadalom részére gondoskodjon a közrend fenntartásáról és a közbiztonság megvédel-
mezéséről. Szűkebb értelemben rendészeti szolgáltatásoknak tekintjük a személyükben 
vagy jogaikban megtámadott embereknek nyújtott közvetlen rendőri védelmet, valamint 
az olyan közbiztonságot szolgáló nyilvántartási, engedélyezési és okmánybiztonsági 
rendszerek működtetését, amelyek a rendészetet szervezési és technikai intézkedésekre 
kötelezik, és amelyeket az erre jogosultak hatósági szolgáltatásként vehetnek igénybe.”94 

Az Rtv. IV. fejezetében nevesített segítségnyújtási kötelezettség ezt a szolgáltató jelleget 
fejezi ki, avagy a szolgáltató rendőrség egyik nevesített eszköze. Segítségnyújtási körében 
a rendőrség általában nem közhatalmi jogosultságait felhasználva lép fel. Bár vannak 
ez alól kivételek, mint például a felkérésre elvégzett igazoltatás.

A rendőr kötelessége a közbiztonság védelme érdekében szükséges segítségnyúj-
tás. Ebből a rövid megfogalmazásból csupán a segítségnyújtás célja válik világossá, 
amely – hasonlóan az intézkedések céljához – itt is a közbiztonság védelme. A közbiz-
tonság eleve roppant pontatlan tartalmú fogalom. Ezért annak pontos meghatározása 

93 9/2004. (III. 30.) AB határozat
94 Finszter 2012, 29–30.
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sem lehetséges, hogy mi tartozik a segítségnyújtás körébe. Ezért e követelmény pontos 
tartalmát nem lehet meghatározni, inkább csak annak határait. Vagyis azt tudjuk meg-
vizsgálni, hogy mi nem tartozik bele a segítségnyújtás kötelezettségébe, illetve milyen 
esetekben tilos a segítségnyújtás.

Általános követelmény, hogy a segítségnyújtás nem járhat a rendőrség működéséhez 
szükséges közbizalom csorbításával. E közbizalom tartalma azért sem pontosan megha-
tározható, mert azt az adott időszakban jellemző társadalmi tényezők többnyire változó 
mértékben befolyásolják.

A rendőrség működéséhez szükséges közbizalom megóvása a rendőrtől elvárható 
magatartás egyik mércéje. Pontos tartalma azonban társadalmi tényezők függvényében 
változhat. Például korábban rendkívül szűk körben engedélyezték rendőrök számára 
a másodállást, arra való hivatkozással, hogy csorbítaná a rendőrségbe vetett társadalmi 
bizalmat az, ha az emberek azt látnák, hogy a helyi rendőr szabadidejében munkát vállal. 
Ahogyan azonban a rendőri hivatás vonzereje csökkeni látszott, úgy kezdődött a drákói 
szigor feloldódása.

A rendőr a segítségnyújtást megtagadhatja, ha azzal azonnali szolgálati feladat vég-
rehajtását veszélyeztetné. A megfogalmazás utal arra, hogy itt a rendőrnek mérlegelési 
kötelezettsége van. Azt kell mérlegelnie, hogy melyik kötelezettségének az elmaradása 
járna súlyosabb hátránnyal: a segítségnyújtási vagy a szolgálati kötelezettsége. Abból 
a kötelezettségéből fakadó feladatot kell végre hajtania, amelynek elmaradása súlyosabb 
következménnyel járna.

Van azonban olyan élethelyzet, amikor a rendőr a segítség megtagadása körében 
egyáltalán nem hivatkozhat szolgálati feladatra. Ez pedig a közvetlen életveszélyben 
lévő személy számára való segítségnyújtás. Ez esetben egyetlen okkal lehet megtagadni 
a segítségnyújtást, mégpedig akkor, ha a segítségnyújtás miatt több ember élete kerülne 
közvetlen veszélybe.

A rendőrnek meg kell tagadnia a segítségnyújtást, ha azzal magánjogi érdek érvé-
nyesítését segítené elő. Ez lényeges garanciális elem, mert ezzel lehet biztosítani azt, 
hogy a rendőrség ne váljon magánérdekek kiszolgálójává, amellyel felborítaná a polgári 
jogrendet jellemző egyensúlyi helyzetet. A szigorú szabály alól azonban célszerűnek 
mutatkozik több kivételt is tenni. Egyrészről mind a bírósági, mind pedig a közigazga-
tási végrehajtás szabályai ismerik a jogerős határozat rendőri közreműködéssel történő 
végrehajtását. Ebben az esetben a rendőrséget a bíróság, a bírósági végrehajtó vagy 
a közigazgatási szerv rendeli ki annak érdekében, hogy állami döntés végrehajtását 
kikényszerítse. Ez tehát szorosan kapcsolódik a legitim erőszak elvéhez, amely szerint 
az állam jogosult a döntéseit végső soron fizikai kényszer útján is végrehajtani. A másik 
kivétel jóval szabályozatlanabb, ugyanis lehetőség van magánjogi érdek érvényesítéséhez 
segítségül kérni a rendőrséget, feltéve, ha a törvényes védelem az adott körülmények 
között más módon nem biztosítható, vagy ha a rendőri segítség nélkül a jog érvényesít-
hetősége meghiúsulna vagy számottevően megnehezülne.

Az Rtv. e jogérvényesítés eszközeként biztosítja, hogy a rendőrt a jogainak érvénye-
sítése végett bármely természetes személy felkérheti más személy igazoltatására. Ha 
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az igazoltatást kérő valószínűsíti, hogy az igazoltatáshoz jogos érdeke fűződik, és a sze-
mélyazonosságát igazolja, a rendőr a kérést teljesíti. Az igazoltatott adatait a rendőrkapi-
tányság adja ki az igazoltatást kérőnek, feltéve, hogy az adatokhoz fűződő jogosultságát 
8 napon belül hitelt érdemlően igazolja. Amennyiben e határidőn belül az adatok kiadását 
nem kéri, vagy a jogosultságát nem igazolja, abban az esetben az igazoltatott adatait meg 
kell semmisíteni. Az adatok kiadásáról az igazoltatott személyt írásban értesíteni kell. 
Az értesítésben közölni kell az igazoltatást kérő igényének indokait. Ha az igazoltatott 
kéri, az igazoltatást kérő személyazonosító adatait vele közölni kell. E miatt a szakmai 
köznyelv „kölcsönös igazoltatásnak” nevezi ezt az intézkedési formát.

Az Rtv. arra is lehetőséget biztosít, hogy a rendőrség más állami, illetve társadalmi 
szervek működését is segítse. Ennek megfelelően a rendőrt a feladatkörében eljáró hiva-
talos vagy közfeladatot ellátó személy felkérheti más személy igazoltatására, feltéve, 
hogy e minőségét igazolja. A gyakorlatban tipikusan ilyen lehet a közösségi közleke-
dési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy 
(például járművezető, jegyellenőr). Ha az igazoltatást kérő igazolja, hogy az adatok 
a hivatali vagy közfeladatának teljesítéséhez szükségesek, úgy a rendőr az igazoltatást 
követően a helyszínen átadja részére az igazoltatott személy személyazonosító adatait, 
valamint – amennyiben az igazoltatott személy ehhez hozzájárul – a lakcímére, értesítési 
címére vonatkozó adatokat. Ha az igazoltatást kérő az adatokhoz fűződő jogosultságát 
a helyszínen igazolja, azonban az igazoltatás a helyszínen nem lehetséges, úgy a rendőr-
kapitányság köteles az igazoltatásra való felkérést követő 8 napon belül kiadni az iga-
zoltatott személy személyazonosító adatait az igazoltatást kérőnek vagy az igazoltatást 
kérőt foglalkoztató szervezetnek. Az adatok kiadásáról az igazoltatott személyt írásban 
értesíteni kell. Az értesítésben közölni kell az igazoltatást kérő igényének indokait. Ha 
az igazoltatott személy kéri, az igazoltatást kérőt foglalkoztató szervezet megnevezését 
és címét, valamint az igazoltatást kérő nevét, beosztását vagy munkakörét közölni kell 
vele.

A rendőr köteles a feladatkörébe tartozó felvilágosítást nyújtani. Az alapelv pontos 
tartalma nem meghatározható. Annyit azonban a néhai Független Rendészeti Panasz-
testület gyakorlatából tudunk, hogy az intézkedés céljáról való tájékoztatás a felvilágo-
sításnyújtási kötelezettség körébe tartozik.

Rendőri intézkedésnek való engedelmesség

Eddig kizárólag a rendőrséget terhelő alapelvi jelentőségű kötelezettségekről szóltunk. 
A rendőrség működésének garanciái úgy válnak teljessé, ha a jogalkotó a társadalom 
tagjai számára is előírja azokat a kötelezettségeket, illetve tilalmakat, amelyek révén 
intézkedés alá vonhatók, és azok velük szemben kikényszeríthetők. Az Rtv. általános 
érvényű kötelezettségként fogalmazza meg, hogy mindenki köteles végrehajtani a rendőr 
utasítását, és mindenki köteles magát alávetni a rendőri intézkedésnek. Ezt az utasítást 
határozottan meg kell különböztetni a rendőrségen belüli szervezeti és személyi hierar-
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chiából fakadó utasításadási joggal. A rendőr és az intézkedés alá vont személy között 
nincs alá- és fölérendeltség, hanem csupán a közigazgatási jogviszonyokra jellemző 
ügybeni alávetettség. Ez azt eredményezi, hogy a rendőr az adott intézkedés keretei 
között legfeljebb az intézkedés eredményes végrehajtásának érdekében adhat utasítást 
az intézkedés alá vont személyeknek, illetve mindazoknak, akik az intézkedés ered-
ményére befolyással lehetnek. Az utasítás nem veszélyeztetheti az állampolgárok életét 
és testi épségét, és nem vonatkozhat bűncselekményre.

„A rendőri intézkedés során annak jogszerűsége nem vonható kétségbe, kivéve, ha 
a jogszerűtlenség mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható.”95 Az állampolgári 
engedelmesség alól egyetlen kivétel van. Jogszerűtlen rendőri intézkedés esetén az állam-
polgár akkor nem köteles magát alávetni az intézkedésnek, ha az olyan mértékben jog-
sértő, hogy a jogszerűtlenség kétséget kizáróan és mérlegelés nélkül megállapítható, 
vagyis a rendőri intézkedésnek olyan súlyos jogi hibában kell szenvednie, amely miatt 
a laikus állampolgár számára is teljesen egyértelmű annak jogsértő jellege.

Korábban az alkotmánybíróság leszögezte, hogy a rendőri intézkedés jogszerűségének 
feltételezése nem más, mint egy törvényes vélelem, amely azonban ellenbizonyítás révén 
utólagosan megdönthető. Ennek megfelelően a későbbi jogorvoslat lehetősége adott.96

Legitimáció

El kell választanunk egymástól a rendőrség működésének legalitását és legitimitását. 
Az előbbi a jogszerűséget, az utóbbi pedig a társadalmi elfogadottságot jelenti.

Robert Reiner szerint a rendőrség legitimitása azt jelenti, hogy „a lakosság széles 
tömege – és esetleg még azok is, akikkel szemben a rendőri tevékenységet folytatják –, elfo-
gadja a rendőrség törvényes felhatalmazottságát, és jogát arra, amit cselekszenek, még akkor 
is, ha nem értenek egyet vele, vagy vitatnak bizonyos intézkedéseket”.97 Vagyis a rendőrség 
legitimitása azt jelenti, hogy működése nem pusztán jogszerű, hanem széles körben elfo-
gadásra talál. A rendőri intézkedések jogkorlátozó jellege okozhatja többek között, hogy 
a rendőrség működésére nagyfokú társadalmi érdeklődés mutatkozik. Alapvető jogok kor-
látozása akkor találhat széles körű elfogadásra, ha az társadalmilag hasznos célt szolgál.

Amennyiben egy minden tekintetben legális rendészeti eszköz alkalmazása nem visz 
közelebb annak a problémának megoldásához, amelyre hivatott, abban az esetben legi-
timitása kérdőjeleződik meg. Ez pedig a társadalom szemében legalább akkora hátrányt 
jelent, mint a legalitás hiánya. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy a legmesszebb menőkig 
jogszerű rendőri intézkedésekkel sem elégedett minden esetben a társadalom.

A rendőrség működésének legitimitása szoros összefüggést mutat a rendőrségi törvény-
ben megfogalmazott szükségesség elvével. Noha a rendőrség legfőbb legitimációs forrása 

95 Rtv. 19. § (1) bek.
96 65/2003. (XII. 18.) AB határozat
97 Reiner 1992
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maga a jog, a rendőrség mégsem nélkülözheti a társadalomba ágyazottságot. E nélkül 
legfeljebb a diktatórikus állami berendezkedések rendőrsége képes működni. Amennyiben 
a társadalom részéről nem találnak elfogadásra a rendőri intézkedések, abban az esetben 
megnő az intézkedésekkel szembeni panaszok száma, ugyanis az intézkedés alá vont lai-
kusok nem feltétlenül azt mérlegelik, hogy jogszerű volt-e az intézkedés, mert ennek meg-
ítéléséhez nem rendelkeznek kellő ismerettel, hanem sokkal inkább az intézkedések lefoly-
tatásának indokoltságát, módját és a rendőri eljárás tisztességét teszik panasz tárgyává.98

98 Sallai–Tihanyi–Vári–Mátyás 2018, 49.
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Közterületi és őrszolgálat
Papp Dávid

Bevezetés

A közterületi szolgálat – mint az objektív és szubjektív közbiztonság fenntartásának egyik 
legáltalánosabban (de korántsem legeredményesebben) alkalmazott eszköze – a történelem 
során az államok – így Magyarország – belső rendjének fenntartására hivatott fegyveres 
rendvédelmi szervek rendeltetésszerű működésének alapvető gerincét képezte. A közte-
rületi szolgálat a mai rendőrség működésében sem veszítette el meghatározó szerepét. 
„A közterületi jelenlétet biztosító őr-járőrszolgálat rendeltetése egyrészről a rendőrség 
fizikai jelenlétével történő bűnmegelőzés, másrészről pedig a már megtörtént, a közbiz-
tonságot sértő cselekményekre való azonnali reagálás. Mindkét funkcióban fellelhetőek 
azok az elemek, amelyek alkalmasak a közbiztonságérzet növelésére.”99 A közterületen 
szolgálatot teljesítő rendőrök tevékenysége képezi a rendőrség civil megítélésének az alapját. 
A rendőrség rendészeti feladatkörében eljárva ellátja a közterület rendjének fenntartásával 
kapcsolatos rendészeti feladatokat.100 Általánosságban közterületi szolgálat alatt a járőr-
tevékenységet, járőrszolgálatot kell érteni. E fejezet tehát a járőr-, valamint őrszolgálatra 
vonatkozó ismereteket dolgozza fel. Kétségtelen, hogy tényleges közterületi szolgálatnak 
nem csupán a járőrszolgálat minősül, hanem például a körzeti megbízottak bizonyos tevé-
kenységei, de ennek tárgyalására a körzeti megbízotti szolgálatról szóló fejezet hivatott.

Alapfogalmak101

Az egységes értelmezés érdekében szükséges azoknak a fogalmaknak a tisztázása, ame-
lyeket a továbbiakban használni kívánunk.

Járőrszolgálat

Közterületeken, illetve nyilvános helyeken történő nyílt rendőri szolgálatellátás, amely-
nek célja a közrend állapotának megóvása, a határrend fenntartása, a szolgálatellátás 
területének ellenőrzése, a lakossággal való kapcsolattartás, a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetének javítása, illetve a rendőrség intézkedési kötelezettségének körébe tartozó 
eseményekre történő reagálás.

99 Major–Tihanyi–Kovács–Vajda 2014
100 Rtv. 1. § (2) bek. 5. pont
101 Boda 2019
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Járőr

Járőrszolgálati szempontból a járőrszolgálatot teljesítő rendőr, függetlenül az általa 
betöltött beosztástól. Járőrfeladatokat nem kizárólag járőrbeosztású rendőr láthat el. 
A feladatellátás során az a rendőr minősül járőrnek, aki közterületen vagy nyilvános 
helyen nyílt rendőri szolgálatellátást végez. Feladatellátás szempontjából a járőrszol-
gálatba beosztott és járőrszolgálati tevékenységet ellátó egy fős rendőri erő, járőrpár 
vagy járőrcsoportba, illetve megerősített járőrcsoportba szervezett szolgálati csoport. 
Humánigazgatási értelemben a járőrbeosztásba kinevezett rendőr, függetlenül az általa 
ellátott szolgálati feladatoktól. A járőr egy tiszthelyettesi állománycsoportba tartozó 
beosztás, amely esetben e kifejezés a munkakörre utal.

Járőrkörzet

A járőrszolgálat ellátásának területe, amelynek meghatározása a körzethatárok megjelö-
lésével történik. E határok között nincs a járőr számára kötött útirány kijelölve.

Járőrútirány

A járőrszolgálat ellátásának a területe, amelynek meghatározása a járőr mozgása által 
kötelező jelleggel érintett, pontszerűen meghatározott ellenőrizendő területek és ezek 
sorrendjének kijelölésével történik.

Őrszolgálat

Az a szolgálati forma, amelynek során a rendőr a kijelölt őrhelyén, mozgási körzetében 
állandó vagy ideiglenes jelleggel személyt, meghatározott területet, létesítményt vagy 
értéket véd, őriz, közbiztonsági szempontból ellenőriz, vagy protokolláris feladatot lát el.

Őr

Őrszolgálatot teljesítő rendőr, függetlenül az általa betöltött beosztástól. Őrfeladatokat 
nem kizárólag meghatározott őrbeosztású rendőr láthat el. Humánigazgatási értelemben 
a meghatározott őrbeosztásba kinevezett rendőr, függetlenül az általa ellátott szolgálati 
feladatoktól.

Őrhely

Az őr számára kijelölt mozgási körzet és az ezen belül meghatározott felállítási hely 
együttes megnevezése.
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Felállítási hely

Az őr számára a mozgási körzeten belül pontszerűen kijelölt olyan terület, amelyen az őr 
a részére meghatározott időben látja el szolgálati feladatait.

Mozgási körzet

Az őr számára a felállítási hely közvetlen környezetében meghatározott, szolgálatellá-
tásra kijelölt terület.

Járőrszolgálat

„A járőrözés a közterületek és nyilvános helyek, a határterület és – jogszabályban meg-
határozott esetekben – a határterületen kívüli területek rendőri vagy határrendészeti 
ellenőrzésének, továbbá a határőrizetnek az egyik formája. A járőrözés során egy vagy 
több rendőr előre meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon, valamint menet-
vonalon bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedési, továbbá vízi rendészeti 
feladatot lát el, ellenőrzi a jogszabályok betartását, végzi a jogellenes cselekmények 
megelőzését, felderítését, megszakítását és az elkövetők elfogását.”102

A közterület fogalmának több meghatározása ismert. Ezek közül talán ez a legformáli-
sabb: „közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván”.103 Ez a meghatározás 
sokat nem árul el a közterületek jellegéről, mert kizárólag az ingatlan-nyilvántartáshoz 
köti a fogalommeghatározást. A közterületi szolgálat szempontjából talán legjobban 
használható definíció így határozza meg a közterületek fogalmát: „a közhasználatra 
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet ren-
deltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló 
és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott 
és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki hasz-
nálhat”.104 A rendeltetésszerű használat az a pont, amely összeköti ezt a meghatározást 
a rendőrséggel, hiszen az Rtv. a rendőrség feladatai között említi a közterületek rendjének 
fenntartását, s ez a rend elsősorban rendeltetésszerű használattal azonosítható.

A nyilvános hely fogalmát a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet határozza meg. E meghatározás szerint a nyilvános 
hely nem más, mint a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely. 
Ilyen például egy bevásárlóközpont parkolója (a közforgalom elől el nem zárt magánút) 
vagy maga a bevásárlóközpont, amely magántulajdont képez, azonban mindenki számára 
azonos feltételekkel látogatható és rendeltetésszerűen igénybe vehető.

102 Szolg. Szab. 70. § (1) bek.
103 1997. évi LXXVIII. törvény
104 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pont
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Általában a járőrszolgálat tölti be leginkább a rendőrség veszélyelhárító, rendfenn-
tartó szerepét. A fogalommeghatározásokban kevéssé érvényesül a lakossággal való 
kapcsolattartás elvárása. Feladataikat zömmel a jogsértésekre történő represszív intézke-
dések teszik ki. Általános az a vélekedés, hogy nyílt rendőri jelleggel történő szolgálatel-
látásukkal nem lebecsülhető értékű bűnmegelőző hatást válthatnak ki. Ezzel a feltétele-
zéssel szemben érdemes kellő kritikát gyakorolni, gyakorta túlbecsüljük a járőrszolgálat 
bűnmegelőző szerepét.105

A járőr ereje

A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasításban (Továb-
biakban e fejezetben: szabályzat) foglaltak alapján a járőr ereje nagyrészt a járőr létszá-
mát fejezi ki. Ennek megfelelően lehet:

 – egyfős járőr;
 – járőrpár;
 – járőrcsoport (3–7 fő);
 – megerősített járőrcsoport (8–12 fő).

A meghatározásból is kitűnik, hogy a szabályzat a járőr erejének csak a kereteit jelöli 
ki, amelyeken belül a szolgálatot tervező parancsnok a járőrállomány tényleges erejét 
az adott terület bűnügyi, közbiztonsági, határbiztonsági helyzetére, a rendelkezésre álló 
erők és eszközök mértékére, a végrehajtandó feladatra, valamint a szolgálatteljesítés nap-
szakára figyelemmel határozza meg a szolgálatparancsnok részére. A szolgálatparancs-
nok – az adott vagy kialakult helyzetre reagálva – a járőr erejét módosíthatja, a módosítás 
tényét és indokát az illetékes tevékenységirányítási központ vagy állandó ügyeleti szolgá-
lat (a továbbiakban együtt: ügyeleti szolgálat) részére jelenti.106 A járőr – értelemszerűen 
az egyfős járőr kivételével– a járőrszolgálat során parancsnokként kijelölt rendőrből107 
(akit a szolgálatparancsnok köteles kijelölni) és járőrtársból vagy járőrtársakból áll. 
Az egyfős járőr kivételesnek mondható, mert igencsak nehezen valósítható meg a bizton-
ságos szolgálatellátás követelménye. A Szolg. Szab. alapján ebben a formában a rendőrka-
pitányság székhelye szerinti városokban, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren látható el járőrszolgálat. Egyéb településeken csak indokolt esetben lehet 
járőrözésre egy rendőrt vezényelni.108 Egyfős járőrt önállóan a közterületre vezényelni 
csak olyan feladattal lehet, amelynek ellátása előreláthatóan az életét vagy testi épségét 
közvetlenül nem veszélyezteti. A biztonságos szolgálatellátás érdekében meg kell erősí-
teni szolgálati kutyával, vagy részére beépített helymeghatározó és riasztó funkcióval 

105 Tihanyi 2014, 163.
106 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 6. pont
107 Korábban, a 13/2017. ORFK utasítás által hatályon kívül helyezett, a Magyar Köztársaság Rendőrségének 
Járőr- és Őrszolgálati szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás szerint „járőrvezető”
108 Szolg. Szab. 70. § (2) bek.
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ellátott rádiókészüléket kell biztosítani.109 Intézkedéseit különös körültekintéssel kell 
végrehajtania, ennek során előzetesen fel kell mérnie, hogy képes-e az intézkedés ered-
ményes befejezésére, amennyiben nem, haladéktalanul segítséget kell kérnie az TIK-től  
vagy a szolgálatparancsnoktól.

Az egyfős járőr egységes alkalmazására először Győrben került sor, majd 2011 őszén a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon is elindult az amerikai serifszolgálat mintájára megalkotott „egy járőr-
egy gépkocsi” szolgálati forma, amely mérsékelten ugyan de ma is működik. Tagadhatatlan, hogy 
a győri pilotprojekt sok nehézséget hozott a felszínre. Ennek megfelelően a budapesti bevezetést 
már számos előkészületi munka, köztük hangsúlyosan a speciálisan erre a szolgálati formára fej-
lesztett intézkedéstaktikai képzés előzte meg. A program kezdeti „szigorú” előírásai (például, 
hogy kizárólag az erre a célra kialakított akkoriban TIR Mobil-, ma Nova Mobil-rendszerrel szerelt 
gépjárművekkel volt megengedett a szolgálati forma működtetése) mára jelentősen mérséklődtek. 
A program működtetésekor a TIK ügyeletesei fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az egyfős 
járőrt olyan események helyszínére, illetve olyan szolgálati feladatok ellátására irányítsák, amelyek 
a rendelkezésre álló adatok alapján, előreláthatólag az életét, testi épségét nem veszélyeztetik.

E járőrszolgálati formában alapszabály, hogy a rendőr – a körzeti megbízottat is ide-
értve – éjszaka (azaz II-es  napszakban, 22:00 és 06:00 között) egyedül nem láthat el 
közterületi szolgálatot, így a szolgálati formát ezen időszakokban szüneteltetni kell. 
Szintén az egyfős járőr biztonságát hivatott szolgálni az a szabály, amely szerint második 
és harmadik fokozatú hőségriadó esetén járőrszolgálatra egyfős járőr nem alkalmazható.110

A járőrszolgálat ellátásnak alapvető egysége a járőrpár. A járőrcsoport ereje a járőr-
pár és a megerősített járőrcsoport között helyezkedik el, ezért a szabályzat akként ren-
delkezik, hogy járőrcsoportot elsősorban olyankor kell alkalmazni, amikor a megerősí-
tett járőrcsoport alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, ugyanakkor a járőrpárnál 
nagyobb erőre van szükség. Járőrcsoport alkalmazását ennek megfelelően indokolttá 
teszi, ha a szolgálati feladat nem, vagy csak korlátozott mértékben hajtható végre az adott 
terület mérete, bűnügyi, közbiztonsági és határbiztonsági jellemzői, az intézkedések 
várható nagy száma, jellege, vagy az egyéb külső (környezeti) körülmények miatt.111

A megerősített járőrcsoport 8–12 főből álló, a rendőri beavatkozás hatékonyságának 
biztosítása érdekében létrehozott, a csoport tagjainak egyidejű szállítását lehetővé tevő, 
egy vagy több gépjárművel ellátott, speciálisan képzett és szükség esetén speciálisan 
felszerelt szolgálati alegység.112 A megerősített járőrcsoport alkalmazását a közterületek 
és nyilvános helyek demonstratív ellenőrzése, fokozott ellenőrzés, felügyeleti szolgálattal 
ellátott rendezvénybiztosítás vagy egyéb szolgálati feladat indokolhatja. A járőrszolgálati 
feladatok ellátása során megerősített járőrcsoportot (természetesen a járőrpár, illetve 
járőrcsoport mellett) a Készenléti Rendőrség alkalmaz egyrészt azért, mert leginkább 

109 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 8. pont
110 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 9. pont
111 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 11. pont
112 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 3. c) alpont



332

a bűnügyileg fertőzött területek rendőri ellenőrzésében vesznek részt, másrészt pedig 
azért, mert felkészülnek az esetlegesen bekövetkező váratlan eseményekre (katasztrófa, 
gyűlés), ahol bevetési csoportként a csapaterő kötelékében azonnal összevonhatók, csa-
patszolgálati feladatokra bevethetők.

Amennyiben a járőrpár, a járőrcsoport vagy a megerősített járőrcsoport a feladatok 
ellátása során különválik, a feladatokat a továbbiakban a szolgálatparancsnok, az ügyeleti 
szolgálat vagy az eredeti járőrszolgálat teljesítése során parancsnokként kijelölt rendőr 
által meghatározottaknak megfelelően a járőr tagjai önállóan hajtják végre. Különválás 
esetén az eredeti járőrcsoport vagy megerősített járőrcsoport parancsnokként kijelölt 
rendőre kijelöli az új járőrpár, járőrcsoport parancsnokát.

Az európai rendőrségeknek is reagálniuk kell az egységesülő Európai Unió rendészeti 
kihívásaira. E kihívások közé tartoznak a nyitott határok, a megnövekedett nemzetközi 
személyforgalom és az egyre bővülő turizmus. Ezekre adott egyik lehetséges válasz 
a nemzetközi közös járőrszolgálat, ahol egy állam területén különböző országok rendőrei 
közösen látnak el járőrszolgálatot. A közös járőrszolgálatba, illetve nemzetközi közös 
járőrszolgálatba egy fő rendőr is beosztható. Nemzetközi közös járőrszolgálatnak nevez-
zük azt a járőrszolgálati formát, amelynek során a magyar rendőr más állam rendvédelmi 
szervének tagjával közösen teljesít járőrszolgálatot, amely lehet:

 – határ menti,
 – Magyarország mélységi területein végrehajtott,
 – más állam területén végrehajtott,
 – a közös műveletek végrehajtása céljából Magyarországra vezényelt külföldi vendég-

tisztekkel, szakértőkkel végrehajtott, nemzetközi közös járőrszolgálat.113

Nemzetközi közös járőrszolgálatra vonatkozó különleges szabályok azt hivatottak 
szolgálni, hogy az egymás területén fegyveres szolgálatot ellátó rendőrök hatékonyan 
és az adott állam integritását nem sértő módon lássák el szolgálatukat. Ennek megfe-
lelően ilyen típusú járőrszolgálatba csak az a rendőr osztható be, aki ismeri a közös 
járőrszolgálatra vonatkozó szabályokat és a szolgálat ellátásához szükséges mértékben 
a járőr által használt közös nyelvet.114

 – A járőrfeladatokat ellátó erőkbe nem kizárólag rendőrök lehetnek beosztva, hanem 
lehetőség van arra is, hogy a rendőr közös járőrszolgálatot lásson el más szerveze-
tekhez tartozókkal. A közös járőrszolgálat a rendőr más, nem rendőri szerv vagy 
szervezet tagjával közösen teljesített járőrszolgálata. Erre külön utasításra vagy 
együttműködési megállapodás alapján van lehetőség. A rendőr mellé járőrtársként 
beosztható (tehát minden esetben a rendőr a járőrszolgálat során parancsnokként 
kijelölt személy):

 – katona;

113 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 3. d) alpont
114 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 30. pont
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 – büntetés-végrehajtási felügyelő;
 – pénzügyőr;
 – országgyűlési őr;
 – nemzetközi szerződés alapján más állam rendvédelmi szervének tagja (csakis 

magyarországi szolgálatteljesítés esetén parancsnok a magyar rendőr, más állam 
területén végrehajtott közös járőrszolgálat során járőrtárs);

 – közterület-felügyelő;
 – fegyveres biztonsági őr;
 – polgárőr;
 – rendészeti feladatot ellátó személyek (2012. évi CXX. törvény az egyes rendé-

szeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról).

Katonával való között járőrszolgálatnak létezik egy speciális esete. Ez pedig a katonai 
rendészeti járőrözés, amikor a járőr célja nem rendészeti, hanem katonai jellegű feladatok 
megoldása. A katonai rendészeti járőrözésbe a rendőr kizárólag járőrtársként osztható 
be. Ennek megfelelően a katonai rendész lesz a járőrszolgálat során parancsnokként 
kijelölt személy.

A járőrszolgálat módjai

A járőrszolgálat során történő közlekedés különböző módokon, gyalogosan, illetve több-
féle közlekedési eszköz igénybevételével és szolgálati állat alkalmazásával valósulhat 
meg. A járőrszolgálat, annak módjait tekintve történhet:

 – gyalogosan;
 – kerékpárral;
 – gépkocsival;
 – segédmotoros kerékpárral;
 – motorkerékpárral;
 – különleges járművel;
 – vízi járművel;
 – légi járművel;
 – vonaton;
 – mobil hőkamerás gépjárművel;
 – szolgálati kutyával;
 – szolgálati lovon;
 – kombinált módon.

Úgy tűnik, hogy a gyalogos járőrszolgálat sokat veszített gyakorlati szerepéből, noha 
továbbra is ez tekinthető az elsődleges járőrszolgálati formának. A járőrszolgálat vala-
mennyi módja közül ez a legalkalmasabb a lakosság szubjektív biztonságérzetének növe-
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lésére. A gyalogos járőr ugyanis lassabban közlekedik a valamilyen közlekedési eszközt 
alkalmazó járőrnél, ezáltal tovább tartózkodik egy-egy helyszínen. E járőrszolgálati 
módban a legközvetlenebb a járőr és a civil személyek közötti kapcsolat. Az emberek 
ilyenkor megszólíthatják a rendőrt, tőle segítséget, felvilágosítást kérhetnek. A gyalogos 
járőrszolgálat ellátása során a járőrpár tagjainak lehetőleg egymás mellett kell halad-
niuk. A gyalogos, a gépkocsizó, a lovas, valamint a vízi járművel szolgálatot ellátó járőr 
kötelező és külön utasításra viselendő felszerelési tárgyait a szabályzat 1. melléklete 
tartalmazza.

Kerékpáros, segédmotoros kerékpáros járőrszolgálatot olyan területeken célszerű 
alkalmazni, ahol más járművel egyáltalán nem, vagy a lakosság számára hátrányt 
jelentő módon lehetne járőrszolgálatot ellátni. Ennek megfelelően elsősorban települé-
sek parkjaiban, üdülő- és kirándulóövezetekben, szabad vizek környékén, illetve éjszaka 
a települések belső területein lehet ilyen módon járőrszolgálatot szervezni. Ennek során 
figyelemmel kell lenni a járőr számára meghatározott területre, illetve útvonalra, továbbá 
az időjárási körülményekre. Jellemző ugyanis e járőrszolgálati formára, hogy a terepvi-
szonyok, illetve az időjárási körülmények jelentősen befolyásolják az alkalmazás lehe-
tőségeit. A másik nehézséget a rendszeresített kényszerítő eszközök viselése jelenti. 
Ezért a kerékpáros és segédmotoros kerékpáros járőr a rendőrbotot, valamint a rádiót 
a járművön kialakított külön tartóban elhelyezheti. Tagadhatatlan, hogy e járőrszolgálati 
forma célja elsődlegesen a közterületi jelenléttel megvalósuló őrködés, illetve prevenció, 
nem pedig maga a veszélyelhárítás, azaz a jogsértések hatósági intézkedésekkel történő 
megszüntetése. Roppant nehézkes ugyanis ezekkel az eszközökkel ellátott szolgálatban 
intézkedést kezdeményezni. Az intézkedés megkezdésekor – amennyiben a késedelem 
az intézkedés eredményességét nem veszélyezteti– a zárt bukósisakot a járőr tagjai köte-
lesek levenni, továbbá intézkedés közben a járműről leszállni és azt – a közlekedésbizton-
sági szabályokra is figyelemmel– stabil módon rögzítve letámasztani. Ezek a szabályok 
kevéssé teszik alkalmassá a rendőrt arra, hogy spontán módon reagáljon a közrendet 
veszélyeztető magatartásokra.

A leggyakrabban alkalmazott járőrszolgálati mód a gépkocsizó járőr. Erre a célra 
elsősorban olyan szolgálati gépjárművet kell használni, amelyik rendelkezik infokommu-
nikációs eszközzel, kép- és hangrögzítő berendezéssel, stabil megkülönböztető jelzéssel 
és jól észlelhető rendőri jelleggel. Ez nem kőbevésett szabály, ugyanis előfordulhat, hogy 
nem áll rendelkezésre például kép- és hangrögzítő berendezéssel (Nova Mobil-rend-
szerrel) ellátott gépjármű. Ezekben az esetekben természetesen az ilyen eszközzel nem 
rendelkező gépjárművek is igénybe vehetők járőrszolgálatra. Amennyiben a szolgálati 
feladat jellege indokolja, a járőrszolgálat során rendőri jelleg nélküli, mobil megkülön-
böztető jelzéssel felszerelt személygépkocsi is alkalmazható. Amennyiben a járőr minden 
tagja látótávolságon túl elhagyja a gépjárművet, abban az esetben két kötelezettségnek 
kell eleget tenni. Egyfelől erről jelentést kell tenni az ügyeleti szolgálat felé, másfelől 
a gépjárművet le kell zárni, a riasztót pedig üzembe kell helyezni. Figyelni kell arra, 
hogy a hátrahagyott szolgálati gépjárműben lőfegyver, lőszer, kényszerítő eszköz, kézi 
rádiókészülék őrzés nélkül nem maradhat. A gépkocsizó járőr – amennyiben az lehetsé-
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ges – szolgálata 50%-át a gépkocsiból kiszállva, gyalogosan kell hogy teljesítse. A gép-
jármű vezetője köteles magánál tartani érvényes vezetői engedélyét, valamint ügyintézői 
igazolványát, felelős a gépjármű tisztaságáért, karbantartásáért, azon a szolgálat során 
önhibájából keletkezett sérülésekért, a rendszeresített menetokmányok (indítónapló, 
menetlevél) vezetéséért, továbbá a gépjármű kötelező tartozékai, szolgálati felszerelései, 
fedélzeti híradó- és informatikai eszközei meglétének, alkalmazhatóságának ellenőrzé-
séért. Megerősített járőrcsoportban történő szolgálatteljesítés esetén a gépjárművezető 
feladata a jármű és az abban elhelyezett felszerelés megóvása, ezért intézkedés során 
a gépjárművet csak külön utasításra, illetve – amennyiben az intézkedés eredményes 
befejezése azt megköveteli – saját elhatározásából hagyhatja el.

A motorkerékpáros járőr elsősorban közlekedési forgalom-ellenőrző és külön bizto-
sítási jellegű feladatokra alkalmazható. Szükség esetén azonban közrendvédelmi, határ-
rendészeti tevékenység végrehajtására is igénybe vehető. A motorkerékpárral teljesített 
szolgálatellátásra a segédmotorkerékpárral kapcsolatban ismertetett szabályok az irány-
adók. Valamennyi egynyomtávú járművel ellátott szolgálatra igaz, hogy a közlekedésben 
éppen azokkal a veszélyekkel kell számolniuk a rendőröknek, amelyek a többi, hasonló 
eszközzel közlekedőre is veszélyt jelentenek, a rendőri jelleg nem jelent védettséget 
a közlekedési veszélyekkel szemben.

Különleges járművek alatt – amelyeket inkább különleges közlekedési eszközöknek 
nevezhetünk – a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) által a Margit-sziget környékén 
alkalmazott úgynevezett elektromos rollert, valamint a Készenléti Rendőrség (KR) által 
a Budai Vár területén alkalmazott járműszerű közlekedési eszközt, a segway-t (amely 
a közlekedés során jelenleg nem járműnek, hanem gyalogosnak minősül) értjük. A külön-
leges járművek gyűjtőfogalom alatt érthetünk azonban tényleges járművet – például 
négykerekű motorkerékpárt (quadot) – is.

Vízi járművel (hajóval, jet sky-vel) a Dunai, Tiszai és Balatoni Vízirendészeti Ren-
dőrkapitányság állománya, valamint egyes határrendészeti kirendeltségek állománya 
lát el járőrszolgálatot. „Vízi járművet az a rendőr vezethet, aki rendelkezik az adott 
hajótípusra előírt hajózási képesítéssel, az igénybe venni kívánt vízterületre megfelelő 
vonalvizsgával és érvényes hajós szolgálati könyvvel. Vízi járművön csak olyan rendőr 
láthat el vízirendészeti vagy határrendészeti járőr szolgálatot, aki érvényes hajós szol-
gálati könyvvel rendelkezik. Járőrszolgálatra elsősorban motoros, rendőrségi jelleggel 
kialakított, megkülönböztető jelzéssel, hangosító és híradó eszközzel (rádiókészülékkel), 
valamint a hajózási szabályokban előírt más hatósági jelzéssel és felszereléssel ellá-
tott vízi jármű vehető igénybe. A vízi járőr a hajózás megkezdése előtt a fegyverzetén 
és szolgálati felszerelésén könnyíthet. A fegyverzetet és a szolgálati felszerelést ebben 
az esetben a vízi járművön – mások által hozzá nem férhető módon – biztonságba kell 
helyezni. Nyitott fedélzetű hajón a szolgálati fegyver csak indokolt esetben viselhető.”115 
A vízi jármű elhagyásakor annak vezetője köteles gondoskodni a jármű biztonságos 
elhelyezéséről, a járőrszolgálat során parancsnokként kijelölt rendőr pedig arról, hogy 

115 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 115–117. pont
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a fegyverzetet és a szolgálati felszerelést a járőrök magukhoz vegyék, valamint a szol-
gálatparancsnokkal az összeköttetést fenntartsák. Vízi járművön fegyvert és szolgálati 
felszerelést őrizetlenül hagyni tilos. A vízi közlekedés biztonságára vonatkozó szabályok 
nyílt vízen történő betartása lényeges követelmény, amely a járőrökre és a vízi jármű 
nyitott fedélzetén tartózkodó vagy oda kilépő valamennyi személyre egyaránt nézve 
kötelező. Ennek megfelelően a rendszeresített mentőmellényt (szükség esetén testhevedert 
is) kötelesek viselni az alábbi esetekben:

 – a vízen történő bármilyen munkavégzés során;
 – vízből mentés végrehajtása közben;
 – bejelentésre történő kivonulás ideje alatt;
 – éjjel és korlátozott látási viszonyok között;
 – a viharjelzés bármely fokozatának elrendelése esetén annak fennállásáig.

A légi járművel ellátott járőrszolgálat eszköze kizárólag a helikopter. A légi járművel 
szolgálatot teljesítő járőr a feladatait az elöljáró által meghatározott és a légi közleke-
désre vonatkozó szabályok szerint bejelentett repülési útvonalon vagy légtérben teljesíti. 
Lényegében ez felel meg légi járművel végrehajtott járőrszolgálat járőrútvonalának vagy 
járőrkörzetének. Légi járművel az alábbi esetekben célszerű járőrszolgálatot teljesíteni:

 – a közúti, vasúti, vízi és légi járműforgalom ellenőrzésére;
 – a tömegrendezvények légi megfigyelésére és biztosítására;
 – meghatározott terület – a határterület – légi figyelésére, kutatására;
 – bűncselekményt, illetve a határbiztonságot sértő más jogellenes cselekményt elkö-

vető, gépjárművel menekülő elkövető felderítésére, követésére.

A légi járművel történő szolgálatellátás a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága 
Légirendészeti Szolgálat privilégiuma. A légi jármű a feladat jellegétől függően felszerel-
hető normál vagy hőkamerával, továbbá keresőfényszóróval. A légi járművel szolgálatot 
teljesítő járőr természetesen együttműködik a földi járőrszolgálatokkal. A légi jármű 
vezetőjének a légi jármű üzemeltetésén, a repülési feladaton kívül más eltérő feladat 
nem adható, és az általa kiadott – a repülés biztonságára vonatkozó – utasításokat a légi 
jármű fedélzetén tartózkodó valamennyi személy köteles végrehajtani. A járőrszolgálat 
teljesítése során szükségessé váló leszállás esetén a légi jármű őrzéséről a járőrszolgálat 
során parancsnokként kijelölt rendőr gondoskodik.

A vonaton teljesített járőrszolgálat szabályait a Vasútrendészet című fejezetben ismer-
tetjük. A szolgálati kutyával és szolgálati lovon történő járőrszolgálat speciális szabályait 
e fejezet keretei között nem ismertetjük külön.116

Mobil hőkamerás gépjárművel megerősített járőrszolgálatot elsősorban határren-
dészeti célokra lehet alkalmazni. Kiváltképp a határőrizeti rendszer első és második 
vonalában, az illegális migrációban részt vevő személyek valószínű mozgási irányban 
célszerű a használata. Ezen belül is elsősorban a stabil hőkamerarendszer látóköréből 

116 Lásd bővebben: 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás
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kieső területeken lehet alkalmazni. A hőkamera kezelőszemélyzete tevékenységének 
nyilvántartását külön erre a célra kialakított munkanapló szolgálja. A kezelőszemély-
zet csak a technikai eszköz kezelésére felkészített és helyismerettel rendelkező rendőr 
lehet. Az elfogást végrehajtó járőrök és a hőkamera kezelőszemélyzete között folyamatos 
hírösszeköttetést kell biztosítani.

A járőrszolgálat formái

Tévhit lenne azt gondolni, hogy a rendőri feladatok járőrszolgálati formában történő ellátása 
a közrendvédelmi szolgálati ág sajátja. A közrendvédelmi szervek feladatain túl is találni 
olyan rendőri feladatokat, amelyeket járőrszolgálat útján látnak el. A járőrszolgálat formái 
lényegében a járőrszolgálat során ellátott főbb feladatokat fejezik ki. Nehéz lenne éles 
határvonalat húzni a különböző járőrszolgálati feladatok között, hiszen például a közrend-
védelmi járőrök a legnagyobb számban közlekedésrendészeti intézkedéseket folytatnak le. 
Az is természetes, hogy az illegális migrációban részt vevő személyekkel szemben nem 
kizárólag a határrendészeti feladatokat ellátó járőrök lépnek fel. Mégis azt mondhatjuk, 
hogy járőr által ellátott főbb feladatok profilja szerint lehet különbséget tenni a különböző 
járőrszolgálati formák között. A járőrszolgálat formája ennek megfelelően lehet:

 – bűnügyi;
 – közrendvédelmi;
 – határrendészeti;
 – közlekedési forgalom-ellenőrző járőrszolgálat.

A bűnügyi járőrszolgálatot fő szabály szerint a bűnügyi szolgálati ág állománya látja 
el, azonban indokolt esetben a bűnügyi járőr megalakítható vagy kiegészíthető a köz-
rendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, valamint az igazgatásrendészeti 
szolgálati ág tagjaival is. A bűnügyi járőrszolgálat ellátása polgári (civil) öltözetben 
történik – a bűnüldözéshez és bűnfelederítéshez fűződő érdekeket szem előtt tartva– 
lehetőség szerint „Rendőrség/Police” feliratú akció mellényben. Ha a bűnügyi járőr 
eligazítását nem a szolgálatparancsnok végzi, az eligazítást végrehajtó elöljáró az eliga-
zításon elhangzottakról (a bűnügyi járőr szolgálatba lépése időpontja, a részére meghatá-
rozott járőrkörzet vagy járőrútirány, a kapott szolgálati feladat) a szolgálatparancsnokot 
és az ügyeleti szolgálatot a kiindulás előtt tájékoztatni köteles.

A közrendvédelmi járőr egyik alapvető feladata a közterületeken és nyilvános helye-
ken a rendőri jelenlét megteremtése és ezzel a közrend biztosítása, a lakosság szubjektív 
közbiztonságérzetének növelése, a lakossággal történő együttműködés, kapcsolattartás 
és párbeszéd. A közrendvédelmi járőr feladata oly sokrétű, amennyiféle az a veszély 
lehet, amely a békés társadalmi együttélést vagy a közrendet veszélyeztetheti. A ren-
dészeti beavatkozás spontán és amorf jellege miatt tételesen felsorolni nem is lehet. 
Legfeljebb arra tehetünk vállalást, hogy nagy vonalakban vázoljuk a főbb feladato-
kat. Ezek közé tartozik az őrködő szerephez kötődően, hogy visszatérően ellenőrzi 
a bűnügyi, közbiztonsági vagy határbiztonsági szempontból veszélyeztetett területeket, 
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 létesítményeket, különösen a pénzintézeteket, postákat, üzemanyagtöltő állomásokat, 
ATM-eket, autóbusz- és vasútállomásokat, pályaudvarokat, szórakozóhelyeket, aluljá-
rókat. Fontos továbbá visszatérően ellenőrizni a forgalmas csomópontokat, idegenfor-
galmi szempontból frekventált helyeket, az életvitel-szerűen nem lakott hétvégi házakat, 
nyaralókat, külterületi ingatlanokat.

A járőrszolgálat és az őrszolgálat közötti egyik jelentős különbség, hogy a járőrnek 
lényegesen nagyobb az önállósága. A részére meghatározott feladatok elvégzéséhez 
szükséges munkamódszert saját maga választhatja meg. Szükséges számára ennek a fajta 
önállóságnak a biztosítása, mert a feladatok meghatározásakor lehetetlen előre minden 
körülményt felmérni. Ezért a járőr a járőrkörzetében vagy járőrútirányán a lakosság 
életviteléhez igazodóan választja meg az ellenőrzendő területeket, helyeket, ennek során 
fokozott figyelmet kell hogy fordítson az elhagyott járművekre, csomagokra, tárgyakra, 
valamint figyelemmel kell kísérnie a szolgálat ellátása során észlelt csoportosulásokat, 
illetve e csoport(ok) tevékenységét. A közrendvédelmi járőrnek további lényeges feladata 
a rendőri intézkedést igénylő eseményekre történő reagálás.

A járőr által ellenőrzött területek lakosság életviteléhez igazodó megválasztásának fontosságát egy 
konkrét példán keresztül lehet a leginkább megérteni. Tudjuk, hogy az útirány vagy körzetleírás 
kertvárosi részén dolgozó, családos emberek élnek, akik 16–17 óráig dolgoznak, majd elhozzák 
gyermekeiket az iskolából, óvodából, edzésről, így kizárt, hogy 18 óráig hazaérjenek. A tél közepén 
(januárban) 16:30-kor teljesen besötétedik, de a lakosság életvitelét ismerő járőr tudja, hogy a 16:30 
és 18:00 közötti másfél óra időtartam kedvez a lakásbetöréseket elkövetni szándékozó bűnelköve-
tőknek, ezért – amennyiben a rendőri intézkedést igénylő események (küldések) engedik – ebben 
a veszélyeztetett időszakban bűnmegelőzési, esetlegesen tettenérési célzattal a kertváros utcáit rója.

A határrendészeti járőr alapvető feladatai jobban behatárolhatók, mint a közrendvédelmi 
járőr esetében. A határrendészeti járőr tevékenységének bemutatását nem részletezzük, 
kizárólag a főbb feladtok felsorolásszerű említésére szorítkozunk. A főbb feladatcso-
portok a következőképpen határozhatók meg:

 – a határőrizeti tevékenysége keretében az államhatár őrizete és az államhatár rend-
jének fenntartása;

 – az illegális migráció kezelésével összefüggő határőrizeti, valamint a határrend fenn-
tartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása;

 – a mélységi ellenőrzési tevékenysége keretében az ország schengeni külső határon 
lévő határterületén kívül a hatékony idegenrendészeti szűrőtevékenység biztosítása.

A fenti meghatározásból is kitűnik, hogy a határrendészeti járőrszolgálat jellege kétféle 
lehet. Egyrészt határőrizeti, másrészt mélységi ellenőrzési járőrszolgálat. A határőrizetet 
ellátó járőr főbb feladatai:

 – a jogellenes határátlépések megakadályozása, a határt jogellenesen átlépő vagy 
azt megkísérlő személyek feltartóztatása, elfogása, és a szükséges intézkedések 
végrehajtása;
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 – az államhatár rendjének fenntartása, az államhatárral kapcsolatos jogellenes cse-
lekmények megelőzése, felderítése, megszakítása;

 – a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem.

A mélységi ellenőrzést végző járőr feladatának végrehajtása az alábbi célcsoportok elle-
nőrzésére és kiszűrésére irányul:

 – a schengeni külső határon illegálisan belépő és a schengeni térségben jogszerűtlenül 
tartózkodó személyek;

 – a schengeni külső határon legális módon belépő olyan személyek, akiknek a tar-
tózkodása a schengeni térségben a jogszerű belépést követően jogszerűtlenné vált;

 – azon személyek, akik jogszerűen tartózkodnak Magyarország területén, azonban 
jogszerűtlenül megkísérelnek továbbutazni egy olyan szomszédos országba, ahol 
a beutazásuk és tartózkodásuk feltételei nem állnak fenn;

 – azon személyek, akik jogszerűen tartózkodnak Magyarország területén, azonban 
a bejelentésre, jelentkezésre vagy az ország területén való tartózkodásra vonatkozó 
szabályokat megszegik;

 – azon személyek, akik az iratok és okmányok birtoklására vagy magánál tartására 
vonatkozó kötelezettségeket megszegik.

A közlekedési forgalom-ellenőrző járőrszolgálatot ellátó rendőr legfőbb feladatait a forga-
lomban részt vevő személyek és járművek forgalomban való részvétele jogszerűségének 
és alkalmasságának ellenőrzése képezi. Ennek keretei között az alábbi főbb ellenőrzési 
feladatok ellátására szervezhető közlekedési forgalom-ellenőrző járőrszolgálat:

 – közlekedésrendészeti intézkedések végrehajtása, különös figyelemmel a közúti for-
galomban részt vevő járművek és járművezetők ellenőrzésére, valamint a szabály-
szegő magatartást tanúsító személyek rendőri intézkedés alá vonására;

 – ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedésekben (például idegilenes forgalomkor-
látozás) meghatározott feladatok végrehajtása során;

 – a forgalom zavartalanságának biztosítása, ennek érdekében a forgalom segítése 
és irányítása;

 – közlekedési balesetek helyszínén a részére meghatározott feladatok elvégzése;
 – Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmével kap-

csolatos útvonal-ellenőrzés és utazásbiztosítás végrehajtásában való közreműködés. 
Megjegyzést érdemel, hogy ez a feladat szoros összefüggést mutat a csapatszolgálati 
feladatokkal.

 – több ország részvételével összehangoltan szervezett közúti ellenőrzések végrehaj-
tásában való részvétel.

A közlekedési forgalom-ellenőrző járőr tevékenységét, feladatellátását a megelőző ren-
dőri jelenlét által kifejtett baleset-megelőzési törekvésnek kell átjárnia. Az ellenőrzések 
során – a szolgálati érdek szem előtt tartása mellett – a biztonságnak kell elsődlegesnek 
lennie, ennek fényében a gyorsforgalmi utakon végzett álló ellenőrzéseket lehetőleg 
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a vendéglátóhelyek, a pihenőhelyek, az üzemanyagtöltő állomások területén kell vég-
rehajtani. A leállósávban megállított jármű ellenőrzését a lehető legrövidebb időn belül 
be kell fejezni. Ha az intézkedés hosszabb időt vesz igénybe, a járművet a legközelebbi 
biztonságos, intézkedésre alkalmas területre kell kivezetni.

A járőrszolgálat állományának jogai, kötelezettségei

A járőrszolgálati állományt a szolgálat teljesítésekor a „járőrszolgálat során parancsnok-
ként kijelölt személy” és a „járőrtárs(ak)” alkotják.

A „járőrszolgálat során parancsnokként kijelölt személyt” korábban „járőrvezetőnek” nevezte 
a 2017 előtt hatályos járőrszolgálati szabályzat.117 E megnevezés azonban morfológiai szempontból 
megegyezett a Hszt.-ben  nevesített rendőri beosztások egyikével. Ugyanakkor észlelhető jelenség 
volt, hogy a tényleges járőrszolgálatok jelentős részénél nem a járőrvezetői beosztásokat betöltő 
rendőrök láttak el „járőrvezetői” feladatokat. Az ebben rejlő ellentmondások feloldása érdekében 
az új szabályzat már kerüli „járőrvezető” kifejezés használatát, helyette a „járőrszolgálat során 
parancsnokként kijelölt személy” terminust használja.

Az intézkedéseket fő szabály szerint a járőrszolgálat során parancsnokként kijelölt sze-
mély kezdeményezi és folytatja le, míg a járőrtárs biztosítja azt úgy, hogy folyamatosan 
figyelemmel kíséri az intézkedés közvetlen környezetét és az intézkedés alá vont sze-
mélyt, és készen áll az intézkedés alá vont esetleges menekülésének megakadályozására 
vagy támadásának elhárítására.

A járőrszolgálat teljesítése során parancsnokként kijelölt rendőr mint a járőr egység 
vezetője roppant széles körű felelősséggel tartozik a járőr munkájáért. Felelősségi körét 
az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

 – a járőrkörzetben, járőrútirányon meghatározott feladatok teljesítéséért;
 – a járőrtárs(ak) tevékenységének összehangolásáért, vezetéséért;
 – a rendőri intézkedések foganatosításának, a kényszerítő eszközök alkalmazásának 

jogszerűségéért, szakszerűségéért, szükségességéért és arányosságáért;
 – az intézkedések végrehajtására való felkészülésért;
 – az intézkedésbiztonsággal összefüggő követelmények és az intézkedéstaktikai elő-

írások megtartásáért;
 – a részére kiadott szolgálati okmányok szabályos vezetéséért, a jelentések, a büntető- 

és szabálysértési feljelentések elkészítéséért;
 – a szolgálati feladatokkal összefüggő útmutatók és segédletek megismeréséért 

és alkalmazásáért;
 – az anyagi, technikai és informatikai eszközök működőképességének fenntartásáért, 

azok rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért;
 – a folyamatos hírösszeköttetés fenntartásáért;
 – a hírösszeköttetésre vonatkozó alkalmazási szabályok megtartásáért;

117 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás
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 – a munkavédelmi előírások betartásáért;
 – a járőrtárs(ak) vonatkozó szabályoknak megfelelő, egységes alaki megjelenéséért, 

valamint a járőrcsoport vagy a megerősített járőrcsoport különválása esetén – külön 
utasítás hiányában – az új, további parancsnok(ok) kijelöléséért.

A parancsnokként kijelölt rendőr számára a szabályzat a felelősségéhez igazodó tartalmú 
jogosultságokat határoz meg. Ennek megfelelően jogosult:

 – a járőrtárs, járőrtársak részére a szolgálattal összefüggő utasítást adni;
 – a törvényi feltételek fennállása esetén önállóan, illetve a részére adott elöljárói uta-

sítás szerint intézkedést kezdeményezni;
 – az ügyeleti szolgálat, a szolgálatparancsnok részére bármikor jelentést tenni, tőlük 

a szolgálatteljesítés érdekében információt, adatot, illetve utasítást kérni;
 – a szolgálatparancsnoktól – indokolt esetben – ruházati könnyítésre engedélyt kérni;
 – a járőrkörzet vagy járőrútirány elhagyására önállóan utasítást adni, ha az ügyeleti 

szolgálat vagy a szolgálatparancsnok értesítésére nincs mód, és állampolgári felké-
rés, illetőleg saját észlelés alapján rendőri intézkedés válik szükségessé;

 – megkülönböztető jelzés használatára – a külön szabályozott engedélyezési kör-
ben – utasítást adni;

 – a foganatosított intézkedések során az intézkedéssel kapcsolatos döntéseket meg-
hozni;

 – szükség esetén meghatározni az alkalmazandó kényszerítő eszközök körét.

A járőrtárs kötelezettségei természetesen igazodnak a parancsnokként kijelölt személy 
jogaihoz. Szolgálatát az eligazításon meghatározottaknak, valamint a parancsnokként 
kijelölt személy utasításainak megfelelően látja el. Intézkedésre okot adó körülmény 
észlelésekor intézkedést csak a parancsnokként kijelölt személy utasítására vagy abban 
az esetben kezdeményezhet, ha vele nincs közvetlen kapcsolatban, de – az élet, testi 
épség vagy vagyonbiztonság közvetlen veszélye áll fenn, ezért – azonnali intézkedési 
kötelezettsége van.

Őrszolgálat

Az őrszolgálaton belül – hasonlóan a járőrszolgálathoz – meg lehet különböztetni külön-
böző őrszolgálati formákat, annak megfelelően, hogy mi az őrszolgálat célja, illetve 
e célok elréséhez szükséges feladatai. A „forma” kifejezés lényegében adott őrszolgálati 
típusra utal. Azt is mondhatnánk, hogy a célok és a hozzájuk rendelt feladatok szem-
pontjából különböző típusú őrszolgálatokat lehet megkülönböztetni. A közrendvéde-
lem területén azonban a különböző őrszolgálatok meghatározására a „típus” helyett 
az „őrszolgálati forma” kifejezés az elfogadott.

Az alábbi őrszolgálati formákat lehet megkülönböztetni:
 – mozgóőr;
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 – objektumőr;
 – fogdaőr;
 – kísérő őr;
 – rendkívüli őr;
 – díszőr.

A mozgóőri szolgálat célja a frekventált területeken (például aluljárók, vasúti pályaud-
varok, turisztikai szempontból frekventált területek) állandó rendőri jelenlét biztosítása. 
A mozgóőr számára mozgási körzetet és ezen belül felállítási helyet kell kijelölni. A fel-
állítási helyet úgy kell meghatározni, hogy onnan a mozgási körzet minden pontja jól 
ellenőrizhető legyen. A mozgóőr a számára kijelölt mozgási körzetben, egy adott ponthoz 
(felállítási helyhez) meghatározott időközönként rendszeresen visszatérve, gyalogosan 
látja el szolgálatát. Mozgóőri szolgálatra egy vagy több rendőr vezényelhető. Mozgóőr 
esetében sem kizárt a járőrszolgálatnál ismertetett közös szolgálatellátás (például köz-
terület-felügyelővel). Felállítási helyként a mozgási körzeten belül azt a területrészt 
vagy objektumot kell kijelölni, amelynek visszatérő ellenőrzése közbiztonsági, illetve 
objektumvédelmi szempontból leginkább indokolt. Az őrutasítás elkészítéséért (amelyet 
a rendőri szerv vezetője hagy jóvá) – így a mozgási körzet, valamint a felállítási hely 
kijelöléséért– az őrszolgálattal érintett osztály vezetője vagy az őrsparancsnok felelős. 
A mozgóőr mozgási körzetét és feladatát úgy kell meghatározni, hogy az őrnek lehető-
sége legyen a mozgási körzet minél szélesebb körű rendőri ellenőrzésére. A szolgálati 
formát forgalmas csomópontokon, idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, 
közösségi tereken kell működtetni, amelynek megszervezéséért a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság vezetője a felelős.

Az objektumőr feladata az objektum és az ott tartózkodók biztonsága ellen irányuló 
jogsértő cselekmények időben történő felismerése, megakadályozása vagy a megakadá-
lyozáshoz szükséges elsődleges intézkedések haladéktalan megtétele. Adott létesítmény-
hez tartozó, az őrutasításban meghatározott – lehetőleg az őrzendő objektum biztonsági 
szempontból legérzékenyebb pontján elhelyezett – őrhelyen, valamint körzetben teljesít 
szolgálatot. Az objektumőrnek folyamatosan az őrhelyén (amely lehet az objektumon 
kívüli őrbódé vagy a védendő épületen belül – a bejárat környékén – kijelölt helyiség) 
kell tartózkodnia, azt a körzetének ellenőrzése érdekében az őrutasításban meghatározott 
időtartamra hagyhatja el. Tehát amíg a mozgóőr folyamatosan a mozgási körzetében tar-
tózkodik (gyalogol), és a felállítási helyére meghatározott időközönként tér vissza, addig 
az objektumőr folyamatosan az őrhelyén tartózkodik, és a körzetben csak meghatározott 
időtartamban mozoghat. Az objektumőr megbízható az objektum kamerarendszere által 
közvetített kameraképek figyelésére, azonban az objektum őrzésétől eltérő más feladatra 
nem vehető igénybe.

A fogdaőr a rendőrségi fogdában, az őrzött szálláson, a kijelölt őrhelyen vagy a meg-
határozott mozgási körzetben fogva tartott személyt őriz. A kísérő őr feladata a felügye-
letére bízott fogva tartott személy meghatározott helyre történő kísérése. Tevékenységük 
ismertetésével e tankönyv Rendőrségi fogva tartás című fejezete foglalkozik részletesen.
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A rendkívüli őr külön – fő szabály szerint írásban, halaszthatatlan esetben szóban, 
majd írásban kiadott rendkívüli őri őrutasításban megfogalmazott – utasításra végez 
a szolgálati elöljáró által meghatározott biztosítási, őrzési feladatot. Igénybe vehető elfo-
gott, előállított, őrizetben lévő vagy bűnügyi felügyeletét lakásán töltő (korábban: házi 
őrizetben lévő) személy őrzésére, objektum ideiglenes őrzésére, valamint iskolában 
történő szolgálatteljesítés ellátására. Személyi szabadságában korlátozott személy őrzése 
történhet a rendőrségi objektumon belül, illetve azon kívül is. A rendőrségi objektumon 
kívüli őrzés – valamint a szóban kiadott őrutasítás – tipikus példája az előállított sze-
mély önkárosítása, rosszulléte, betegsége miatti kórházba szállítása okán szükségessé 
váló kórházi őrzés. Biztosítási feladatok keretében a rendkívüli őr díszőr biztosítására, 
valamint csapatszolgálati feladatok ellátására vehető igénybe.

Objektum ideiglenes őrzésére példaként felhozható – és főleg Budapesten aktuális – egy olyan 
szituáció, amikor társasház, irodaház építése, bővítése során betemetett vagy befalazott második 
világháborús robbanószerkezet kerül elő, és a bombamentesítés volumenére tekintettel (a hon-
védség tűzszerészszolgálata a művelet azonnali végrehajtásához vagy a rendőrség az ürítés, zárás 
azonnali megszervezéséhez nem rendelkezik megfelelő erővel és eszközzel, esetleg az időjárási 
viszonyokra tekintettel) a műveletet napokkal elhalasztják. Az objektum azonban nem zárható, saját 
őrszolgálattal nem rendelkezik, illetéktelen személyek számára megközelíthető, így a robbanótest 
objektumon belüli – rendkívüli őrrel történő – őrzése válik szükségessé.

A díszőr ünnepségek, rendezvények, katonai tiszteletadással rendezett kegyeleti ren-
dezvények alkalmával lát el protokolláris feladatot. A díszőrt – a rendezvény jellegétől 
függően – az őrszolgálat ellátására a szolgálatparancsnok vagy a díszegység vezénylő 
parancsnoka készíti fel, igazítja el, továbbá ellenőrzi fegyverzetét, öltözetét. A díszőr 
egy óránál tovább nem tartózkodhat őrhelyén, és intézkedést – lehetőség szerint – nem 
kezdeményez. Ha a díszőrt a közterületen vagy nyilvános helyen lebonyolított rendezvény 
megkezdése előtt vagy azt követően is alkalmazzák, a díszőrök biztosításáról és az eset-
legesen szükségessé váló intézkedések lefolytatásáról rendkívüli őr vezénylésével kell 
gondoskodni.

Az őr a szolgálatparancsnok vagy az őrparancsnok közvetlen alárendeltje. Az őrszol-
gálatot ellátó rendőr feladatait – a díszőr kivételével – őrutasításban kell meghatározni. 
Ha a közterületen két vagy több rendőr közösen teljesít őrszolgálatot, közülük parancs-
nokot kell kijelölni. Az egymáshoz való szolgálati viszonyukat a járőrszolgálat teljesítése 
során parancsnokként kijelölt rendőr és járőrtárs közötti jogviszonynak kell tekinteni, így 
rájuk e tekintetben a korábban ismertetett szabályok az irányadók. Amennyiben az őrhely 
vagy mozgási körzet jellege – biztonsági szempontból – indokolja, lehetőség szerint 
a megfelelő hely-, személy- és szabályismerettel rendelkező rendőröket kell az őrszolgá-
latba vezényelni. Célszerű tehát kialakítani egy állandóan vagy túlnyomó többségében 
őrszolgálatra vezényelt rendőri állományt, ha azt a rendőri szerv állománytáblájában 
alegységi szinten (őrszolgálati alosztály) nem alakították ki külön, vagy egyszerűen csak 
összemosódnak a járőr- és őrfeladatok.
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A járőr- és őrszolgálat ellátásának általános szabályai

A rendőrkapitányság székhelyén minden napszakban biztosítani kell gépkocsizó vagy 
motorkerékpáros és lehetőség szerint gyalogos járőrszolgálatot vagy mozgóőri szolgá-
latot. Ez alól egyedül a vízirendészeti szervek képeznek kivételt. A rendőrkapitányság 
székhelyén kívüli településeken lehetőség szerint minden napszakban gépkocsizó vagy 
motorkerékpáros járőrszolgálatot kell tervezni és szervezni.

Annak érdekében, hogy járőröket és őröket ne vonjanak el oktalanul a közterületi 
szolgálattól, meghatározott tevékenységek végzésére tilos őket igénybe venni. Ennek 
megfelelően nem vehetők igénybe a szolgálati feladataik közé nem tartozó ügyiratok 
(például bűnügyi, szabálysértési, a körzeti megbízott feladatkörébe tartozó stb.) feldol-
gozására, elintézésére, szolgálati feladattal össze nem függő kiértesítésekre (például 
szolgálati feladattal összefüggő kiértesítés lehet egy a forgalmat is akadályozó, sza-
bálytalanul várakozó gépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának a kiértesítése, 
riadó elrendelése esetén a személyi állomány értesítése stb.), a szolgálati feladatai körébe 
nem tartozó szállítási, beszerzési feladatokra (például a szükséges nyomtatópapír-után-
pótlás rendőri szervhez történő kiszállítására). Ezeken túl – a bűnügyi járőrszolgálatot 
ellátó rendőrt kivéve – a halaszthatatlan nyomozási cselekmények végrehajtásán kívül 
a bűnügyi szervek hatáskörébe tartozó nyomozási és vizsgálati munkát, valamint idézés 
kézbesítését nem végezheti a közterületi állomány.

A szolgálatba lépés általános követelményeinek teljesítésén túl a járőr a szolgá-
latra jelentkezésekor köteles minden, a szolgálat ellátását akadályozó vagy befolyásoló 
körülményről jelentést tenni, valamint a szolgálat kezdete előtt valamennyi szükséges 
felszerelést, fegyverzetet magához venni, azok állapotát ellenőrizni. A szolgálatba 
történő kivonulást, az őrszolgálat átvételét a járőr vagy az őr a részére biztosított rádi-
ókészüléken vagy szolgálati mobiltelefonon keresztül köteles jelenteni az ügyeleti 
szolgálatnak és – amennyiben a szolgálat átvétele nem a szolgálatparancsnok jelen-
létében történik – a szolgálatparancsnoknak. Ha a járőr- vagy őrszolgálat ellátása 
során a rádiókészülék a terület hálózati lefedettségének hiánya miatt nem alkalmas 
folyamatos kapcsolattartásra, úgy a járőrt vagy az őrt más távközlési eszközzel (leg-
inkább szolgálati mobiltelefonnal) kell ellátni, vagy a szolgálati elöljáró a magáncélú 
telekommunikációs eszköz szolgálati célú használatát engedélyezheti.118 A járőr vagy 
az őr helyszíni váltására akkor kerülhet sor, ha ott a folyamatos, megszakítás nélküli 
rendőri jelenlét indokolt. Minden más esetben a járőr vagy az őr váltására a szolgálati 
helyén kell sort keríteni. Helyszíni váltás esetén a leváltott, szolgálatot befejező járőr 
és őr köteles tájékoztatni az őt váltó rendőrt a szolgálat során szerzett tapasztalatokról, 
a kapott külön feladatokról, a foganatosított intézkedésekről és minden olyan körül-
ményről, tényről, amely a szolgálatot megkezdő kolléga eredményes feladatellátásához 
szükséges. Köteles továbbá átadni a meghatározott szolgálati eszközöket (például rádió) 
és okmányokat (járőr körzetleírás vagy útirányterv, őrutasítás, őrhelyleltár, őrhelyvázlat 

118 Bővebben a Rendőri tevékenységek ellenőrzése című fejezetben.
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stb.), továbbá az ügyeleti szolgálatnak és a szolgálatparancsnoknak jelenteni a váltás 
megtörténtét. Az esetleges hiányosságok elkerülése érdekében ajánlott a helyszíni 
váltás során az átadás-átvételi tevékenység dokumentált módon történő megvalósítá-
sának kidolgozása. Amennyiben helyszíni váltásnál a leváltásra kerülő járőr vagy őr 
nincs a váltás helyén a meghatározott időpontban, a váltásra érkező haladéktalanul 
köteles jelentést tenni az ügyeleti szolgálatnak és a szolgálatparancsnoknak. A szol-
gálatparancsnoknak kell szóban jelentést tenni abban az esetben, ha a járőr vagy az őr 
az előírt – a számára meghatározott – időben nem kap váltást. Természetesen ilyen 
esetben nincs mód a szolgálatellátás önkényes befejezésére és a terület elhagyására, 
hanem a jelentést követően a szolgálatparancsnok utasításainak megfelelően kell eljárni.

A közterületi állomány tevékenysége a társadalom nyilvánossága előtt zajlik. Mindezt 
ráadásul nyíltan viselt fegyverzettel teszik. Ennek megfelelően úgy kell a szolgálatukat 
teljesíteniük és úgy kell viselkedniük, hogy azon tükröződjék, hogy ők az állam nevében 
eljáró hivatalos személyek. Ez a követelmény egyaránt szolgálja a fegyveres szolgálathoz 
nélkülözhetetlen fegyelmet és a társadalom bizalmát. Ennek megfelelően szolgálatban 
a járőrnek és az őrnek tilos minden olyan magatartás, meg nem engedett könnyítés, 
amely a rendőri fegyelemhez nem méltó, vagy a rendőri tekintélyt sérti. Ilyenek külö-
nösen az alábbi magatartások:

 – járőrkörzetét, mozgási körzetét, járőrútirány, őrhely külön parancs vagy engedély 
nélküli elhagyása, kivéve, ha bejelentés miatt vagy saját észlelés alapján rendőri 
intézkedés megtétele válik szükségessé, és az ügyeleti szolgálat vagy a szolgálat-
parancsnok értesítésére nincs mód;

 – ruházat, felszerelés meg nem engedett könnyítése, egyéni felszerelés letétele;
 – a munkaközi szüneten kívül rágógumi rágás, étkezés, lefekvés, engedély nélkül 

közterületen és nyilvános helyen történő leülés dohányzás;
 – bármilyen más tevékenység, amely elvonja figyelmét a szolgálat maradéktalan tel-

jesítésétől.

Szintén a társadalom bizalmát erősíti az egyenruhás rendőr megjelenésének a módja. 
Nem nehéz elképzelni, milyen vélemény alakulna ki az ápolatlan, hanyag megjelenésű 
rendőrről és rajta keresztül végső soron a teljes rendőrségről. Az egyenruhát viselő 
rendőr a szolgálati járműből kiszállva, arról leszállva, továbbá a közterületre történő 
kilépéskor – amennyiben az a rendőri intézkedés eredményességét nem veszélyez-
teti – köteles sapkáját felvenni, szolgálati felszerelését magához venni és ruházatát 
megigazítani.

A munkaközi szünetet a járőr, az őr a szolgálati helyén vagy a szolgálatparancsnok 
által meghatározott más, erre alkalmas helyen (például Budapest metróaluljáróval ren-
delkező, forgalmas terein történő mozgóőri szolgálatellátás során – előzetes egyeztetés-
sel – a Budapesti Közlekedési Központ [BKK] vagy vasútállomáson a vasúttársaság által 
az alkalmazottak részére fenntartott pihenőben) tölti el. A munkaközi szünet szolgálati 
gépjárműben csak különösen indokolt esetben tölthető el. A munkaközi szünet időtar-
tama alatt a járőr és az őr étkezhet, valamint a rendőrségi épületben kivett munkaközi 
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szünetben a felszerelésén, fegyverzetén könnyíthet. Amennyiben a munkaközi szünetet 
a járőr vagy az őr nem rendőrségi épületben tölti el, szolgálati felszerelését és fegyverzetét 
magánál kell tartania. A munkaközi szünet időtartama alatt a járőr és az őr a felszerelé-
sét, fegyverzetét őrizetlenül nem hagyhatja, az összeköttetésre szolgáló rádiókészüléket 
nem kapcsolhatja ki, és köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rádióforgalmazást. 
Amennyiben az összeköttetést szolgálati mobiltelefon biztosítja, a járőr és az őr köteles 
azt bekapcsolva tartani, az érkező hívásokat fogadni.

A közterületi szolgálat ellátására vonatkozó, évszakonként változó 
speciális szabályok

A klímaváltozás ténye nehezen tagadható. Abban a klímakutatók többsége is egyetért, 
hogy a jövőben számolni kell a különböző évszakokra korábban nem jellemző – olykor 
szélsőséges – időjárási körülményekkel. Ennek megfelelően a rendőrség számára is 
nélkülözhetetlen, hogy felkészüljön az ilyen körülmények közötti szolgálatellátásra. 
A szélsőséges időjárási körülmények közötti közterületi szolgálatellátás négy fő irányba 
kell hogy koncentrálódjon. Amellett, hogy – a szolgálatellátás zavartalansága és a ren-
dőr rendelkezésre állásának biztosítása érdekében – a rendőr igyekszik megóvni saját 
testi épségét, valamint a parancsnokok és vezetők is törekednek a saját állományuk 
védelmére, fontos, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk a civil személyek 
megóvására. Ugyancsak figyelmet kell fordítani a szolgálati állatok, valamint a techni-
kai eszközök időjárási viszonyoktól történő lehetőség szerinti kíméletére, megóvására. 
A rendőri tevékenység ellátása során a legfontosabb védendő érték az emberi élet. 
A nyári időszakban a közterületi szolgálat ellátása során fokozott figyelmet kell fordí-
tani a hőség miatt esetlegesen rosszullétben szenvedő embertársainkra, részükre szük-
ség esetén – a rendőr általános segítségnyújtási kötelezettsége alapján – elsősegélyt kell 
nyújtani, (a rendelkezésre álló védőitalkészletből) ivóvizet kell biztosítani. Emellett 
kiemelt gondossággal kell ellenőrizni a közterületen várakozó (parkoló) gépjármű-
veket, ugyanis egy-egy alkalommal előfordul, hogy a nyári melegben felforrósodott 
gépjárművekben a szülők hosszabb-rövidebb időre magukra hagyják kisgyermeküket, 
állattartók pedig kisállatukat. A téli időjárási körülmények vonatkozásában a járőrszol-
gálat során tanúsított megelőző tevékenységnek két fő irányát kell megkülönböztetni. 
Az egyik a kihűléses halálesetek (fagyhalál),119 a másik a közúti közlekedési balesetek 
megelőzése. Az előbbi esemény kapcsán három fő veszélyeztetett kategóriát (csopor-
tot) különböztethetünk meg. „A kihűlés veszélyének leginkább az életvitelszerűen 
közterületen tartózkodó, hajléktalan személyek, az idős, mozgásukban korlátozott, 

119 Amely az 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. melléklete alapján rendkívüli („R”) eseménynek 
tekintendő.
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elszigetelten élő személyek, valamint a szeszesital befolyása alatt a közterületen elalvó 
személyek vannak kitéve.”120

Téli időszakban a közterületi szolgálatot teljesítő rendőrnek rászoruló személyek 
észlelése esetén – a kihűléses halálesetek elkerülése érdekében – az alábbi feladatokat 
kell végrehajtania:

 – Haladéktalanul intézkedni szükséges az állapotánál fogva láthatóan rászoruló, önma-
gáról tartósan vagy a téli időjárási viszonyok miatt átmenetileg gondoskodni nem 
tudó személy mentővel történő elszállíttatásáról.

 – Az illetékes karitatív szervezet megkeresése érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
a KR ügyeletvezetőjét, illetve az illetékes megyei (fővárosi) TIK-et, amennyiben 
az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak (konjunktív feltételek):
- az orvosi ellátást nem igénylő személy az intézkedő rendőrtől elhelyezése 

érdekében segítséget kér, azonban önállóan nem képes eljutni a legközelebbi, 
hajléktalan személyek részére átmeneti elhelyezést vagy ellátást nyújtó intéz-
ménybe, vagy tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén veszélyeztetné 
a közegészséget,

- készpénzzel nem rendelkezik.

A karitatív szervezet munkatársainak megérkezéséig az intézkedő rendőrnek a helyszí-
nen kell maradnia.121

Szolgálati okmányok

A szolgálati okmányok alábbi típusait lehet megkülönböztetni:
 – tervezési, szervezési:

- a rendőri szerv illetékességi területének leírása;
- járőrkörzet leírás(ok);
- járőr útirányterv(ek) (alkalmazása esetén);
- őrutasítás(ok) (alkalmazása esetén);
- bűnügyi és baleseti ponttérkép (a határrendészeti kirendeltségeket kivéve);
- szolgálattervezet;
- eligazító lap;

 – ellenőrzési:
- ellenőrzési napló

 – nyilvántartást jellegű:
- beszámoltató lap

120 Papp 2019
121 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 9. pont
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A fenti okmányok mindegyikét (vagy hitelesített informatikai rendszereket) alkalmazni 
kell a rendőri szerveknél.

A rendőri szerv illetékességi területének leírását a járőr- és őrszolgálattal érintett 
osztály vezetője készíti el, és a rendőri szerv vezetője hagyja jóvá. A rendőrkapitány-
ságokon és a határrendészeti kirendeltségeken a gépkocsizó járőrkörzeteket úgy kell 
kialakítani, hogy azok a teljes illetékességi területet lefedjék. A járőr a szolgálatát – légi 
járművel szolgálatot teljesítő járőrt kivéve – járőr-körzetleírás vagy -útirányterv, illetőleg 
külön terv alapján látja el. A járőr-körzetleírás a járőrszolgálat ellátása során kötelezően 
alkalmazandó szolgálati okmány, amely kötött útirány meghatározása nélkül tartalmazza 
többek között az ellenőrizendő terület valamennyi – rendőri szempontból releváns – jel-
lemzőjét és a járőr feladatait. Emellett a járőrútirányterv – amely a járőrkörzeten belüli 
konkrétan ellenőrizendő útvonalat határozza meg – alkalmazása nem kötelező, azon-
ban használata esetén nem válthatja ki a járőr-körzetleírást, csak azzal párhuzamosan 
alkalmazható.

A járőr-körzetleírásokat és – őrszolgálat alkalmazása esetén – az őrutasításokat 
a járőr- és őrszolgálattal érintett osztály vezetője és az őrsparancsnok a helyi sajátossá-
goknak megfelelően, az elemző-értékelő munka figyelembevételével meghozott döntése 
alapján készíti el, és közvetlen szolgálati elöljárója (osztályvezető esetében kapitányság-
vezető, kirendeltségvezető, alosztály jogállású őrs parancsnoka esetén osztályvezető) 
hagyja jóvá. A járőrútiránytervek készíttetéséért – azok alkalmazása esetén – a járőr-
szolgálattal érintett osztály vezetője és az őrsparancsnok a felelős. A rendőrőrsökön 
tehát a járőr-körzetleírások, járőrútiránytervek elkészítéséért, az őrutasítások kidol-
gozásáért az őrsparancsnok a felelős. Indokolt esetben, eseti jelleggel (például a rend-
kívüli őrnél példaként felhozott kórházi őrzés vonatkozásában) a szolgálatparancsnok 
ideiglenes járőrútiránytervet vagy ideiglenes őrutasítást készíthet. A járőrkörzet-leírást, 
a járőrútiránytervet vagy az őrutasítást a járőr vagy őr részére elektronikus formában 
is hozzáférhetővé tehetjük (a rendszeresített okos kézieszközök segítségével pdf-for-
mátumban), ilyen esetben nincs szükség arra, hogy ezeket a szolgálati okmányokat 
az állomány tagja papíron magánál tartsa. Ha erre nincs lehetőség, ezeknek a szolgá-
lati okmányoknak egy papíralapú példányát a járőr, őr részére az eligazításon át kell 
adni, és a járőr, illetve az őr a szolgálatának teljesítése során köteles magánál tartani. 
A járőr- és őrszolgálattal érintett osztály vezetője, valamint a rendőrőrsökön az őrspa-
rancsnok a járőr-körzetleírásokat, járőrútirányterveket, őrutasításokat szükség szerint, 
de legalább évente egy alkalommal, legkésőbb minden év március 31-ig  felülvizsgálja, 
és amennyiben szükséges, aktualizálásukat dokumentált módon elvégzi. Amennyiben 
az aktualizálás nem indokolt, a felülvizsgálat tényét, annak időpontját kell a szolgálati 
okmányra rávezetni vagy külön feljegyzésben dokumentálni. A szolgálati okmányokat 
a megfelelő elektronikus felület hiányában vagy meghibásodása esetén papíralapon kell 
elkészíteni, illetve vezetni.
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A járőr- és őrszolgálat tervezése, szervezése

E fejezet a szolgálat tervezéséhez és szervezéséhez szükséges alapvető információkat 
összegzően, de korántsem mindenre kiterjedően foglalja össze. Szélesebb körű bemu-
tatásra a közrendvédelmi vezetői ismeretek kurzusai hivatottak. A szolgálat tervezése 
és szervezése – bár szorosan egymáshoz kapcsolódó fogalmak, mégis – egymástól 
elkülönülő tevékenységi kört takarnak. A szolgálat tervezése az állomány szolgálati 
idejének – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek 
megfelelő és a rendőrséggel szemben támasztott követelményeket, igényeket kielé-
gítő – beosztása, illetve erre vonatkozó előzetes döntés. A szolgálat szervezése tulaj-
donképpen a megtervezett szolgálat tartalommal történő megtöltését jelenti. A szervezés 
során részletesen meghatározzák a szolgálatellátásra vonatkozó konkrét utasításokat, így 
különösen a végrehajtandó feladatokat, a szolgálat formáját, módját, a szolgálat idejé-
nek konkrét beosztását, az öltözetet. A tervezés mindig megelőzi a szolgálat ellátását, 
míg a szervezés – váratlan események folytán – szolgálat ellátása közben is történhet 
és történik is.

Kiváló példa erre a már két alkalommal említett szituáció, amikor a személyi szabadságában kor-
látozott személy kórházi őrzése válik szükségessé. Amennyiben az állomány létszáma eleve nem 
engedi, hogy a szolgálatot tervező parancsnok személyi szabadság korlátozásának lehetőségére 
felkészülve állandó rendkívüli őri szolgálatot tervezzen az előállító helyiségben elhelyezett fogva 
tartott személy őrzésére, akkor már egy személyiszabadság-korlátozás is szolgálatszervezési feladat 
elé állítja a szolgálatparancsnokot, hiszen a meglévő állományból – más feladattól elvonva – kell 
rendkívüli őrt kijelölni. Elhúzódó kórházi őrzés esetén gondoskodni kell a rendkívüli őr váltásáról, 
szolgálati helyére történő visszaszállításáról is.

A szolgálat tervezésénél nehéz a fennálló gyakorlat alapján elveket meghatározni. Ezért 
sokkal inkább a rendőrséggel szemben támasztott követelményekből és a rendőrség 
működésének általános elveiből kell kiinduljunk, és azokat kell megfelelő módon a köz-
területi szolgálatra adaptálni. A megfogalmazott elvek ezért elsősorban a tervezéssel 
szembeni követelményeket határozzák meg, egyfajta zsinórmértékként szolgálva, s nem 
pedig normatív tartalmú szabályokat állítanak a terveket készítők elé. Ezek figyelembe-
vételével az alábbi alapelveket ajánlatos szem előtt tartani.

Erőösszpontosítás elve: A rendelkezésre álló erőknek a bűnügyi, közrendvédelmi 
helyzet szempontjából leginkább indokolt időszakra, időtartamra, területre – továbbá 
a feladatnak megfelelő öltözetben, járművel, felszereléssel ellátva – történő tervezése, 
szervezése.

Váratlanság elve: A szolgálattervezetnek olyannak kell lennie, amely biztosítja a ren-
dőrök közterületen való megjelenésének kiismerhetetlenségét, és garantálja a váratlanul 
jelentkező eseményekre, bejelentésekre, segélyhívásokra való azonnali reagálás lehető-
ségét.

Időszerűség: A felmerülő változásokra történő azonnali reagálás képessége, amelynek 
köszönhetően a szolgálat áttervezhető.
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Elérhetőség: Ahol a lakosság részéről tényleges igény van a rendőri jelenlétre, ott 
biztosítani kell azt.

A váratlanság és az elérhetőség között csupán látszólagos ellentmondás van. Az tűnik 
ellentmondásnak, hogy ha a potenciális jogsértők számára kiismerhetetlen a rendőri 
szolgálatellátás, akkor ugyanennyire kiismerhetetlen a lakosság számára is, akik ilyen 
módon nehezebben tudnak kapcsolatba lépni a rendőrökkel. Az ellentmondást ugyan-
akkor az oldja fel, hogy a kiváltképp közlekedési eszközökkel megvalósuló dinamikus 
járőrszolgálat és gyalogos járőrszolgálat, valamint a relatíve statikus mozgó őri szolgálat 
kellő kombinálásával elérhető, hogy ahol szükséges, ott a váratlanság elve, ahol pedig 
a lakossági igények indokolják, ott az elérhetőség elve kerüljön túlsúlyba.

Elemző-értékelő munka

A szolgálat tervezését és szervezését elemző-értékelő munka előzi meg. Az elemző-ér-
tékelő tevékenység azon gondolkodási műveletek összessége, amelyek alkalmazásá-
val a vizsgálni kívánt információkat, tényeket, jelenségeket részeire, elemeire bontjuk, 
az egyes részeket külön-külön és összefüggéseikben, kölcsönhatásaikban megvizsgáljuk, 
majd a vizsgálódás eredményeként valamilyen hasznos következtetést vonunk le. A ren-
dészeti elemző-értékelő tevékenység végrehajtásával kapcsolatban az alábbi alapelveket 
állíthatjuk fel:

Hitelesség: Ellenőrzött, hiteles, megbízható forrásból származó adatok felhasználása.
Objektivitás: A vizsgált tények valóságnak megfelelő – a szubjektumot mel-

lőző – megismerésére törekvés.
Aktualitás: A témához tartalmában kapcsolódó, a vizsgált időszakra vonatkozó adatok 

felhasználása. (Például a tulajdon elleni szabálysértések témakörében végzett elemző-ér-
tékelő munka során, amennyiben az 2012 előtti időszakokra is vonatkozik, az eljárások 
számának vonatkozásában figyelembe kell venni a bűncselekményi értékhatár harminc-
ezerről ötvenezer forintra történő megváltozását.)

Rugalmasság: Szükség esetén (ha a tevékenység nem vezet eredményre) váloztatni 
kell az elemzés-értékelés eszközein, tervein.

Komplexitás: Különböző statisztikai módszerek igénybevétele.
Az elemző-értékelő munka részét képezi az alany, tehát az a személy, aki saját maga 

és/vagy mások szolgálatát tervezi, szervezi (tervez és szervez: az alosztályvezető, az osz-
tályvezető, a kapitányságvezető, szervez: a szolgálatparancsnok, a körzeti megbízotti 
csoportvezető). A tevékenység tárgya az információ, a tény, a jelenség, az esemény, 
amelynek a feldolgozását az elemzés-értékelés folyamatában végezzük. Az elemző-érté-
kelő munka tartalma – a terület jellemzőire tekintettel – a rendelkezésre álló erők és esz-
közök célirányos, optimális alkalmazásának, felhasználásának tervezése a megoldandó 
feladat jogszerű, eredményes végrehajtása érdekében.

Az elemzés-értékelés során különösen az alábbi tényeket, körülményeket kell figye-
lembe venni:

 – a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló tényezők;
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 – az ismertté vált bűncselekmények, különös tekintettel a közterületen és a nyilvános 
helyeken elkövetett bűncselekményekre, ezek jellegére, elkövetési módjára, területi 
elhelyezkedésére, elkövetési idejére;

 – az ismertté vált bűnelkövetőkre vonatkozó adatok, a nyomozások tapasztalatai;
 – a szabálysértésekről rendelkezésre álló adatok, különös tekintettel az elzárással 

sújtható, valamint a közrend elleni, a kiemelt közúti közlekedési, a tulajdon elleni, 
illetve a területre jellemző szabálysértésekre;

 – a közlekedési balesetek alakulása, azok helye, ideje, a baleseti okok, az okozók, 
a sérülések súlyossági foka;

 – az ismertté vált és az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények, különös 
tekintettel ezek jellegére, elkövetési módjára, területi elhelyezkedésére, elkövetési 
idejére;

 – az illetékességi területen található veszélyeztetett objektumok, területek elhelyez-
kedése, ideértve a nagy forgalmú szórakozóhelyeket, köztéri parkokat, nagyobb 
játszótereket, tanintézeteket, bevásárlóközpontokat, pénzintézeteket, üzemanyag-
töltő állomásokat is, valamint az előzőek alapján megismert úgynevezett bűnvonzó 
helyeket;

 – a rendezvények biztosítása és a kiemelkedő egyéb események tapasztalata;
 – a bűnügyi és egyéb megkeresések, panaszok, közérdekű bejelentések, ezek telje-

sülése;
 – a jogsértések megelőzésére tett jelzések, javaslatok, a rendészeti, vagyonvédelmi 

ellenőrzések;
 – a lakosság összetétele, a közbiztonság javítására irányuló tájékoztatási tevékenység;
 – az önkormányzatok bűnügyi és közbiztonsági helyzetre vonatkozó igényei;
 – a közbiztonság érdekében tett önkormányzati és lakossági kezdeményezések 

és a járási közbiztonsági egyeztető fórumok és konzultációs értekezletek tapasz-
talatai;

 – a rendvédelmi szervekkel, a polgárőr-egyesületekkel és az egyes rendészeti felada-
tokat ellátó személyek munkáltatóival való együttműködés;

 – a rendőri szerv létszámviszonyai, a szolgálatba vezényelhető állomány képzettségi, 
fegyelmi, egészségügyi és pszichikai helyzete, az anyagi-technikai biztosítottság 
foka, az anyagi eszközök állapota, alkalmazhatósága;

 – a rendőri intézkedések, a fokozott ellenőrzések tapasztalatai.

Az elemző-értékelő munka eredményeként a közterületi szolgálat hatékony ellátása 
érdekében az érintett szervezeti egység vezetőjének meghatározott kérdésekben döntést 
kell hoznia. Ezek közé tartozik:

 – az ellenőrzés alá kerülő területek, objektumok, az ellenőrzés időszakai, az ennek 
során végrehajtandó feladatok;

 – az illetékességi területen jelentkező, a közbiztonsággal, a határbiztonsággal össze-
függő – eddig – megoldatlan helyzetek kezelése;
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 – a szükségessé váló átcsoportosítások, összevonások előkészítése, az esetleg szük-
ségessé váló megerősítő rendőri erők igénylése;

 – a híradós összeköttetés, a jelentések, az értesítések rendje;
 – az alkalmazandó járőr- és őrszolgálati formák meghatározása;
 – a járőrkörzetek, mozgóőrkörzetek, járőrútvonalak, őrhelyek kijelölése, az ott vég-

rehajtandó fő feladatok meghatározása;
 – a jelentkező más szolgálati feladatok végrehajtásának rendje a szükséges prioritások 

meghatározásával;
 – a fokozott rendőri jelenléttel biztosított, illetve őrszolgálattal védett objektumok, 

területek kijelölése;
 – a polgárőr-egyesületekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel 

és az egyéb közreműködőkkel történő kapcsolattartás módja, formája.

E döntések eredményeként határozzák meg többek között a szolgálatot ellátó állomány 
létszámát. A rendőri jelenléttel kapcsolatban találkozunk olyan felfogással, amely a több 
rendőr–nagyobb közbiztonság elvét vallja. Eddig Magyarországon végzett kutatások 
szerint azonban a nagyarányú közterületilétszám-emelés nem jelent ugyanilyen arányú 
változást az objektív közbiztonságban.122 A döntések meghozatala során tehát elenged-
hetetlen annak figyelembevétele, hogy a közterületi szolgálat elengedhetetlen eszköze 
a közrend, közbiztonság fenntartásának, de tapasztalati tény, hogy a túlzott mértékű 
rendőri jelenlét nem növeli, hanem éppen ellenkezőleg: rombolja a lakosság közbizton-
ság érzetét.123

A szolgálattervezet elkészítése

A szolgálat tervezése (a teljesítendő szolgálati feladatok, azok ellátásához szükséges 
létszám meghatározása) a járőr- és őrszolgálattal érintett osztály vezetője és az őrspa-
rancsnok feladata. Ők leginkább a tervezés fő irányait, szempontjait határozzák meg. 
A szolgálati beosztást, azaz a konkrét szolgálattervezetet a meghatározott szempontok 
alapján a járőrök és őrök vonatkozásában az osztályvezető vagy az őrsparancsnok által 
kijelölt személy, körzeti megbízottak esetében pedig a körzeti megbízotti tevékenység 
összehangolásáért felelős vezető készíti el és rögzíti. E személyek általában alosztály-
vezetői vagy alosztályvezető-helyettesi beosztást töltenek be. A szolgálattervezetet 
a Robotzsaru Neo integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rend-
szer (a továbbiakban: Robotzsaru Neo rendszer) Szolgálatvezénylésében (Jelenléti ív) 
elektronikus formában, az állományparancsban meghatározott szolgálati időrendszer 
alapján, az aktuális feladatok figyelembevételével kell elkészíteni. Az osztályvezető 
figyelemmel kíséri és havonta legalább egy alkalommal ellenőrzi a szolgálattervezetet.

122 Tihanyi 2007, 11.
123 Major–Tihanyi–Kovács–Vajda 2014, 36.
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A szolgálattervezet elkészítését érintő szabályok ismertetése előtt szükséges tisztázni 
a szolgálat tervezésével kapcsolatos alapfogalmakat és az azokhoz kapcsolódó alapvető 
szabályokat.

Pihenőnap

A naptári hét azon napja, amelyen nem kell szolgálatot teljesíteni. Fő szabály szerint 
0–24 óráig terjedő időszak, azonban amennyiben másnapra átnyúló szolgálatteljesítés 
után adják ki, abban az esetben a szolgálat befejezésétől számított 24 órai időtartam. 
A pihenőnap munkaszüneti napon is kiadható. A Hszt. rendelkezései alapján a hivatásos 
állomány tagját hetenként két pihenőnap illeti meg, ezeket lehetőleg együtt kell kiadni. 
A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztásokban szolgálatot 
teljesítők esetében az egy hónapra eső pihenőnapok közül legalább az egyiknek vasár-
napra kell esnie. Ettől eltérően a pihenőnap – a fokozottan veszélyes szolgálati beosztást 
kivéve – a szolgálati elfoglaltság miatt havonta összevontan is kiadható. A heti pihenő-
napokat úgy kell kiadni, hogy négy naptári hetenként két alkalommal a vasárnaphoz 
szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon. Amennyiben a heti két pihenőnapot éjszakai 
szolgálatot követően, egymáshoz kapcsolódva adják ki, úgy azoknak együttesen 48 óra 
időtartamnak kell lennie.

Napi szolgálatteljesítési idő

A szolgálatteljesítés napján (napjain) munkavégzéssel (szolgálat teljesítésével) töltött idő.

Szabadidő

Az az időtartam, amelyben a szolgálati időrendszer jellegéből adódóan nem kell szolgá-
latot teljesíteni, magában foglalja a pihenőidőt vagy a pihenőnapot.

Szolgálatteljesítési nap

Az a nap, amelyen szolgálatot kell teljesíteni, a következő napra áthúzódó szolgálat ese-
tében a szolgálatteljesítés kezdetének napja.124

Pihenőidő

„A hivatásos állomány tagja részére a napi szolgálati tevékenység befejezése és a követ-
kező napi szolgálatteljesítés megkezdése között legalább nyolc óra egybefüggő pihe-
nőidőt kell biztosítani, amelybe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való 

124 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás a 2. pont
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 visszautazás időtartama nem számít bele. A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás 
kezdetének időpontjára esik, legalább hét óra.”125 Kivételt képez ez alól a túlszolgálat 
elrendelése, azzal a kitétellel, hogy a szolgálatot tervező parancsnoknak törekednie kell 
arra, hogy a pihenőidőben elrendelt túlszolgálatot megelőzően és követően biztosítson 
annyi pihenőidőt, hogy az állomány tagja a következő szolgálatteljesítésre pihenten tud-
jon érkezni.

Havi szolgálati időkeret

A naptári hónapban teljesítendő szolgálati órák száma. Az adott hónap munkanapjainak 
száma szorozva 8 órával. Az általános heti szolgálatteljesítési idő 40 óra (5 munkanap 
szorozva 8 órával). A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembe-
vételével– többheti (általában két- vagy négyhavi), de legfeljebb négyhavi vagy tizenhat 
heti (a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű 
szolgálati beosztásokban legfeljebb hat havi) keretben is meghatározható.

Munkaközi szünet

A szolgálatteljesítés közben étkezésre, pihenésre fordítható időintervallum, amelynek 
tartama a 6 órát meghaladó szolgálatteljesítés esetén 30 perc, a 12 órát elérő szolgálat-
teljesítés esetén 45 perc és a 24 órát elérő szolgálatteljesítés esetén 60 perc.

Szabadság

A hivatásos állomány tagja évente alap- és pótszabadságra (évi rendes szabadság) jogo-
sult, továbbá a Hszt.-ben  meghatározott feltételekkel egészségügyi, szülési és illetmény 
nélküli szabadságot vehet igénybe. A hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek kivé-
telével (ahol a tervezett vagy tervezhető szolgálatteljesítési időnek megfelelő óraszámban 
kell elszámolni) a szabadságként kiadott szolgálatteljesítési napok száma megegyezik 
a szabadságként kiadott napok számával, és a nyilvántartásban szolgálatteljesítési idő-
ként egy szabadságként kiadott napra 8 óra szolgálatteljesítést kell elszámolni. A sza-
badságként kiadott napok egyébként valamennyi szolgálati időrendszerben átlagosan 8 
szolgálatteljesítési órának felelnek meg, a hivatali és váltásos szolgálati időrendszerekben 
csupán azok rögzítésében kell különbséget tennünk. Ez azt jelenti, hogy hivatali szol-
gálati időrendszerben a szabadságként kiadott napokat hétfőtől csütörtökig 07.30–16.00 
vagy 08.00–16.30 időtartamban 8,5 óra, míg pénteken 07.30–13.30 vagy 08.00–14.00 
időtartamban 6 óra szolgálatteljesítési időnek kell számolni. Így egy naptári hetet fel-
ölelő szabadság napi szinten átlagosan szintén 8 óra időtartamnak felel meg. Váltásos 
szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítés periodikusan ismétlődő rendszerben zajlik. 
A szabadságként kiadott napok átlagos időtartama e szolgálatteljesítési időrendszerben 

125 Hszt. 136. § (3) bek.
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is 8 óra kell hogy legyen, azonban a szabadságként kiadott napok száma nem egyezik 
meg a szolgálatteljesítési napok számával. Ezért a váltásos szolgálati időrendszerben 
az alábbi számítással kell meghatározni a szabadságos napok számát:

1. Meg kell állapítani a hivatali munkarendben dolgozók évi munkanapjainak számát, 
majd a váltásos szolgálati időrendben dolgozók egy év alatt teljesítendő szolgálati 
napjainak számát.

2. A hivatali munkarendtől eltérő szolgálati időrendszerben dolgozók szolgálati napjait 
el kell osztani a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjainak számával, így 
megállapítható a két szolgálati rend szerinti szabadságként meghatározható távollétek 
aránya.

3. A napok hányadosát három tizedes jegyig kell kiszámítani, a kerekítés szabályai 
szerint, a tört napokból kapott szabadságot szintén a kerekítés szabályai szerint kell 
meghatározni.

A rendőri hivatás egyik jellemzője a különböző alapvető jogok korlátozása. Ennek alapján 
korlátozzák a rendőr tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát. Az egyik 
korlát a szabadságkiadásnál kerül előtérbe, azáltal, hogy tartózkodási helyéről – sza-
badsága ideje alatt is – visszarendelhető a szolgálatteljesítési helyére. A visszarende-
lésre a szolgálati elöljáró jogosult. Nem rendelhető vissza a hivatásos állomány tagja, 
ha a visszarendelés a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy 
érdeksérelmet okozna. A visszarendelés miatt felmerült költséget a hivatásos állomány 
tagja részére meg kell téríteni. A visszarendelés miatt szolgálatban töltött időt a túlszol-
gálat szabályai szerint, a szabadság ideje alatt történő visszarendelés esetén a túlszolgálat 
szabályai szerint vagy a szabadság ismételt kiadásával kell ellentételezni. Szabadságról 
visszarendelés esetén tehát két lehetőség van. Az egyik, hogy a szabadság „visszaírása” 
és a későbbiekben történő kiadása mellett a szabadság időtartamának megfelelő (tehát 
a hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek kivételével 8 óra) szolgálatteljesítési 
idő, valamint ha annak leteltét követően szükséges, 100%-os  túlóra. A másik lehetőség, 
hogy a szabadságot nem „írják vissza”, és a későbbiekben nem adják ki, azonban ekkor 
az állomány tagja teljes egészében 100%-os  túlszolgálatot teljesít.

Egészségügyi szabadság jár a hivatásos állomány tagjának, ha betegség, műtét vagy 
baleset miatti sérülés következtében a szolgálat ellátására képtelen, vagy a szolgálat 
további ellátása egészségi állapotának rosszabbodását eredményezné, valamint ha a szol-
gálatképességének helyreállítása pihenést vagy gyógyüdülést igényel.126 Egészségügyi 
szabadság (betegszabadság) esetén, amennyiben a rendőr szolgálata már – az előírtaknak 
megfelelően– megtervezett, az egészségügyi szabadságot a betervezett szolgálatteljesítési 
időnek megfelelően kell elszámolni. Amennyiben a szolgálat még nem megtervezett 
(például a hivatásos állomány tagjának tartós, hónapokig tartó betegsége esetén) a nem 
tervezett időszakokra vonatkozóan – a hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek 
kivételével – az egészségügyi szabadságon lévő rendőr szolgálatának tervezésekor a nyil-

126 Hszt. 147. § (1) bek.
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vántartásban az egészségügyi szabadság napjaira 8 óra szolgálatteljesítést kell elszámolni. 
Ennek megfelelően az egészségügyi szabadságot munkanapokon napi 8 órás szolgálat-
teljesítési idővel számolják el.

A hivatásos állomány várandós, valamint szülő tagját 24 hét (168 nap) egybefüggő 
szülési szabadság illeti meg, ebből 2 hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot 
úgy kell kiadni, hogy 4 hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

A szolgálattervezéshez tartozik, hogy a tervezetet készítő elöljáró nem kizárólag 
a szolgálatos napokat, hanem azokat az időszakokat is tervezi, amelyeken az állomány 
tagja nem teljesít szolgálatot. Ez ugyanis nyilvánvaló kihatással van a többi rendőrre. 
Ezért a pihenőnapokat és a tervezett szabadság napjait a szolgálati elöljáró a szolgálati 
időrendszernek megfelelően, legalább 4 hetes időszakra előre tervezi. Ez 4 meghatározott 
hetet jelent (például az augusztus 19-től  szeptember 9-ig  terjedő időszakot). A szolgálat-
tervezet legalább egy naptári hónapra előre tartalmazza a személyi állomány pihenőnapját 
és tervezett szabadságát. A naptári hónap az adott hó első napjától az utolsó napjáig 
terjedő időszakot jelenti. Eszerint tehát augusztus 1-jén  a szolgálattervezetnek tartal-
maznia kell az állomány teljes szeptember hónapra vonatkozó pihenőnapjait, valamint 
tervezett szabadságának napjait, amit nyilvánvalóan a szolgálat teljes betervezésével 
lehet megfelelően előre tervezni.

Összefoglalva tehát a szolgálattervezet egy naptári hónapra előre tartalmazza az állo-
mány:

 – pihenőnapját;
 – tervezett szabadságát;
 – szolgálatát;
 – átrendelését;
 – szabadidejét (a pihenőnap és pihenőidő);
 – egyéb távolléteket (munkaidő-kedvezmény, vezénylés, mentességek, rendkívüli 

szabadság stb.).

Jogszerűen a tervezett pihenőnap nem módosítható (az állomány tagjának kérésére sem, 
bár ezt a módszert – az állomány tagjainak történő kedvezés érdekében – több helyen 
is alkalmazzák).

A szolgálattervezet legalább egy hétre (7 napra) előre tartalmazza az állomány szol-
gálatteljesítési időbeosztását. A szolgálatteljesítési időbeosztást – ide nem értve a túlszol-
gálat elrendelését – a szolgálati elöljáró a szolgálatba lépést megelőzően legalább egy 
héttel előbb közli a hivatásos állomány tagjával. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha azt 
rendkívüli eset szükségessé teszi, továbbá a hivatásos állomány tagjának erre irányuló, 
indokolt kérelme esetén, ha az a szolgálati érdekkel összeegyeztethető A közölt szolgá-
latteljesítési időtől való eltérést legalább 24 órával a szolgálat megkezdése előtt közölni 
kell a hivatásos állomány tagjával. Lefordítva a szolgálattervezet egy hónapra előre tar-
talmazza az állomány szolgálatát, amit legfeljebb egy héttel az adott szolgálat előtt lehet 
módosítani úgy, hogy a szolgálatteljesítési napot változtatjuk meg (csak pihenő idővel 
cserélhetjük, pihenőnappal nem, ugyanis az nem módosítható), vagy az adott szolgálattel-
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jesítési napon változtatjuk a szolgálat kezdő és befejező időpontját. A szolgálatteljesítési 
napot – az állomány tagjának indokolt kérelme esetét kivéve – egy héten belül nem lehet 
módosítani, viszont a szolgálat kezdő és befejező időpontját igen, legkésőbb a szolgálat 
megkezdésétől számított 24 órával korábban. Amennyiben az egy héten belüli módosítást 
szolgálati érdek vagy rendkívüli esemény teszi szükségessé (és arra nem az állomány 
tagja kérelme alapján kerül sor), az csak túlszolgálat terhére valósítható meg.

A jogalkotó szükségesnek tartotta, hogy meghatározza azokat az időszakokat, amikor 
a rendőr mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól. Ezek az alábbiak:

 – az állampolgári kötelezettségének teljesítése alatt;
 – közeli hozzátartozója halálakor, esetenként két munkanapra;
 – a kötelező orvosi vizsgálat, valamint a várandóssággal összefüggő orvosi vizsgálat 

teljes időtartamára;
 – a véradás miatt távol töltött teljes – a szolgálati helyen kívül szervezett véradás 

esetén legalább 4 óra – időtartamra;
 – az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással összefüggő vizsgálat idő-

tartamára;
 – tanúzási kötelezettség teljesítése esetén a megjelenéshez és a kötelezettség teljesí-

téséhez szükséges időtartamra;
 – ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a szolgálatteljesítési helyén megjelenni;
 – a szolgálati viszonyra vonatkozó szabály vagy az állományilletékes parancsnok 

engedélye alapján;
 – az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítására irányuló eljárás alatt 

az eljárás során elfogadott szolgálati beosztásba vagy nem hivatásos munkakörbe 
helyezéséig, vagy ha erre nem kerül sor, az egészségkárosodási ellátásra jogosultság 
tárgyában hozott döntés meghozataláig.127

Az állampolgári kötelezettség teljesítése (aktív választójog gyakorlása), a kötelező orvosi 
vizsgálat, a szolgálati tevékenységgel összefüggő tanúzási kötelezettség teljesítése, vala-
mint a véradás ideje beszámít a szolgálatteljesítési időbe. Közeli hozzátartozó halála 
esetén a 2 munkanapot a Robotzsaru rendszerben úgynevezett „fizetett távollétként”128 
könyvelik el. A szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban határozták meg a heti 2 óra 
sportcélú, a fizikai alkalmassági vizsgálat kiváló teljesítéséért járó, valamint az esély-
egyenlőségi munkaidő-kedvezményeket, amelyek kiadására részletesen nem térünk ki.

Szolgálatiidő-rendszerek

A szolgálatteljesítési idő csupán a kereteket határozza meg. Arra azonban nem ad választ, 
hogy a rendőr a havi szolgálatteljesítési időt milyen bontásban köteles teljesíteni. A ren-

127 Hszt. 105. § (1) bek.
128 A Hszt. ezt a jogintézményt nem ismeri, ugyanakkor a Robotzsaru Neo rendszerben az ilyen esetekre 
használatos.
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dőrség feladatainak sokszínűsége indokolttá teszi, hogy a szolgálatteljesítési időt ne 
csupán egyféleképpen lehessen meghatározni, hanem rendelkezésre álljon az állomá-
nyilletékes parancsnokok számára annak lehetősége, hogy ezt a feladatokhoz illeszkedő 
módon tudják megtenni. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a vezetők e jogköre ne 
váljon partalanná, mert ez esetben az állomány számára teljesen kiszámíthatatlan lenne 
a szolgálati idő beosztása, ami aránytalan mértékű hátrányt jelentene. Ezért a jogalkotó 
azt a megoldást választotta, hogy szolgálatiidő-rendszereket határozott meg, amelyek 
közül az állományilletékes parancsnok ki tudja választani azt, amelyik az adott ren-
dőri szerv feladatainak sajátosságihoz a legjobban illeszkedik. A továbbiakban pedig 
a szolgálatteljesítési időt, a pihenőnapokat, a pihenőidőt, a munkaközi szünetet már csak 
e szolgálatiidő-rendszer keretei között határozhatja meg.

Az alábbi szolgálatiidő-rendszereket lehet meghatározni:
 – hivatali;
 – rugalmas;
 – folyamatos;
 – váltásos;
 – vezényléses;
 – kombinált.

A hivatali szolgálati idő rendszere azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, ahol 
a szolgálati feladatok csak a nappali időszak meghatározott részében igénylik a szolgálat 
ellátását. Ilyen tipikusan a különböző szervezeti egységek hivatala (innen az elnevezés), 
illetve az igazgatásrendészeti, valamint a vizsgálati (vádelőkészítő) munka. A hivatali 
szolgálati idő rendszerében a hivatásos állomány tagja a hét munkanapjain, hétfőtől 
csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig vagy 8.00 órától 16.30 óráig, pénteki munkanapon 
7.30 órától 13.30 óráig vagy 8.00 órától 14.00 óráig teljesíti a heti szolgálatteljesítési 
idejét. A szolgálatkezdés és a szolgálat befejezésének időpontját az állományilletékes 
parancsnok szolgálati érdekből vagy kérelemre – a heti 40 órás szolgálatteljesítési idő 
figyelembevételével – ettől eltérő időpontban is megállapíthatja.

Rugalmas szolgálati idő rendszere azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, 
ahol a szolgálati beosztással járó feladatok nem kötődnek kizárólag a hivatali szolgálati 
idő rendszerében meghatározott napi szolgálatteljesítési időhöz, illetve amelyeknél a napi 
szolgálatteljesítés időtartama előre nem meghatározható és hullámzó jellegű. A rendőri 
szervek vezetői gyakorta ilyen szolgálati időrendszerben látják el feladataikat. A rugal-
mas szolgálati idő rendszerében a hivatásos állomány tagja naptári hetenként vasárnap 
kivételével a hét bármely 5 napján teljesíthet szolgálatot, amelyben a napi szolgálatteljesí-
tési időt – a heti 40 órás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – úgy állapítják meg, 
hogy a napi szolgálatteljesítési idő nem lehet 5 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb.

Folyamatos szolgálati idő rendszere azokban a szolgálati beosztásokban alkalmaz-
ható, ahol a megszakítás nélküli működést igénylő feladatok ellátása fokozott figyelmet 
igényel, és a munkaterhelés viszonylag állandó, egyenletes. Az általános rendőrségi fel-
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adatokat ellátó szervnél ezt a szolgálatiidő-rendszert nem alkalmazzák, ellenben a TEK 
előszeretettel használja.

A váltásos szolgálati idő rendszere a folyamatos szolgálatteljesítést igénylő, egyenletes 
munkaterheléssel érintett, folyamatos beavatkozási vagy intézkedési feladatok ellátására 
rendszeresített, továbbá a részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztások-
ban alkalmazható. Ilyen tipikusan a TIK állományának munkája. A váltásos szolgálati 
idő rendszere lehet I. és II. számú. Az I. számú rendszer váltásonként 12 óra szolgálat 
24 óra szabadidő, 12 óra szolgálat 48 óra szabadidő. A II. számú váltásonként 24 óra 
szolgálat 72 óra szabadidő. Az állomány tagja a munkaközi szüneten túl – a halasztha-
tatlan intézkedést igénylő esetet kivéve – legalább 4 órát az erre alkalmas helyiségben, 
a ruházat könnyítése mellett, pihenéssel tölthet.

A vezényléses a leggyakrabban használt (a helyi szerveknél közrendvédelmi vonalon 
szinte kizárólagosan alkalmazott) szolgálatiidő-rendszer. Azokban a szolgálati beosz-
tásokban alkalmazható, amelyeket olyan feladatokra rendszeresítettek, ahol a szolgá-
latteljesítési feladat ellátása időszakonként eltérő létszámot igényelhet, továbbá ahol 
a szolgálati feladatok rendes szolgálatteljesítés keretében történő ellátása előreláthatóan 
a hét bármely napján, annak bármely időpontjában szükségessé válhat. A vezényléses 
szolgálati idő rendszerében tehát a szolgálat egyenlőtlenül beosztható, a hét bármely 
napján teljesíthető, amelyben a napi szolgálatteljesítési idő – a heti 40 órás szolgálat-
teljesítési idő figyelembevételével – legalább 4 óra és legfeljebb 12 óra időtartamban 
határozható meg. A vezényléses szolgálati idő rendszerében a napi szolgálat teljesíthető 
két részre osztva is (úgynevezett bontott szolgálat). A részidőszakok között legalább 4 
óra időtartamnak kell eltelnie, amely a napi szolgálatteljesítési időbe nem számít be.

A kombinált szolgálati idő rendszere a váltásos, vezényléses és a hivatali szolgálati-
idő-rendszer kombinációja, amelyben a szolgálatiidő-rendszer váltását a szolgálattelje-
sítési napot követő szabadidő letelte után lehet végrehajtani.

Túlszolgálat

Túlszolgálat szempontjából megkülönböztetünk szolgálati érdekből elrendelt (rendes) 
és rendkívüli túlszolgálatot. A szolgálatteljesítési idő és a szolgálati érdekből elrendelt túl-
szolgálat együttesen nem haladhatja meg a heti 48 óra időtartamot. A szolgálati érdekből 
elrendelt túlszolgálat tehát hetente – a szolgálatiidő-keret átlagában számolva – maximum 
8 óra időtartamú lehet. Ebből kiszámolható, hogy a személyenkénti éves túlszolgála-
tiidő-keret (amely a szolgálati érdekből elrendelt túlszolgálatra vonatkozik) 416 óra. 
A túlszolgálatra vonatkozó heti időkeretet természetesen nem a tárgyhétre kell érteni, 
hanem abban az időszakban átlagban, amelyben a szolgálatteljesítési időt meghatároz-
ták (egy hónap, két hónap, négy hónap). Tehát elképzelhető, hogy a hivatásos állomány 
tagja az egyik héten 16 óra túlszolgálatot teljesít, míg a másik héten egyáltalán nem 
teljesít túlszolgálatot. Ebbe az időtartamba nem számít bele a rendkívüli túlszolgálat, 
amelynek nincsen időkorlátja. Rendkívüli eset különösen tömegbaleset, elemi csapás, 
katasztrófa vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása, 
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továbbá egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, előre nem látható körülmény 
bekövetkezése. A túlszolgálat elrendelésére állományilletékes parancsnok (vagy az általa 
felhatalmazott vezető) jogosult, akinek ezt írásban (túlszolgálatot elrendelő lapon) kell 
megtennie. A szolgálatot tervező parancsnok tehát jogosultság hiányában nem elrendeli, 
hanem csupán rögzíti a túlszolgálatot. A kettő közötti különbség az, hogy a túlszolgálat 
joghatásai csak az elrendeléssel állnak be.

A hivatásos állomány tagjának – pihenőnapon és munkaszüneti napon kívül, 
tehát – pihenőidőben teljesített túlszolgálatára a túlszolgálattal azonos tartamú szaba-
didőt vagy a túlszolgálat során teljesített órákkal egyenértékű (100%) távoléti díjat kell 
biztosítani. Ha a túlszolgálatot heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, 
a túlszolgálat kétszeresének (200%) megfelelő szabadidő vagy távolléti díj jár. Másnapra 
átnyúló szolgálatteljesítés esetén, amennyiben a szolgálat befejezését pihenőnap követi, 
majd az azt követő naptári napon pihenőidőt rögzítettek, a Robotzsaru szolgálattervezete 
szerint pihenőidőben teljesített túlszolgálatot a szolgálat befejezésétől számított 24 órai 
időtartamon belül kétszeres díjazásúként vagy kétszeres szabadidőnek megfelelően kell 
elrendelni, rögzíteni. Ennek oka, hogy a Robotzsaru rendszer csak a pihenőnap naptári 
napnak megfelelő rögzítésére alkalmas, annak jelzésére nem, hogy a pihenőnap az adott 
naptári napon túlnyúlik. Ezért ez az időtartam még pihenőnapnak minősül, azonban 
a Robotzsaru rendszer hiányossága miatt pihenőidőként jelzett. Ezáltal a szolgálatot ter-
vező parancsnoktól fokozott odafigyelést igényel. Az előzőekből kiderült, hogy a túlszol-
gálat megváltásának két módja lehetséges, a pénzbeli, valamint a szabadidőben történő. 
A túlszolgálat elrendelésekor az elrendelésre jogosult a szolgálatszervezés elektronikus 
nyilvántartásának felhasználásával vagy írásban nyilatkoztatja a hivatásos állomány 
tagját, hogy a túlszolgálatmegváltás melyik módját választja. A túlszolgálatért járó sza-
badidőt lehetőség szerint 30 napon belül kell kiadni. Ha a szabadidő kiadása veszélyezteti 
a szolgálatellátást, azt 6 hónapon belül kell biztosítani. Ha a túlszolgálat havi vagy több-
havi szolgálatteljesítési idő keretében történt, a szabadidő kiadása történhet 6 hónapon 
túl is, de legkésőbb a következő év első félévében meg kell történnie.

Munkaszüneti napon, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnap teljesített szolgálatért 
a hivatásos állomány tagját a munkájáért járó illetményén felül távolléti díj is megilleti.

A járőrszolgálat ellenőrzése

A járőr- és őrszolgálat célja – hasonlóan minden más ellenőrzési tevékenységhez – az, 
hogy megállapítható legyen, hogy a feladatok elvégzése a kitűzött célok irányába tart-e, 
megvalósultak-e a célkitűzések, illetve annak megállapítása, hogy a szolgálatellátás 
mennyire felel meg a jog- és szakszerűség követelményének.

A járőr és az őr ellenőrzésére jogosult:
 – az országos rendőrfőkapitány és helyettesei;
 – a saját szolgálati águk vonatkozásában az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi, 

közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti főosztályvezetői;
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 – saját állományuk vonatkozásában a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettesei, 
főosztályvezetői, osztályvezetői;

 – saját állományuk vonatkozásában a rendőrfőkapitányok, a bűnügyi és a rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettes,

 – saját állományuk vonatkozásában a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, 
a bűnügyi, valamint a rendészeti igazgatóhelyettes;

 – saját állományuk vonatkozásában a rendőr-főkapitányságok bűnügyi, közrend-
védelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti főosztályvezetői, osztályvezetői 
és helyetteseik, szolgálatvezetői, alosztályvezetői;

 – saját állományuk vonatkozásában a kapitányságvezetők, a határrendészeti kiren-
deltségvezetők és helyetteseik;

 – a járőrt, őrt vezénylő szervezeti elem vezetője és helyettesei;
 – az arra jogosult vezetők által nyílt paranccsal erre felhatalmazott személyek;
 – a saját és az alárendeltségükbe utalt állomány vonatkozásában a szolgálatot ellátó 

rendőr közvetlen elöljárói.129

A járőrök és az őrök közvetlen elöljárói ellenőrzését a szolgálatot tervező parancsnok 
két hétre előre tervezi, és a járőr- és őrszolgálattal összefüggő ellenőrzési tevékenységét 
havi legalább három alkalommal hajtja végre úgy, hogy abból legalább egy éjszakára, 
illetőleg egy hétvégére essen. A szolgálatellátás ellenőrzésére olyan módon intézkedik, 
hogy minden szolgálatot teljesítő rendőr havonta legalább kettő alkalommal – egynek 
éjszakára kell esnie – ellenőrizve legyen. Az ellenőrzések végrehajtására elsősorban 
a járőr- és őrszolgálatot ellátó állomány szolgálati elöljáróit kell kijelölni (a szolgálatpa-
rancsnokot is ideértve). A járőr-, illetve őrszolgálat ellenőrzésének tényéről és megálla-
pításairól az ellenőrzéssel érintett járőr vagy őr a szolgálatparancsnok vagy az ügyeleti 
szolgálat részére – amennyiben nem ők hajtották végre – az ellenőrzést követően haladék-
talanul jelentést kell, hogy tegyen. A járőr- és őrszolgálat-ellátás ellenőrzésének helyéről, 
idejéről, az ellenőrzést végrehajtó személyéről a járőrt, az őrt előzetesen tilos értesíteni.

Meghatározhatók a szolgálatellátásnak azok az elemei, amelyeket rendszeresen, 
havonta ismétlődően kötelező ellenőrzés alá vonni és ennek eredményét dokumentálni. 
Ez az ellenőrzési kötelezettség kiterjed:

 – a járművek üzemképességére, szolgálatra való alkalmasságára, karbantartottságára;
 – a szolgálati állatok elhelyezésére, ellátására, ápoltságára;
 – a rádiókészülékek és technikai eszközök alkalmazhatóságára;
 – az egyéni és alegységkészletből biztosított felszerelések meglétére;
 – a szolgálati igazolvány meglétére, épségére, érvényességére;
 – az azonosító jelvény meglétére, épségére;
 – a szigorú számadásos nyomtatványok meglétére, vezetettségére.

129 13/2017. (III. 24.) ORFK 174–175. pont



362

A szélsőséges időjárást érintő  
különleges szolgálatszervezési intézkedések

Előfordulhat, hogy a közterületi állomány megóvása érdekében a szélsőséges meleg 
és hideg időszakok különleges szolgálattervezési, de még inkább szolgálatszervezési 
intézkedéseket igényelnek. A hőségriadó időszakára vonatkozó rendelkezések tulajdon-
képpen többlet munkaközi szünetet biztosítanak az időjárási viszonyoknak közvetlenül 
kitett állománynak. Hőségriadó elrendelésekor gondoskodni kell az egy óra időtarta-
mot meghaladó közterületi feladatellátást követően legalább 10 perc munkaközi szüne-
tek – árnyékos helyen történő – beiktatásáról. A szolgálatteljesítés során minden 4. órát 
követően legalább fél óra időtartamot zárt, lehetőleg légkondicionált helyiségben kell 
eltölteni, az emberi szervezet testhőmérsékletének csökkentése, a termoreguláció (hősza-
bályozás) elősegítése és a szerelvénykönnyítés érdekében. Második és harmadik fokozatú 
hőségriadó esetén az állományilletékes parancsnok és a munkáltatói jogkör gyakorlója 
gondoskodik az ezeken túlmenő, további munkaközi szünetek beiktatásáról. A közte-
rületi szolgálatot ellátó állomány nyílt terepen (napsütésnek kitett helyen), legfeljebb 
2 óra időtartamban láthat el folyamatosan szolgálatot, majd részére 30 perc – lehetőleg 
légkondicionált helyiségben eltöltendő – munkaközi szünetet kell biztosítani. A mun-
kaközi szünet kivételéhez szükséges feltételek biztosítása érdekében lehetőség szerint 
valamennyi rendőrségi objektumban rendelkezésre kell állnia egy légkondicionált vagy 
nagy teljesítményű ventilátorral ellátott pihenőhelyiségnek, amely a személyi állomány 
pihenésére használható. Hőségriadók idején a közterületen szolgálatot ellátó rendőri 
állomány részére (beleértve a 2 óra időtartamot meghaladó ideiglenesen közterületen tar-
tózkodókat is) igény szerinti mennyiségben – de minimálisan 3 liter/fő/nap, 14–16 °C-os  
hűtött védőitalt, elsősorban szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet, szódavizet (vagy 
azzal egyenértékű tiszta, ízesítetlen hűtött ivóvíz minőségű folyadékot) kell biztosítani. 
A hőségriadók időtartama alatt az állományilletékes parancsnokok kötelesek intézkedni 
a személyi állomány fizikai erőnléti felméréseinek, kiképzéseinek, intézkedéstaktikai 
és vezetéstechnikai oktatásainak – a hőségriadó teljes idejére történő – azonnali felfüg-
gesztéséről, továbbá a kiemelten fontos szolgálati érdek sérülésével nem járó akciók, 
fokozott ellenőrzések 10:00–18:00 óráig történő felfüggesztéséről, illetve időbeni elha-
lasztásáról, valamint a tervekben a pihenőidők meghatározásáról. A hőségriadó ideje 
alatt nem teljesített szolgálati feladatokat ezen időszak elmúltával pótolni kell.

Ezeken túlmenően a 24 órás határrendészeti szolgálatokat a hőségriadók idején 
lehetőség szerint 12 órás váltásokban kell megszervezni. A határrendészeti feladatokat 
ellátó személyi állomány részére biztosítani kell a közvetlen napsugárzás elleni védelmet.130 
A nyári hőség kapcsán felmerülő szolgálatszervezési lehetőség még a különböző ruhá-
zati könnyítések alkalmazása, amelyek terén nem túl széles a paletta. A jó láthatósági 
átvető (mellény) viselése ugyanis kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint 
közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterü-

130 30/2008. (OT 16.) ORFK 5–6. pont
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leten egyaránt). A jó láthatósági átvető viselésének mellőzése tehát csak az említetteken 
kívüli területeken (de ott megterhelő hőség esetén akár hőségriadó időszakán kívül 
is) történő szolgálatellátás során engedélyezhető. A szolgálati elöljáró engedélye vagy 
jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve jogi normák közé nem tartozó 
belső szervezeti norma rendelkezése alapján a rendőr az időjárási viszonyokra tekintettel 
leveheti a sapkáját.

A szélsőséges téli időjárásnál kevesebb szolgálatszervezést érintő szabályozást talá-
lunk, de az olyan alapvető intézkedések, mint a közterületi állomány meleg védőitallal 
történő ellátása, valamint ruházatkönnyítés engedélyezése jogos elvárás, sőt (a védő-
ital esetében) kötelezettség a közterületi szolgálatot ellátók elöljáróira vonatkozóan. 
A téli időjárási körülmények ellen alapvetően négy védekezés képzelhető el a rendőr 
számára: a téli öltözet viselése; a ruházati könnyítések alkalmazása, amelyek sorába 
tartozik az elöljáró engedélyével a téli sapka (usánka) lehajtva történő viselése, a mele-
gedő helyiségek biztosítása a munkaközi szünet idejére, végül pedig a meleg védőital. 
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát, 
illetve ennek ízesítésére szolgáló cukrot vagy édesítőszert kell biztosítani.131 A védőital 
és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyen-
ként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint 
a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett 
történhet.

131 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
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A körzeti megbízotti szolgálat kialakulása
Papp Dávid

Körzeti megbízotti szolgálat

Az 1881-ben  megalakult csendőrséget (Magyar Királyi Csendőrség) – amelynek tagjai 
razziák során minden alkalommal más-más településen láttak el szolgálatot – 1945-ben  
az Ideiglenes Nemzeti Kormány feloszlatta, és újraszervezte az egységes állami rendőr-
séget. Az újraszervezte kifejezés kellően adekvát, mert ezt megelőzően a magyarországi 
rendőrségeket az 1919. október 1-jén  kihirdetett 5047. ME-rendelettel már államosították.132 
Ennek köszönhetően „a magyar rendőrség és a rendőrtisztképzés történetében kiemel-
kedő fordultra 1920-ban  került sor, amikor a vidéki rendőrségeket államosították, és létre-
hozták a centralizált Magyar Királyi Rendőrséget, majd szabályozták az állományviszo-
nyokat és a feltölthető létszámot és kezdetét vette a rendőri szakoktatás belügyminiszteri 
rendeletek útján történő teljes körű, tervszerű kiépítése”.133 Az 5047/1919. ME-rendeletet 
az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 10. §-a  szentesítette, amely 1920. február 
29-én  lépett hatályba. Az egységes állami rendőrség létrejöttét tehát ekkortól számoljuk.

A szervezeten belül 1952-ben  kialakították a „területfelelős” szolgálati rendszert, 
amelynek előfeltételeként felosztották a rendőrőrsök területeit. Az intézmény lényege 
az volt, hogy az egyes területfelelősök – a közrend és a közbiztonság fenntartása céljá-
ból, jellemzően kerékpárral – minden alkalommal azonos, a felelősségi körükbe tartozó 
településre és az ahhoz tartozó területre vonultak ki az egykori csendőrlaktanyákból 
kialakított rendőrőrsökből. „Területfelelősnek az őrs legkiválóbb járőreit nevezték ki, 
akik hivatásuk magaslatán álltak, vagyis megfelelő politikai és szakmai ismeretekkel, 
felkészültséggel rendelkeztek, a szolgálat ellátásában példát mutattak, az oktatásban 
és továbbképzésben pedig élen jártak, továbbá példás családi és magánéletet is éltek.”134 
Feddhetetlennek kellett tehát lenniük szakmailag, erkölcsileg és politikailag egyaránt. 
A területfelelősök feladata volt a jó hely- és személyismeret kialakítása annak érdeké-
ben, hogy információt szerezzenek a bűncselekmények elkövetéséről vagy annak előké-
születéről. A területfelelősök a területükön elkövetett, meghatározott bűncselekményi 
körben önállóan nyomoztak. „A területfelelősi szolgálat révén szorosabb lett a rendőrség 
és a lakosság kapcsolata. Megnövekedett a rendőrök helyi és személyi ismerete. Ezek 
révén az állandóan egy területre járó rendőrök gyorsabban, jobban szereztek információt 
a területen történő eseményekről, jelenségekről, a rendészeti nyilvántartásban szereplő 
és a területen élő vagy dolgozó személyek mozgásáról, magatartásáról. Az összes pozitív 
tényező hatására megnövekedett az őrsök, az egész közrendvédelmi állomány bűnügyi 

132 Parádi 2010
133 Sallai 2018, 6.
134 Szilvási 1984, 21.
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megelőző és felderítő munkájának a jelentősége.”135 Ezen intézmény továbbfejlesztése-
ként – a működés hatékonyabbá tétele érdekében – létrejött a „kihelyezett területfelelős” 
intézménye, amelynek lényege az volt, hogy a terület felelőse életvitelszerűen az általa 
ellenőrizendő településen – vagy annak közvetlen közelében – tartózkodott. A szovjet 
rendőrség központi elemeként funkcionáló „körzeti megbízott” intézménye alapjainak 
kidolgozását hazánkban 1953-ban  hajtották végre, majd a kialakítást követően kísérleti 
jelleggel vezették be. A körzeti megbízottak első tanfolyama 1954 januárjában zajlott le. 
A tanfolyam sikeres elvégzése után 1954. február 1-én  – kísérleti jelleggel – kecskeméti 
járában 42 fő, Várpalotán pedig 5 fő kezdte meg szolgálatát.136 A körzeti megbízotti 
rendszer támogatására kialakították a „segédrendőr”, majd „önkéntes redőr” jogin-
tézményét. A segédrendőröket, később önkéntes rendőröket137 a lakosságból önkéntes 
alapon toborozták, és csoportokban látták el feladataikat. A szolgálatot vállalók önálló 
intézkedési jogkörrel nem rendelkeztek, és csak rendőri irányítás mellett tevékenyked-
hettek (részükre a Belügyminisztérium 1964-ben, 12300/1964 számon külön szolgá-
lati szabályzatot is kiadott). A területfelelős, valamint a körzeti megbízott intézménye 
1956-ig  párhuzamosan működött, 1957-ben  a körzeti megbízotti szolgálati formát álta-
lános és állandó jelleggel vezették be úgy, hogy a városokban tízezer, a községekben 
hat–nyolcezer lakosra egy körzeti megbízott jutott. Ezzel teljes egészében leváltották 
a területfelelősi rendszert. Ekkoriban körzeti megbízott az a 28 és 40 év közötti élet-
korú, nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező nős férfi lehetett, aki lehetőleg 
párttag (a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja) és önállóan képes a párt politikájának 
helyi megvalósítására, továbbá rendőriskolát és körzeti megbízotti tanfolyamot végzett. 
A körzeti megbízottnak már ekkor is ismernie kellett a körzete lakossági, szociális, 
vallási, kisebbségi viszonyait. A szolgálatot kezdetben szabályozó belügyminiszteri 
parancsokat leváltva 1964-ben  – 12200/1964 számon – kiadták az első körzeti meg-
bízotti szabályzatot, amely külön utasításban szabályozott módon nyomozati jogkört 
biztosított a körzeti megbízott részére. A körzeti megbízotti szolgálat korai időszakát 
Szilvási Ferenc A körzeti megbízotti szolgálat harminc éve című 1984-es  monográfiája 
rendkívül részletesen ismerteti.

135 Szilvási 1984, 24.
136 Szilvási 1984, 38.
137 Magyar Rendőr folyóirat IX. évf. 35. szám, kiadó: az Országos Rendőrfőkapitányság Politikai Osztá-
lya 1955. augusztus 27.: „Az önkéntes rendőrökkel a körzeti megbízott állandóan foglalkozzék, szakmai 
és politikai téren egyaránt. Ezért írja elő a Miniszterhelyettes elvtárs parancsa, hogy az önkéntes rendőrök 
részére a körzeti megbízott kéthetenként tartson oktatást. Ez azért szükséges, hogy rövid időn belül a kör-
zeti megbízottnak minél jobb segítőtársaivá váljanak. A szolgálati érintkezésen kívül a körzeti megbízott 
törődjék az önkéntes rendőrök családi és egyéb problémáival. Ismerje meg az önkéntes rendőr környezetét, 
munkáját és családját. Intézze el – amennyiben módjában áll – az önkéntes rendőrök jogosan felvetett 
problémáit. Ha a körzeti megbízott így foglalkozik az önkéntes rendőrökkel, bensőséges elvtársi viszony 
alakulhat ki, amely végeredményben elősegíti a körzeti megbízott jobb rendőri munkáját, kapcsolatának 
elmélyítését a körzet dolgozóival.”
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A körzeti megbízotti szolgálat céljai, alapelvei

A körzeti megbízotti szolgálat alapvető célja a lakossággal való kapcsolattartás. Ez azon-
ban nagyon sokat változott a kezdeti időkhöz képest. A rendszerváltást megelőző idő-
szakban fel sem merült a rendőrség szolgáltató jellege, a lakossággal való kapcsolattartás 
ennek megfelelően roppant egyoldalúan a rendőrség működésének érdekeit szolgálta. 
A szolgáltató jelleg fontosságának felismerésével azonban körzeti megbízotti szolgá-
lat lakossággal való kapcsolatában megjelent és hangsúlyossá vált a partneri kapcsolat 
és a párbeszéd kialakítása, illetve a lakosság információkkal való ellátása. További célja 
a körzeti megbízotti szolgálatnak az állandó rendőri jelenlét és a helyben jelentkező 
kisebb súlyú ügyek nyomozása.

Amikor a körzeti megbízotti szolgálat alapelveiről beszélünk, akkor nem normában 
lefektetett, kőbe vésett elvekre kell gondolnunk, sokkal inkább a szolgálat működése óta 
fennálló, a tevékenység vezérelveit megadó, a valós működésből levont következtetéseken 
alapuló és a körzeti megbízotti szolgálatot több mint hatvan éve végigkísérő elvekre, 
amelyek az alábbiakban összegezhetők.

Területiség elve: A körzeti megbízott tevékenységét saját működési körzetében végzi, 
onnan csak indokolt esetben vonható el.

Személyes felelősség elve: Személyesen felel a területe közbiztonságáért.
Nyilvánosság elve: A körzeti megbízott eredményes munkavégzéséhez szükséges 

az ismertség és az ismeretség. Egyrészt ismertnek kell lennie a területen annak érdeké-
ben, hogy a lakosság számára elérhető, megkereshető legyen, másrészt működési körze-
tében széles kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie, ami hasznos információforrásként 
szolgál számára.

Komplexitás elve:138 A rendőri munka valamennyi szegmensét érintve látja el fel-
adatkörét. A közrendvédelmi szolgálati ág tagjaként szolgálata során ellát klasszikus 
járőrtevékenységet, részt vesz rendezvények biztosításában, mindezek mellett bűnügyi 
tevékenysége kapcsán bűnmegelőzési feladatokat teljesít, figyelőszolgálatot láthat el, 
nyomozati cselekményeket végezhet és igazgatásrendészeti területen pedig bekapcso-
lódhat a szabálysértési előkészítő eljárásba is.

Rendelkezésre állás elve: A körzeti megbízottnak hivatását szolgálatteljesítési idején 
kívül is gyakran kell gyakorolnia. Amennyiben a lakossággal, önkormányzattal történő 
kapcsolattartás jegyében a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátott elérhetőségei 
valamelyikén szabad idejében keresik fel a rendőrség hatáskörébe tartozó problémával, 
az intézkedési kötelezettség általános elve139 alapján köteles intézkedést kezdeményezni. 

138 Tihanyi 2007
139 Rtv. 13. § (1) bekezdése értelmében „A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést 
kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető 
tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendőrt 
halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpont-
jában intézkedésre alkalmas állapotban van.”
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Ha a probléma megoldása nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, az intézkedés kez-
deményezése mellett – a rendőrség segítségnyújtási kötelezettsége140 elvének megfe-
leően – a tőle ervárható jogi felvilágosítást meg kell adnia a hozzáfordulónak, tekintet 
nélkül a személy társadalmi, etnikai hovatartozására.141

A körzeti megbízott fogalma, a beosztás betöltéséhez szükséges feltételek
A körzeti megbízott fogalma

A körzeti megbízotti szolgálati formára és a körzeti megbízottra vonatkozóan nem létezik 
általános, széles körben elfogadott fogalmi meghatározás, azonban léteznek a körzeti 
megbízotti feladatellátásra vonatkozó általános megállapítások, amelyeket felhasznál-
hatunk a körzeti megbízott (KMB) fogalma megalkotásakor.

A körzeti megbízott a rendőrség hivatásos személyi állományának közrendvédelmi 
szolgálati ágához tartozó, kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező, 
erkölcsileg feddhetetlen és ezen érdemeinek köszönhetően körzeti megbízotti beosz-
tást – megbízással vagy kinevezéssel – betöltő, tiszthelyettesi vagy zászlósi rendfokozatba 
tartozó személy, akinek beosztásánál fogva alapvető feladatkörébe tartozik a lakossággal 
való kapcsolattartás és információszerzés, ezáltal bűnmegelőzési, valamint nyomozati 
tevékenység végrehajtása, mindezek útján a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 
növelése és a rendőrség szolgáltató jellegének erősítése.

A körzeti megbízott kinevezéséhez szükséges feltételek

A körzeti megbízott és a körzeti megbízotti csoport vezetője kinevezésére, felmentésére, 
áthelyezésére a munkáltatói jogkör gyakorlójának a közrendvédelmi szakterületért felelős 
vezető (közrendvédelmi/rendészeti osztályvezető, osztályjogállású rendőrőrs parancs-
noka) terjeszt elő javaslatot.

A körzeti megbízottakra vonatkozó részletszabályokat, így a kinevezésükhöz szük-
séges személyi feltételeket a körzeti megbízotti szabályzatról szóló a 26/2015. (XII. 9.) 
ORFK-utasítás (a továbbiakban: KMB-szabályzat) tartalmazza. Ugyanakkor a körzeti 
megbízotti beosztás kinevezéssel történő betöltéséhez szükséges szabályokat a Hszt. 
végrehajtási rendeletei is tartalmaznak. Az KMB-szabályzatban a kinevezéssel kapcso-
latban felsorolt kritériumok két csoportra, objektív és szubjektív feltételekre oszthatók.

Objektív feltételek:
 – középiskolai végzettség;
 – rendőr-tiszthelyettesi szakképzettség;

140 Rtv. 24. § (1) bekezdése értelmében: „A rendőr köteles a feladatkörébe tartozó segítséget, illetőleg 
a hozzáfordulónak a tőle elvárható felvilágosítást megadni.”
141 Rtv. 13. § (2) bekezdése alapján: „A rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás 
nélkül intézkedni.”
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 – körzeti megbízotti szakképesítés;
 – a rendőri munkában legalább két éves tényleges közterületi szakmai gyakorlat;
 – a körzeti megbízotti beosztás megbízással történő betöltése a kinevezést megelőző 

6 hónapos időtartamra;
 – 8 év szolgálati viszony.142

Szubjektív feltételek:
 – példamutató emberi magatartás;
 – rendezett magánélet;
 – az állampolgárokban a rendőrség iránti bizalom erősítésének, megőrzése elősegí-

tésének képessége;
 – képesség az önálló szakmai munkavégzésre;
 – képesség a közösségi kapcsolattartásra és a hatékony kommunikációra.

A körzeti megbízott kinevezéséről és felmentéséről előzetesen ki kell kérni a körzeti 
megbízotti működési körzethez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületének 
véleményét, azonban ez a vélemény nem kötelezi a kinevezési, felmentési jogkör gyakor-
lóját. A körzeti megbízott tehát gyakorlatilag abban az esetben is kinevezhető, valamint 
felmenthető, ha az önkormányzat, illetve önkormányzatok e döntéssel szemben foglalnak 
állást. Fontos azonban megjegyezni, hogy a körzeti megbízott – mint a lakossággal való 
kapcsolattartás kulcsszereplője – tevékenységének egy jelentős részét az önkormányza-
ton keresztül, annak segítségével valósítja meg, így az önkormányzat részéről a körzeti 
megbízott személyének elfogadása és támogatása, valamint az együttműködési készség 
és a jó munkakapcsolat fenntartása az eredményes munkavégzés elengedhetetlen kelléke. 
Nem kell kikérni az önkormányzatok véleményét a fegyelmi eljárás eredményeként ala-
csonyabb beosztásba helyezés vagy a szolgálati viszony megszüntetése esetén, viszont 
a felmentés tényéről tájékoztatni kell a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó 
települések önkormányzatának polgármesterét.

A megbízást és a kinevezést egyaránt kizáró tényező a rendőrrel szemben folyamat-
ban lévő büntetőeljárás, egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban 
való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba 
visszavetés vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fenyítésének hatálya.

A kinevezést megelőző 6 hónapos megbízás ideje alatt meg kell győződni arról, hogy 
a jelölt alkalmas-e a körzeti megbízotti feladatok ellátására. Amennyiben alkalmatlannak 
bizonyul, abban az esetben új jelölt megbízására kell intézkedni. A megbízás eredményes 
teljesítése és a kinevezéshez szükséges jogszabályi feltételek teljesülése esetén a jelöltet 
a körzeti megbízotti szolgálati beosztásba ki kell nevezni.

A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető a kapitányságvezető jelenlétében 
a megbízással egy időben átadja a körzeti megbízott szolgálati okmányait, és ismerteti 
a körzeti megbízotti működési körzetre vonatkozó alábbi információkat:

142 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete, valamint a Hszt. 5. melléklete
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 – közbiztonsági helyzetét és az ehhez igazodó rendőri szolgálat sajátosságait;
 – szociális, nemzetiségi, multikulturális összetételét és gazdasági viszonyait;
 – fontosabb létesítményeit;
 – szomszédos településeinek általános helyzetét, a polgárőr-egyesületek és az egyes 

rendészeti feladatokat ellátó személyt munkáltató szerv működésének jellemzőit 
tartalmazó okmányokat.143

A körzeti megbízott a lakossággal való kapcsolat kialakításában nincs teljesen magára 
utalva. Szolgálati elöljárója a megbízását követően a működési körzetéhez tartozó tele-
püléseken bemutatja azoknak, akikkel a későbbiekben együtt kell működnie. Ilyen:

 – az önkormányzat képviselő-testülete;
 – a polgármester, a jegyző;
 – a polgárőr-egyesületek vezetői;
 – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyt munkáltató szerv vezetői.144

A körzeti megbízotti csoport

A feladatok összehangolása érdekében az egymással határos működési körzetben szol-
gálatot teljesítő körzeti megbízottak 4–10 fő létszámú körzeti megbízotti csoportba szer-
vezhetők. Természetesen a körzeti megbízotti csoportba tartozó körzeti megbízottak 
irányítására, munkájának összehangolására szükséges egy arra személyében és szak-
mai tudásában alkalmas vezető kijelölése. A körzeti megbízotti csoport vezetőjét tiszti 
vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozás esetén csoportvezetőnek, zászlósi 
rendfokozati állománycsoportba tartozás esetén csoportparancsnoknak nevezzük. Ebből 
következik, hogy sem a főtörzsőrmesteri rendfokozatot viselő kinevezett, sem az esetle-
gesen törzsőrmesteri rendfokozatot viselő megbízott KMB nem lehet körzeti megbízotti 
csoport vezetője, csak abban az esetben, ha kinevezik csoportparancsnoknak és ezzel 
együtt zászlósi rendfokozatba lép elő.

A rendőrkapitányságokon nem szükségszerű a körzeti megbízotti csoportok létesí-
tése. A helyi szervek körzeti megbízotti alegységei – a területi jellemzőknek megfele-
lően – eltérőek lehetnek. Általánosságban elmondható, hogy a körzeti megbízotti alegy-
ségek a rendőrkapitányság közrendvédelmi vagy rendészeti osztályán belül működnek, 
leggyakrabban alosztály formájában. Előfordul azonban, hogy alosztály helyett a ren-
dőrkapitányságon körzeti megbízotti csoport működik, akár a rendészeti osztályon belül 
működő közrendvédelmi alosztály keretein belül, akár az osztály keretei között önállóan.

143 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 8. pont
144 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 9. pont
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A körzeti megbízotti működési körzet

A körzeti megbízotti szolgálatot úgy kell kialakítani, hogy a körzeti megbízotti műkö-
dési körzetek lefedjék az érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi 
területén lévő valamennyi települést, Budapest valamennyi kerületét, valamint a Mar-
gitszigetet. A közbiztonsági helyzet és a helyi sajátosságok figyelembevételével körzeti 
megbízotti szolgálat kialakítható a vízirendészeti rendőrkapitányságok, valamint a vasúti 
rendőrőrsök illetékességi területén is. A vízirendészeti rendőrségi feladatok eredményes 
végrehajtása érdekében Magyarországon mindhárom vízirendészeti rendőrkapitánysá-
gon (Dunai, Tiszai, Balatoni) működik a körzeti megbízotti szolgálat. Ugyanez nem 
mondható el valamennyi vasúti rendőrőrsről, de a lehetőség e területen is adott. A műkö-
dési körzet két részre osztható; a körzeti megbízotti székhelyre és a körzeti megbízotti 
besorolt településekre. A székhely lényegében az a település vagy településrész, ahol 
a körzeti megbízott irodával rendelkezik. Ez lehet akár a rendőrkapitányság, rendőrörs 
vagy az önálló körzeti megbízotti státusszal rendelkező település. A körzeti megbízotti 
besorolt települések pedig a működési körzetnek a székhelyen kívül eső települései. 
A körzeti megbízotti működési körzet területének meghatározására, a körzeti megbízotti 
székhely kijelölésére, valamint a körzeti megbízotti csoport létrehozásának és megszün-
tetésének kezdeményezésére a kapitányságvezető javaslata alapján a megyei (fővárosi) 
rendőrfőkapitány jogosult.

A területiség elvéből következik, hogy a körzeti megbízottnak a lehető legtöbb időt 
a körzetében kell töltenie, ezért a körzeti megbízott e helyről csak eseti jelleggel és kizá-
rólag a KMB-szabályzatban meghatározott okból vonható el. Ezek az alábbi esetek:

 – a személyi állomány értesítése (riadó elrendelése);
 – fokozott ellenőrzés elrendelése;
 – különleges jogrend;
 – különösen indokolt, késedelmet nem tűrő rendőri intézkedés (az élet, testi épség, 

vagyonbiztonság veszélyeztetése);
 – csapatszolgálati tevékenység végrehajtása.

A körzeti megbízott működési körzetéből történő elvonáshoz a fent felsorolt eseteken 
kívül a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesé-
nek eseti, írásos engedélye szükséges. A működési körzetből történő elvonás ekkor is 
legfeljebb egy hónap időtartamot ölelhet fel.

A közrendvédelmi szakterületért felelős vezető feladata, hogy a körzeti megbízott 
távolléte esetén a működési körzetében rendőri jelenlétet biztosítson. Ez történhet a ren-
dőrkapitányság körzeti megbízotti állományából – elsősorban azonos körzeti megbízotti 
csoportból kijelölt körzeti megbízottal – vagy járőrszolgálattal.
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A körzeti megbízotti tevékenység vezetése, irányítása, felügyelete

A vezetés a szerven belül megvalósuló igazgatási folyamat. A vezetés alanyai, a vezető 
és a vezetett mindig egy szerven belül találhatók. A körzeti megbízottak tevékenységének 
tervezéséért, szervezéséért, vezetéséért és ellenőrzéséért a körzeti megbízotti tevékeny-
ség összehangolásáért felelős parancsnoknak kell felelősséget viselnie. A körzeti megbí-
zotti tevékenység összehangolásáért felelős parancsnok legalább alosztályvezető-helyet-
tes vagy azzal azonos beosztást betöltő személy – akár KMB-csoportvezető is – lehet. 
A körzeti megbízottak tevékenységének vezetésében a körzeti megbízotti tevékenység 
összehangolásáért felelős parancsnok feletti szinten a közrendvédelmi szakterületért 
felelős vezető vesz részt, aki nem más, mint a rendőrkapitányság közrendvédelmi vagy 
rendészeti osztályának vezetője, valamint – ha van – az osztályjogállású rendőrőrspa-
rancsnoka. Bár elnevezésükben az alacsonyabb szintű parancsnokokat (alosztályvezető, 
KMB-csoportvezető) is a „vezető” jelzővel illetik, fontos megjegyezni, hogy a Hszt. 
alapján az osztályvezető minősül a legalacsonyabb vezetői beosztásnak. Ennek megfele-
lően a hierarchiában az osztályvezetőnek alárendelt alacsonyabb szintű „vezetőket” jogi 
szempontból nem lehet vezetőnek tekinteni. Ezen még az sem változtat, hogy szakmai 
szempontból vezetői munkát végeznek. A körzeti megbízotti tevékenység helyi (ren-
dőrkapitányságon belüli) irányítását a kapitányságvezető látja el. Ezt a tevékenységét 
a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőn keresztül fejti ki. Tevékenységét azért 
nevezzük irányításnak, mert azt a közrendvédelmi/rendészeti osztályon kívülről gya-
korolja.

3. ábra: A körzeti megbízotti alegység helyi szerveken belüli lehetséges elhelyezkedése
Forrás: a szerző

A körzeti megbízott nyomozati a tevékenységét – a később ismertetett feltételeknek meg-
felelve – a bűnügyi szolgálati ág felügyelete és szakirányítása mellett látja el. A felügyelet 
joga a körzeti megbízott tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését és szükség 
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(normáktól való eltérés) esetén a beavatkozás lehetőségét biztosítja a bűnügyi szolgálati 
ág részére. A szakmai irányítás (szakirányítás) nem más, mint különálló szervek vagy 
szervezeti elemek közötti belső közigazgatási tevékenység, amely az irányított szerv 
vagy szervezeti elem, valamint az azt alkotó személyek szakmai tevékenységére vonat-
kozik, hatalmi viszonyon és ebből következő alá-fölérendeltségen alapul, és az irányított 
szakmai önállóságát jelentősen korlátozza. Célja az egységes gyakorlat kialakítása, 
a jog- és szakszerű működés biztosítása, valamint a több szerv bevonásával megvalósuló 
feladatok koordinálása.

A körzeti megbízotti szolgálat országos szintű szakmai irányítását, felügyeletét a ren-
dészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az Országos Rendőr-főkapitányság Ren-
dészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály útján gyakorolja, amelynek vezetője 
évente egy alkalommal országos körzeti megbízotti konferenciát szervez. A területi szintű 
szakirányítás feladatait a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőka-
pitány-helyettese a megyei közrendvédelmi osztály vezetője, a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság vonatkozásában a Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs és Szakirányító 
Osztály vezetője útján látja el. A BRFK Rendészeti Koordinációs és Szakirányító Osz-
tály vezetője, valamint a megyei közrendvédelmi osztályok vezetői kötelesek negyed-
évente a körzeti megbízotti tevékenységgel kapcsolatos koordinációs értekezletet tartani, 
amelyről írásban emlékeztetőt kell készíteni. Az értekezleten az említett osztályvezetők 
beszámoltatják a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőket a szakirányítás kere-
tében meghatározott feladatok teljesítéséről, értékelik a körzeti megbízotti tevékenysé-
get és létszámhelyzetet, valamint feladatokat határoznak meg a következő negyedévre 
vonatkozóan.

A körzeti megbízott feladatai

A körzeti megbízotti tevékenység sokrétű, a rendőrség talán legszínesebb feladatkörével 
felruházott szolgálati formája, amely rendeltetésszerű ellátásának előfeltétele a rendészeti 
szakterület valamennyi szegmensében való jártasság, továbbá a bűnügyi szakterületre 
vonatkozó – és a bűnüldözéshez szükséges – legalább alapszintű képzettség. A körzeti 
megbízott feladatait három csoportba sorolhatjuk. Ezek az általános vagy alapfeladatok, 
a rendészeti feladatok és a bűnügyi feladatok.

Általános feladatok

A körzeti megbízotti szolgálat elsősorban a lakossággal történő kapcsolattartásra rendelte-
tett, így a körzeti megbízott legfontosabb alapfeladata a lakossággal való kapcsolattartás, 
ezáltal pedig az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a lakosság 
közötti jó kommunikációs kapcsolat, a rendőrség irányába tanúsított bizalom kialakítása 
és fenntartása. Ezzel az alapfeladattal összefüggésben szükséges kialakítani a megfelelő 
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hely- és személyismeretet. Ennek érdekében a körzeti megbízott a működési körzetében 
köteles megismerni:

 – a lakosság hagyományait, a lakosság tagjainak egymáshoz való viszonyát, a lakosság 
életviszonyait befolyásoló tényezőket;

 – a környezeti és természeti sajátosságokat;
 – a gazdasági helyzetet, a jelentősebb értéket képviselő létesítményeket, intézménye-

ket, idegenforgalmi sajátosságokat, különösen az ipar, a mezőgazdaság, a sport, 
a kultúra, a közlekedés és a pénzpiac területén;

 – a kommunális, egészségügyi és szociális ellátottság helyzetét, a fejlesztésekre vonat-
kozó elképzeléseket, lehetőségeket;

 – a jellemző bűncselekmények elkövetési magatartásait, az elkövetést elősegítő okok 
alapján az áldozattá, sértetté válás megelőzésének lehetőségeit;

 – az új, korszerű vagyon- és személyvédelmi eszközöket, azok alkalmazási lehető-
ségeit;

 – a jellemző szabálysértéseket és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési sza-
bályszegéseket, továbbá az ezekre jellemzően kiszabott jogkövetkezményeket;

 – a közúti (vasúti, vízi) közlekedés helyzetét, a bekövetkezett balesetek leggyakoribb 
okait, a megelőzés lehetőségeit;

 – a gyermekek, fiatalkorúak és időskorúak védelmének feladatait;
 – a vizek veszélyeit;
 – a környezet és természet megóvásának aktuális feladatait.145

A lakossággal való kapcsolattartásból eredően, ahhoz szorosan kapcsolódva kell emlí-
tést tenni a körzeti megbízott közösségi életben történő részvételéről. Meghívás esetén 
a körzeti megbízottnak egyenruhában kell részt vennie minden olyan rendezvényen 
(falugyűlés, képviselő-testületi ülés, lakossági fórum), amely a lakossághoz, az önkor-
mányzathoz fűződő törvényes kapcsolatát erősítheti. Amennyiben a meghívás nem 
szolgálati úton érkezett, a körzeti megbízott köteles azt előzetesen – engedélyezés cél-
jából – a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőnek jelenteni. A körzeti megbízot-
tak lakossági kapcsolatrendszerének kialakítását számtalan tényező befolyásolja. Ilyen 
elsősorban a település jellemzői. A nagyvárosi – elsősorban megyeszékhelyi, illetve 
budapesti – létforma egyik jellemzője bezárkózottság, az elidegenedés, illetve a nagyobb 
fokú bűnügyi leterheltséghez való hozzászokás. Ezek miatt a lakosság kisebb késztetést 
érez a rendőrséggel való együttműködésre. Vidéken hagyományosan könnyebb a körzeti 
megbízottak lakossággal való kapcsolatának kialakítása. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne 
létjogosultsága a nagyvárosi körzeti megbízottnak, de el kell fogadni, hogy a lakossággal 
való megfelelő kapcsolat kialakítása több nehézségbe ütközik, mint a vidéki (kis)váro-
sokban.146 Az is igaz, hogy nagyvárosokban a rendőrség elérhetőségét jelentősen nem 

145 26/2015. (XII. 9.) ORFK-utasítás 45. pont
146 Tihanyi 2014, 163.
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befolyásolják a körzeti megbízottak. A megyeszékhelyeken és Budapesten olyan nagy 
a rendőrsűrűség, hogy azon a körzeti megbízotti irodák sem változtatnak jelentősen.147

Bár a Police Café módszere 2014-ben  nem csak körzeti megbízottakra lett kitalálva, mégis, az egyik 
legnagyobb hozadéka ehhez a szolgálati formához kötődik. A BRFK XIV. Kerületi Rendőkapi-
tányság körzeti megbízottjai a „Szomszédom a rendőr” program keretében 2017-ben  egy nyolc 
körzetre kiterjedő Police Café-sorozattal tették még hatékonyabbá tevékenységüket. De nemcsak 
Zuglóban találni gyümölcsöző kezdeményezést. Sikerre vitték a helyi biztonságról szóló párbe-
széd, a helyiekkel való közös problémaeelemzés és problémamegoldás új metódusát Bács-Kiskun, 
Baranya és Nógrád megyében, valamint Józsefvárosban is.148 A rendőrök és a civilek nem véletlenül 
szeretik ezeket a rendhagyó interaktív fórumokat, hiszen közvetlenül és kötetlenül beszélgethetnek 
egymással az őket érintő biztonsági kérdésekről. A Magyarországon rendezett három komolyabb 
Café-sorozat kapcsán egy kérdőíves és interjús módszerrel készült hatásvizsgálat eredményei is 
elérhetők.149

A körzeti megbízott másik nagy általános feladata az elemző-értékelő tevékenység, amely 
ugyancsak a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat érdekeinek szem előtt 
tartásához, középpontba helyezéséhez, a rendőrség szolgáltató jellegének tükrözéséhez 
kötődik. A körzeti megbízott elemző-értékelő tevékenysége során az éves beszámolójához 
igazítva évente írásban értékeli a körzeti megbízotti működési körzetének alábbi elmeit:

 – a közbiztonsági helyzetet;
 – az ismertté vált bűncselekmények számának, jellegének alakulását (elkövetési hely, 

idő, módszer, gyakoriság, elősegítő okok, megelőzhetőség);
 – a közlekedésbiztonság helyzetét, a balesetek számának alakulását;
 – a szabálysértések alakulásának jellemzőit, intézkedéseinek hatékonyságát;
 – a gyermek- és ifjúságvédelmi helyzet, valamint az „Iskola Rendőre” programok 

alakulását;
 – a schengeni külső határon a határ- és idegenrendészeti helyzetét;
 – a polgárőr-egyesületekkel és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel 

való együttműködés helyzetét;
 – az állampolgári bejelentések alapján tudomására jutott információkat.150

A körzeti megbízotti szolgálat kialakításakor az volt az elgondolás, hogy az önálló irodá-
val rendelkező körzeti megbízottat a lakosságnak lehetősége legyen kiszámítható módon 
(meghatározott helyen és időben) személyesen megkeresnie. Erre alkalmas megoldás 
a fogadóóra. Ugyanakkor az azóta eltelt időben bekövetkező infokummunikációs válto-
zások azt eredményezték, hogy ennek a kapcsolattartási formának a szerepe marginálissá 

147 Mátyás–Sallai–Tihanyi–Vári 2019
148 A módszerről annak fejlesztője, képzője és moderátora, Molnár Katalin több helyen írt. Vö. Molnár–
Tamási 2019.
149 Molnár 2019a; 2019b
150 26/2015. (XII. 9.) ORFK-utasítás 46. pont
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vált. Minthogy azonban továbbra is elvárás a fogadóórák megtartása, ezért szükséges 
az alapvető ismeretek bemutatása.

A körzeti megbízottnak havonta egy alkalommal fogadóórát kell tartania, amelyre 
elsősorban a körzeti megbízotti irodában kell sort keríteni, és a tervezésnél lehetőleg 
a körzeti megbízotti besorolt település polgármesterének fogadónapjához kell igazí-
tani. Több körzeti megbízotti besorolt település esetén a körzeti megbízott dönt arról, 
hogy melyik település polgármesterének fogadónapjához igazítja a fogadóórát. A körzeti 
megbízott akadályoztatása esetén a fogadóórát ugyanazon hónapban, új időpontban kell 
megtartani. A körzeti megbízott a fogadóóra során ügyfél hiányában ügyfeldolgozó 
feladatait végezheti. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőka-
pitány-helyettesének feladatkörébe tartozik, hogy a rendőr-főkapitányság illetékességi 
területén található önkormányzatokkal együttműködve intézkedjen arra vonatkozóan, 
hogy az illetékes körzeti megbízott elérhetősége (mobiltelefonszám, körzeti megbízotti 
iroda címe, telefonszáma, e-mail címe, körzeti megbízotti működési körzete, fogadóórák 
időpontja, helyszíne) folyamatosan naprakész állapotban közzé legyen téve az önkor-
mányzatok hirdetőtábláin, illetve a rendőrség és az önkormányzat honlapján, ezáltal 
megismerhetővé váljon a lakosság részére.

Célravezetőbb lenne a körzeti megbízotti körzetekben havonta meghirdetett – de 
minimális érdeklődésre számot tartó – fogadóórák helyett a helyi szervek úgynevezett 
lakossági fórumainak gyakoribb (akár havi rendszerességű) megtartása. A lakossági 
fórumot ugyanis a rendőri szerv teljes illetékességi területének vonatkozásában hirdetik 
meg, így a várható résztvevők száma magasabb, mint egy-egy KMB-körzet vonatkozá-
sában. Persze ebben az esetben is nagy eséllyel előfordul, hogy egyes körzeti megbízotti 
működési körzetek a lakosság által nem találnak képviseletre, akinek azonban a rendőr-
séget érintő problémája van, az – a tapasztalatok alapján – megjelenik, függetlenül attól, 
hogy az illető a saját érdekeit képviselő magánszemély vagy valamely közintézmény, jogi 
személyiség képviseletében jár el. A rendőrkapitányság által meghirdetett, megrendezett 
lakossági fórumok azért is lehetnek népszerűbbek, mert ezeken az eseményeken a lakosok 
problémáikat közvetlenül a rendőrkapitányság vezetőjével ismertethetik. Ez valószínűleg 
nagyobb bizodalmat kelt az emberekben, azon hitüket tekintve, hogy problémájukat 
megoldják. Célszerű lenne az is, ha a körzeti megbízottak igénybe vehetnék a közösségi 
médiák szolgáltatásait, hiszen köztudomású, hogy a társadalom jelentős része a virtuális 
térben éli az életét, így ők itt könyebben elérhetők és ők is könyebben és talán szívesebben 
keresnék a helyi rendőrt.

Rendészeti feladatok

A körzeti megbízott működési körzetét érintő rendészeti feladatait három csoportra oszt-
hatjuk, mégpedig közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és határrendészeti feladatokra. 
Ez utóbbi nyilvánvalóan a schengeni külső határterületen működési körzettel rendelkező 
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körzeti megbízottakat érinti elsősorban. Negyedik csoportként elengedhetetlen, hogy 
foglalkozzunk az igazgatásrendészeti feladatokkal is, azonban ez a tevékenység elhatá-
rolandó a másik három feladatkörtől abban a vonatkozásban, hogy a körzeti megbízott 
nem csupán a működési körzetére vonatkozóan, hanem a rendőrkapitányság illetékességi 
területére értendően láthatja el ezen szolgálati ághoz kapcsolódó feladatait.

Közrendvédelmi feladatok

A körzeti megbízott irányába elvárás, hogy rendszeresen ellenőrizze a működési körzeté-
ben bűnügyi és rendészeti szempontból releváns területeket, továbbá, hogy figyelemmel 
kísérje az ott megrendezett kulturális, sport-, egyházi és egyéb rendezvényeket, felügye-
leti szolgálattal biztosítsa azokat, valamint a jelentősebbeknél – beleértve a gyülekezési 
jog hatálya alá tartozó gyűléseket – vegyen részt a biztosítási feladatokban. A körzetében 
megrendezett gyülekezési jog hatálya alá tartozó, valamint a választási rendezvények 
rendőri biztosításában nem láthat el rendbiztosi feladatokat. További közrendvédelmi 
feladata figyelemmel kísérni – és külön utasításra ellenőrzi – a működési körzetében 
lakó, tartózkodó pártfogó felügyelet alatt, illetve területhez, lakáshoz kötött bűnügyi 
felügyelet alatt álló és a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott ideiglenes 
megelőző és megelőző távoltartásra kötelezett személyek részére meghatározott kor-
látozások betartását. Feladatai ellátása során a körzeti megbízottnak figyelemmel kell 
kísérnie a multikulturális környezetben élő közösségek társadalomhoz való viszonyának 
alakulását.

A KMB-szabályzat a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos tevékenységet is meghatároz a körzeti megbízott részére, azonban azok 
a normák, amelyek e kriminológiai jelenség rendőri kezelését szabályozzák, kifejezetten 
a körzeti megbízottakra vonatkozó konkrét szabályokat nem tartalmaznak. Természe-
tesen ez nem jelenti azt, hogy a körzeti megbízottra nem vonatkoznak ezek a normák, 
hanem annyit jelent, hogy e tekintetben nincs különbség közte és bármely más rendőr 
között. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a körzeti megbízott a lakossággal való kap-
csolattartása körében számtalan forrásból szerezhet hozzátartozók közötti erőszakkal 
kapcsolatos infomációt.

A fentieken túl a körzeti megbízott részére további igazgatási jellegű feladatok hatá-
rozhatók meg. Ezek közé tartozik a működési körzetében:

 – lakcímkutatások és lakcím-megállapítások elvégzése;
 – nyílt rendőri információkat tartalmazó jelentés elkészítése;
 – rendészeti feladatainak ellátásával kapcsolatos környezettanulmányok elkészítése;
 – elővezetések végrehajtása;
 – a részére szignált egyéb eljárási cselekmények végrehajtását célzó tevékenységek 

elvégzése, valamint ezek teljesítésével összefüggő jelentéskészítési és egyéb admi-
nisztrációs feladatok.
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Közlekedésrendészeti feladatok

A körzeti megbízott közlekedésrendészeti feladatait két csoportra oszthatjuk, egyrészt 
a közúti közlekedési, másrészt a speciálisan a vasúti és vízi közlekedési ágazatokkal kap-
csolatos tevékenységekre. Általánosságban megállapítható, hogy a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos feladatok túlnyomó többségben vannak a körzeti megbízottak mindennap-
jait illetően. Ez minden bizonnyal a lakossággal való mindennapi kapcsolattartásnak 
köszönhető elsősorban, másodsorban pedig olyan baleset-megelőzési programoknak, 
mint például az „Iskola Rendőre”. A lakossággal való jó kapcsolat fenntartása ugyanis 
teret enged a lakossági bejelentéseknek is, amelyek – mint ahogyan gyakorta meg is 
történik – vonatkozhatnak forgalomszervezési problémákra, hiányosságokra, illetve 
a közlekedési környezet hátrányos megváltozására. Ilyen lehet akár egy kopott gyalo-
gosátkelőhely-felfestés, akár egy jelzőtáblahiány. Az „Iskola Rendőre” program keretein 
belül minden tanévkezdést megelőzően forgalomtechnikai bejárást kell tartani az oktatási 
intézmények körül annak érdekében, hogy az esetleges balesetveszélyes forgalomszer-
vezési megoldásokat, hiányosságokat orvosolják, pótolják. A működési körzet forgalom-
szervezési szempontból történő figyelemmel kísérése a körzeti megbízottat folyamatosan 
érintő feladat. A körzeti megbízottnak – hasonlóan valamennyi egyenruhás, közterületi 
szolgálatot teljesítő rendőrhöz – kiemelt fontosságú közlekedésbiztonsági feladata a köz-
lekedési szabályok betartatása, a közlekedők ellenőrzése és tájékoztatása.

A körzeti megbízott legfontosabb közúti közlekedési feladatai:
 – figyelemmel kíséri a közlekedést segítő létesítmények, jelzések, jelzőberendezések, 

jelzőtáblák és útburkolati jelek állapotát, a közúti közlekedést hátrányosan befolyá-
soló, egymásnak ellentmondó jelzőtáblák észlelése esetén kezdeményezi a szükséges 
intézkedéseket;

 – a közúti közlekedési baleset résztvevőinek segítséget nyújt, szükség szerint orvost, 
mentőt hív, szemlebizottság helyszínre történő irányítására a tevékenységirányí-
tási központ ügyeletesénél intézkedést kezdeményez, elősegíti a jármű mentését, 
hatáskörébe nem tartozó baleset helyszínén gondoskodik a helyszín biztosításáról;

 – amennyiben a közlekedés biztonsága megkívánja, a körzeti megbízotti működési 
körzetében lévő iskolák előtt az érkezési és a távozási időszakban elősegíti a gya-
logosok, különösen a gyerekek úttesten történő balesetmentes átkelését;

 – a közúti forgalom akadályoztatása, torlódása esetén intézkedik a közlekedés folya-
matosságának biztosítására.

Nem minden körzeti megbízottnak vannak Speciális közlekedésrendészeti feladatai, 
hiszen ezek olyan közlekedési ágazatokhoz kötődnek, amelyek a közúti közlekedés-
hez képest lényegesen ritkább hálózatot alkotnak az ország közlekedési rendszerében. 
Léteznek ugyanakkor olyan körzeti megbízottak, akik feladatai között megjelennek 
a speciális közlekedési ágazathoz kötött feladatok, mert működési területükön megta-
lálhatók ezeknek az ágazatoknak az infrastrukturális elemei. Egyes körzeti megbízottak 
pedig olyan területen látnak el szolgálatot, ahol ezek a feladatok képezik a szolgálatel-
látás zömét. Őket területi sajátosságiaknak megfelelően nevezhetjük vasúti, illetve vízi 
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körzeti megbízottaknak. E helyen csupán pontszerűen érdemes felsorolni a speciális 
közlekedésrendészeti feladatokat, amelyeket tartalommal az adott közlekedési ágazati 
jogi normák töltenek meg.

Vasúti feladatok

 – A vasúti közlekedésre vonatkozó rendelkezések, biztonsági előírások, az ebből adódó 
rendőri feladatok megismerése;

 – szoros együttműködés kialakítása a körzeti megbízotti működési körzetben levő 
vasúti létesítmények dolgozóival, a munkájuk segítése, tőlük segítség kérése;

 – a közforgalom számára nyitva álló vasúti létesítmények területén az általános bűn-
megelőzési és közrendvédelmi feladatok ellátása;

 – a közúti-vasúti kereszteződések biztonságának fenntartása és fokozott felügyelete, 
kivált a közlekedésbiztonsági jelzőberendezésekre.

Vízirendészeti feladatok

 – A körzeti megbízotti működési körzetben lévő folyók, tavak és egyéb szabad vizek 
sajátosságainak, az azokon történő vízi közlekedésre, halászatra, horgászatra, für-
dőzésre, jégen tartózkodásra vonatkozó szabályok megismerése, a szabályok betar-
tásának folyamatos ellenőrzése;

 – a szabad vizekkel kapcsolatos természetvédelmi szabályok megismerése és azok 
betartásának ellenőrzése;

 – a vízi rendezvények biztosításában történő részvétel.

Határrendészeti feladatok

A határrendészeti feladatok egy része kizárólag azoknál a körzeti megbízottaknál merül 
fel, akik működési körzete schengeni külső határral rendelkezik. Ők ezen a területen 
a következő feladatokat látják el:

 – az illegális migráció szempontjából gyanús személyeket, csoportokat igazoltatja, 
a gyanús gépjárműveket ellenőrzi;

 – részt vesz a tiltott határátlépéssel vagy annak kísérletével, embercsempészettel vagy 
más, államhatárhoz kapcsolódó szabálysértésekkel és bűncselekményekkel gyanú-
sítható személyek felkutatásában;

 – információt gyűjt az illegális migrációval kapcsolatos jogsértésekről.

A határrendészeti feladatok más részét pedig az ország belső területein látják el, egyfajta 
mélységi ellenőrzésként. A körzeti megbízott közreműködik a külföldiek ellenőrzésé-
ben, felderíti a tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező – különösen az enge-
dély nélküli munkavállalást és jövedelemszerző tevékenységet folytató – külföldieket, 
és szükség esetén jelzéssel él a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé. 
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A körzeti megbízottnak ismernie kell a külföldiek magyarországi tartózkodásával kap-
csolatos legfontosabb – a lakosságot is közvetlenül érintő – szabályokat.

Igazgatásrendészeti feladatok
Igazgatásrendészeti feladatként a körzeti megbízott részt vehet a szabálysér-

tési előkészítő eljárásban, amelynek keretében a kapitányságvezető megbízásából 
az ismeretlen személy által elkövetett, elzárással is büntethető szabálysértési ügyek-
ben151 eljárási cselekményeket végezhet. Mivel ezen igazgatásrendészeti feladatkör 
ellátása nem kötelező valamennyi körzeti megbízott számára, az ilyen jellegű feladatok 
elosztása rendőrkapitányságonként eltérő, de alapvetően három módon megoldott. 
Az első – klasszikus – megoldás, hogy valamennyi körzeti megbízott a működési kör-
zetében elkövetett szabálysértések vonatkozásában végez szabálysértési eljárási cselek-
ményeket. A másik két verzió azért elterjedtebb, mert ily módokon nem kell valamennyi 
körzeti megbízottnak részleteiben tisztában lenni a szabálysértési előkészítő eljárás 
szabályaival, ugyanis azt nem minden körzeti megbízott folytatja. Ily módon lehető-
ség van a „specializációra”. A második megoldás tehát – amely jellemzően alacsony 
ügyszám mellett praktikus –, hogy a körzeti megbízottak közül néhány (egy-két) főt 
jelölnek ki, és a szabálysértési előkészítő eljárásokat következetesen rájuk osztják ki. 
Őket a szakzsargon „ügyiratozó” körzeti megbízottnak nevezi, akikre a szabálysértési 
előkészítő eljárásokon kívül általában más ügytípusokat is teljes egészében rábíznak. 
Ilyen ügytípus tipikusan a közrendvédelmi tevékenység körébe tartozó lakcímkutatási, 
lakcím- (tartózkodási hely) megállapítási tevékenység, amelyet a körzeti megbízotti sza-
bályzat alapján a működési körzetében kellene hogy végrehajtson valamennyi körzeti 
megbízott, azonban praktikussági szempontok alapján előfordul, hogy a gyakorlatban 
ezek a feladatok egy-két fő körzeti megbízottnál jelennek meg. Nagyobb ügyszám 
mellett javasolt a harmadik megoldást alkalmazni, miszerint a körzeti megbízottak 
egy részéből egy speciális körzeti megbízotti csoportot, az úgynevezett szabálysértési 
előkészítő csoportot (SZECS) alakítják ki, amelynek tagjai – természetesen más ren-
dőri feladatok mellett – meglehetősen profiltisztán végzik a szabálysértési előkészítő 
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.

Bűnügyi feladatok

A bűnügyi feladatok igen sokrétűek, a hatósági jelleget nélkülöző bűnmegelőzéstől, 
a legnagyobb fokú titkosságot igénylő felderítésen át, egészen a súlyos eljárásjogi garan-
ciákkal körülbástyázott vádelőkészítésig tart. Mindennek összeségét legjobban talán 
Finszter Géza fogalmazta meg eképpen: „A bűnüldözés szaknyelvi terminológia, és szű-
kebb értelemben e fogalom alá rendezhető a bűnüldöző hatóságoknak minden olyan 
intézkedése, amelynek célja a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek 
kilétének megállapítására és az általuk elkövetett bűncselekmények felderítésére irá-

151 2012. évi II. törvény XXIII. fejezetében foglalt tényállások, amelyek közül a körzeti megbízott a legy-
gyakrabban a tulajdon elleni szabálysértéssel találkozik.
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nyuló információszerző tevékenység annak érdekében, hogy az állam a büntető igényét 
az igazságszolgáltatás útján érvényesíteni tudja. Tágabb értelemben bűnüldözés alatt 
értjük a bűncselekmény elkövetésének megelőzésére, megakadályozására, felderítésére, 
megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására, elfogására, a körözött személy 
felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására, a bizonyítékok megszerzésére 
irányuló rendészeti intézkedések és szolgáltatások összességét.”152

A körzeti megbízott bűnügyi (tágabb értelemben vett bűnüldözési) feladatai egyrészt 
a bűnfelderítési, másrészt a bűnmegelőzési, harmadrészt a körözésekkel kapcsolatos 
feladatkörre oszthatók. Bűnmegelőzési feladatokat az ország egész területén látnak el 
a körzeti megbízottak, viszont nem ugyanez a helyzet a bűnfelderítési feladatkörrel. 
A nyomozó hatóság tagjaként eljárási cselekmények lefolytatása nem általánosan köte-
lező feladatkörként jelentkezik a körzeti megbízottak számára, így bizonyos területeken 
(például a Budapesti Rendőr-főkapitányságon) nem látnak el ilyen feladatkört a körzeti 
megbízottak.

Bűnfelderítési feladatok

A körzeti megbízottak a bűnügyi szolgálati ág felügyelete és szakirányítása mellett 
vehetnek részt közvetlenül a bűnfelderítési tevékenységben, és hajthatnak végre nyo-
mozati cselekményeket. Ennek tükrében a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető 
és a körzeti megbízotti tevékenység összehangolásért felelős parancsnok legalább heti 
egy alkalommal részt kell hogy vegyen a bűnügyi szolgálati ág tagjai részére tartott 
eligazításon. A bűnügyi szolgálati ág tagjai és a körzeti megbízott információátadással, 
illetve a közös munkában való részvétellel segítik egymás munkáját.

A körzeti megbízott az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén a nyomozó 
hatóság tagjaként – a kapitányságvezető kijelölése alapján – önállóan nyomozati tevé-
kenységet végezhet:

 – a rendőrkapitányság nyomozati hatáskörébe tartozó bűncselekmény a körzetében 
történt;

 – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) az adott 
cselekményre három évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetés kiszabását 
rendeli;

 – a bűncselekménnyel okozott kár értéke nem haladja meg a Btk. szerinti kisebb érték 
összegét (ötvenezer-egy és ötszázezer forint között).

Az önálló nyomozati tevékenységen kívül az alábbi bűnfelderítési feladatokat végezheti:
 – a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények 

esetében bűnügyi megkereséseket teljesíthet;

152 Finszter 2016, 6.
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 – a hatáskörébe nem tartozó bűncselekmények esetén – a kapitányságvezető utasí-
tására – halaszthatatlan nyomozati cselekményeket foganatosíthat, adatgyűjtést 
végezhet;

 – eseti adatközlőtől származó információk továbbításával segíti a bűncselekmény, 
valamint az elkövető felderítését.

Van azonban néhány olyan körülmény, amelyek bármelyikének megvalósulása kizárja 
annak lehetőségét, hogy a körzeti megbízott nyomozást folytasson:

 – ha a bűncselekmény nem a körzeti megbízotti működési körzetében történt, kivéve 
ha helyettesítésre kerül sor, a helyettesítés végéig;

 – olyan esetben, amikor a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az eljárás során 
védő vagy tolmács részvétele kötelező;

 – a gyanúsított kihallgatását követően, azaz a vádelőkészítő (vizsgálati) eljárásban.153

A bűnfelderítési feladatok körében a körzeti megbízott titkos információgyűjtő tevékeny-
séget végezhet, amely során eseti adatközlőt alkalmazhat (korábban információvásárlás). 
A rendőrség a titkos információgyűjtés során az Rtv.-ben  meghatározott bírói engedély-
hez nem kötött eszközöket és bírói engedélyhez kötött eszközöket alkalmazhatja. A bírói 
engedélyhez nem kötött eszközök közé tartozik az eseti adatközlő (vagy eseti informátor) 
alkalmazása, aki nem más, mint a rendőrséggel titkosan együttműködő és a rendőrség 
részére a nyomozati munkát elősegítő információkat szolgáltató személy, akinek e tevé-
kenységéért díjazás nyújtható. A körzeti megbízotti munkában meglehetősen kevés helyen 
és ritkán fordul elő ez a fajta titkos információgyűjtő tevékenység. Amennyiben mégis 
ellátják a körzeti megbízottak ezt a fajta tevékenységet, az leggyakrabban az eseti adat-
közlőként alkalmazható személy és a rendőri szerv bűnügyi szolgálati ágának operatív 
bűnfelderítést végző tagjainak összekötésében merül ki.

Bűnmegelőzési feladatok

A körzeti megbízott feladatellátásának szerves részét képezi, hogy működési körzetén belül 
bűnmegelőzési tevékenységet végez, amelynek során munkakapcsolatot tart és együttműkö-
dik a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával és a civil bűnmegelőzés résztvevőivel. 
A körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatai korántsem azonosíthatók a preventív jellegű 
jelenléttel. Sokkal nagyobb szerepet kap a lakosság körében végzett felvilágosító jellegű, 
partneri kapcsolatokra épülő tevékenység. Ennek keretében minden lehetőséget meg kell 

153 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 67. pont.
A körzeti megbízott a nyomozó hatóság tagjaként csak a nyomozás felderítő szakaszában folytathat nyo-
mozást. A Be. 348. § (2)–(4) bekezdései alapján „A nyomozás felderítésből és vizsgálatból áll. A felderítés 
során a megalapozott gyanú megállapításához szükséges mértékben fel kell deríteni a bűncselekményt 
és az elkövető személyét, valamint fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A vizsgálat 
során – szükség esetén bizonyítási eszköz beszerzése és megvizsgálása útján – az ügyészség dönt a gya-
núsítottal szemben folyamatban lévő nyomozás befejezésének kérdésében.”
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ragadnia arra, hogy tájékoztassa a helyi lakosságot az áldozattá válás megelőzésének esz-
közeiről, módszereiről. A bűnmegelőzés összetett rendszerén belül a körzeti megbízottak 
számára két fókuszcsoportot érdemes kiemelni, az idős- és a fiatalkorúakat.

A körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatai keretében a család-, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi területen ellátott feladatai közül kiemelkednek az alábbiak:

 – részt vesz a gyermek- és fiatalkorúak védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtá-
sában – figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak során elrendelhető távoltartás, 
valamint családon belüli erőszak alakulására –, valamint együttműködik a szülőkkel, 
a gyámhatósággal, a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelőintézetekkel, a lakásott-
hon-hálózattal, az iskolákkal és a kollégiumokkal, a családsegítő központokkal;

 – segít felkutatni a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakat, az eltűnt vagy intézet-
ből megszökött vagy szülői felügyelet alól magukat kivont gyermekeket;

 – figyelemmel kíséri a fiatalok deviáns csoportjait, intézkedéseket tesz a jogsértések 
megelőzésére;

 – közreműködik a bűnmegelőzést szolgáló információk terjesztésében, részt vesz a Ren-
dőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak, így különösen az „Iskola Rendőre”, 
a DADA, az ELLEN-SZER és az „Ovizsaru” bűnmegelőzési program megismerte-
tésében.

Körözési tevékenység

A tágabb értelemben vett bűnüldözés részét képezi a körözött személyek felkutatása, tar-
tózkodási helyük megállapítása és a bűnelkövetők elfogása. A körzeti megbízott a körö-
zési munka szabályai szerint figyelemmel kíséri a körzetében adekvát személy- és dolog-
körözések, valamint az ismeretlen holttest és holttestrészek körözésének nyilvántartásait, 
továbbá a körözési előadóval szorosan együttműködve megszervezi a körözött személyek 
és dolgok felkutatását, ennek erdményességéhez szükséges intézkedéseket megteszi.

Az igazgatásrendészeti feladatokhoz hasonlóan a körözési munkát a körzeti megbí-
zotti alegységek különböző szervezettségi formában hajthatják végre. Előfordulhat tehát, 
hogy a körzeti megbízotti alegységen belül valamennyi körzeti megbízott foglalkozik 
a körözési tevékenységgel, de a specializálódás elősegítése érdekében elterjedtebb, hogy 
egy-két fő vagy akár egy egész csoport (körözési csoport) foglalkozik a körözött sze-
mélyek felkutatásával.

A körzeti megbízott egyéb feladatai

A körzeti megbízott a lakosság szolgálatában az ismertetett feladatokon kívül más, 
a rendőrség szolgáltató, segítő jellegét hangsúlyozni kívánó feladatot is elláthat. E fel-
adatok célcsoportja lehet az egészségügyi állapota, idős kora vagy anyagi helyzete miatt 
nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló személyek köre, akikre a téli idő-
szakban – az időjárás viszontagságaira tekintettel – az átlagosnál nagyobb figyelmet 
kell fordítani. E tevékenység körében a vidéki, a tanyavilágot érintő, lefedő működési 
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körzettel rendelkező körzeti megbízottakra külön feladat hárul. Elvárás, hogy „a körzeti 
megbízottak és a bűnügyi szolgálati ág beosztottai az elhagyatott, ritkán lakott külterületi 
részeken, tanyákon élő személyekkel minden évben legkésőbb október 15-ig  felvegyék 
a kapcsolatot, és tájékoztatást adjanak a legközelebbi rendőri szerv elérhetőségéről, illetve 
a karitatív szervezetek szolgáltatásairól és elérhetőségéről, a téli időszakban a körzeti 
megbízottak a tanyán vagy ritkán lakott külterületi részeken élő magányos, illetve idős 
személyeket – együttműködve az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, így különö-
sen a polgárőrséggel – visszatérően ellenőrizzék”.154

A körzeti megbízott tevékenységi köréből kivett feladatok

A területiség elvéből eredően a körzeti megbízott olyan feladattal nem bízható meg, 
amely az eredeti alaptevékenység ellátásától elvonja. Így nem osztható be, illetve nem 
vehető igénybe az alábbi feladatok ellátásába:

 – fogdaőri és kísérő őri szolgálat;
 – objektumőri szolgálat;
 – ügyeleti szolgálati formában történő szolgálat teljesítése;
 – szolgálatparancsnoki beosztás, kivéve ideiglenes átrendelés alapján;
 – baleset-helyszínelői feladatok;
 – igazgatásrendészeti feladatok (a szabálysértési előkészítő eljárás kivételével);
 – ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat, bűnügyi, szabálysértési őrizetbe 

vételi határozat elkészítésére, kihirdetése, kézbesítése;
 – lakáshoz kötött bűnügyi felügyelet alatt álló terhelt őrzésére;
 – futár-, egyéb szállítási, beszerzési feladatokra.

A körzeti megbízott a működési körzetében szervezett, a gyülekezési jogról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó vagy választással összefüggő rendezvényre rendbiztosként nem 
jelölhető ki, azonban ideiglenes csapatszolgálati századba beosztható, továbbá bűnügyi 
vizsgálói tevékenység ellátására ideiglenesen átrendelhető.

A körzeti megbízotti szolgálat tervezése, szervezése

A szolgálat tervezésével és szervezésével kapcsolatos általánosan érvényű normákon 
túl a körzeti megbízottak szolgálatára speciális szabályok is irányadók. A körzeti meg-
bízottak szolgálatával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok követelményeként 
fogalmazható meg a helyettesítés, ugyanis körzeti megbízotti működési körzet nem 
maradhat rendőri lefedettség, körzeti megbízotti jelenlét nélkül. Az illetékes körzeti 

154 24/2016. (X. 6.) ORFK-utasítás
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megbízott távolléte estén – annak okától függetlenül – gondoskodni kell a helyettesí-
téséről.

A körzeti megbízott szolgálatát a körzeti megbízotti tevékenység összehanglásáért 
felelős vezetőnek a Robotzsaru Neo Szolgálatvezénylésben (Jelenléti ív), a vezényléses 
szolgálati idő rendszerének alkalmazásával kell terveznie és szerveznie.155 A szolgálat 
tervezésénél – a fölösleges túlszolgálatok elkerülése céljából – figyelemmel kell lenni 
az előre tervezhető lövészetek, oktatások, értekezletek, a bűnmegelőzési és közbiztonsági 
bizottság üléseinek időpontjaira, továbbá az előre tervezhető rendezvényekre. A körzeti 
megbízott szolgálatteljesítési ideje jól tükrözi a komplexitás elvét. Ugyanis olyan fel-
adatok ellátása is beletartozik a szolgálatteljesítési időbe, amelyek a szolgálati ágakon 
átívelő jelleget mutatnak.

Ennek megfelelően be kell számítani a szolgálati időbe:
 – az önkormányzatok, a civil szervezetek ülésein, értekezletein, konzultációs fórumon 

hivatali minőségben történő részvételt;
 – az irányító rendőri szerv által elrendelt oktatáson, lövészeten, továbbképzésen, vizs-

gán, szemlén töltött időt;
 – a szolgálati jármű, illetve szolgálati célra szerződés alapján igénybe vett saját jár-

művének karbantartására szolgálatonként naponta 30 percet;
 – a szolgálat ellátásával összefüggésben a bíróság vagy más hatóság előtti megjelenést, 

amennyiben a rendőrt idézték;
 – a bűnmegelőzést szolgáló információk ismertetésére vagy más hasonló tartalommal 

megrendezett rendezvényen szolgálati érdekből eltöltött időt;
 – a szolgálati állat (szolgálati kutya vagy szolgálati ló) gondozására, képzésére for-

dított időt.156

A körzeti megbízotti szervezeti elem vezetőjének kötelessége, hogy Robotzsaru Neo 
rendszer „Körzeti Megbízotti” moduljában legalább a soron következő szolgálatra eliga-
zítást készítsen, amelyben szerepelteti az előre meghatározott feladatokat, amelyeket 
a körzeti megbízottnak tudomásul kell vennie. A körzeti megbízott járőrrel vagy másik 
körzeti megbízottal beosztható közös közterületi járőrszolgálatra, azzal a feltétellel, 
hogy – a korábban felsorolt eseteket kivéve – a szolgálatellátás a körzeti megbízott 
működési körzetében történjen. Amennyiben járőrbeosztású rendőrrel lát el közösen 
járőrszolgálatot, abban az esetben a körzeti megbízott lesz a járőr parancsnoka. Termé-
szetesen a járőrszolgálat a Tevékenységirányítási Központnak történő alárendeltségben 
is megtörténhet. A körzeti megbízott részt vehet az „egy járőr–egy gépkocsi” szolgá-
lati formában, amelyre a járőrszolgálatra vonatkozó szabályok az irányadók. A körzeti 

155 Többek között ez is markáns újításnak tekinthető, amellyel a 26/2015. ORFK-utasítás – a kor elvárásainak 
megfelelően – szakított a hagyománnyal. Ugyanis ezt megelőzően a körzeti megbízott az 1995 és 2015 
közötti húsz évben a működési területe (körzete) időszerű közbiztonsági helyzetének megfelelően önál-
lóan, az elöljárótól kapott szempontok alapján tervezte a szolgálatát. Amennyiben a körzeti megbízottak 
körzeti megbízotti csoportba szervezve tevékenykedtek, a csoport tagjai szolgálattervezetének elkészítése 
a csoportvezető feladata volt.
156 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 39. pont
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 megbízott éjszakai szolgálatteljesítésre egyedül nem osztható be. Nem a legjobb megoldás 
az, amikor a körzeti megbízottakat járőrszolgálat ellátására szervezik, ugyanis a két 
szolgálati terület eltérő célkitűzések mentén látja el feladatait. A körzeti megbízottak 
esetében a kapcsolattartás, a segítségnyújtás kell hogy hangsúlyos legyen, a járőrök 
esetében pedig a jogsértő magatartásokkal szemben alkalmazott reaktív intézkedések. 
Nem célszerű, legfeljebb csak szükségszerű megoldás lehet, hogy a körzeti megbízottakat 
egymásnak ellentmondó cél elérése érdekében alkalmazzuk.157

A körzeti megbízotti szervezeti elem vezetője a körzeti megbízottak szolgálatát úgy 
tervezi, hogy a szolgálatteljesítési idejük legalább 70%-ában közterületi tevékenységet 
lássanak el. Meghatározhatók azok a feladatok, amelyek esetükben közterületi tevé-
kenységnek minősülnek.

Így ilyennek kell tekinteni:
 – a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi és közle-

kedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer (HIIKK) által kalkulált 
ténylegesen közterületi szolgálatban teljesített időt;

 – a tényleges közterületi szolgálat fogalomkörébe nem tartozó közterületen töltött 
időt (így különösen helyszínbiztosítás, csapatszolgálati tevékenység, rendezvény-, 
szállás-, útvonal-, programhely-biztosítás, elővezetés);

 – a lakcímkutatások és -megállapítások, a nyílt rendőri információk, a rendészeti 
feladatainak ellátásával kapcsolatos környezettanulmányok, valamint a nyomozá-
sok és a bűnügyi megkeresések feldolgozásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzések 
és intézkedések idejét;

 – a lakáshoz kötött bűnügyi felügyelet kényszerintézkedéssel érintett terhelt ellenőr-
zésének idejét;

 – a helyszíni társadalmi kapcsolattartásra felhasznált időt;
 – a bűn- és baleset-megelőzési előadások megtartásának idejét.158

A körzeti megbízotti szolgálat hajnalán kidolgozott elvek és gyakorlatok némelyike a kor 
igényeinek megfelelően átalakulva ugyan, de fennmaradt. Míg egy része a hasznosság, 
praktikusság, eredményesség próbáján elbukva eltűnt. A körzeti megbízott közterületi 
szolgálatteljesítésének (amely ma is a kapcsolattartás legközvetlenebb módja, és kivált-
képp ilyen volt szűk hetven éve) hangsúlyozása az évtizedek során sem veszített jelen-
tőségéből.

1953-ban, a körzeti megbízotti szolgálat mellett párhuzamosan működő területfelelősi rendszerben 
a havi munkaidőkeret és a közterületen tartózkodás az akkori elvárásoknak megfelelően alakult. 
Ekkor már megjelent a váratlanság elve, amelynek lényege, hogy területfelelős a területének egyes 
részein történő váratlan és gyakori megjelenése már önmagában a jogellenes cselekmények meg-
előzését szolgálja, mert a „kártevő elemeket” (potenciális bűnelkövetőket) bizonytalanságban 
tartja, illetve azokat cselekményük elkövetése közben tettenérheti. Falus György r. őrnagy a követ-

157 Tihanyi 2013, 94. 
158 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 37. pont
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kezőképp nyilatkozott: „A fentiek szem előtt tartása mellett kaptunk parancsnot az I. országos 
őrsparancsnoki értekezleten, hogy egy területfelelősnek havonta legalább 200 órát kell eltölteni 
szolgálatban. Ez az óraszám irányadó azonban minden őrsön szolgálatot teljesítő rendőr részére is. 
Megállapítható, hogy a havonta teljesítendő 200 óra reális és helyes, rugalmas szolgálat-vezény-
léssel ez könnyűszerrel teljesíthető is. Nézzük meg, hogy mennyi napi elfoglaltságot jelent egy 
átlagos – 6 fős – létszámú őrsön a havi 200 szolgálati óra teljesítése. Határozzuk meg először, hogy 
mi tekinthető szolgálati órának: Az az idő, amelyet a területfelelős, járőr, objektumőr a szolgálat 
kivezénylésétől – pontosabban a szolgálat megkezdésnek időpontjától – a bevonulásig szolgálatban 
tölt el. Le kell azonban ebből mindenkor számítani a pihenőben eltöltött időt. A szolgálati idő tehát 
a szolgálati tevékenység megkezdésétől egész a bevonulás időpontjáig tart. A számítás alapjául 30 
napból álló hónapot veszünk:
6 nap napos szolgálat (8 óra) = 48 óra
20 nap szolgálat (7 óra 36 perc) = 152 óra
4 nap szolgálatmentes = 0 óra
30 nap alatt tehát összesen = 200 óra
Mindebből az tűnik ki, hogy a minden körülmények mellet a hó folyamán biztosított 4 szolgálat-
mentes nap és naposszolgálat teljesítésével, mely belső szolgálatot jelent, naponta átlagos alapot 
véve egy rendőrnek (152: 20 = 7,6) 7 óra 36 percet kell külszolgálatban eltölteni.”159

Az évtizedek során mind a szolgálatteljesítési idővel, mind pedig a közterületen tartóz-
kodással kapcsolatos elvárások mérséklődtek. Manapság a körzeti megbízottnak egy 
átlagos (21 munkanappal számolt), 168 órás hónapban 117,6 órát kell összesen közterü-
leten töltenie. Ez – 8 órás munkanapokkal számolva– napi 5,6 órát jelent.

A körzeti megbízottnak szolgálata megkezdésekor személyesen vagy – ha nem a ren-
dőrkapitányságon, rendőrőrsön kezdi meg a szolgálatát – az élőbeszéd továbbítására 
alkalmas telekommunikációs eszközön (telefonon, EDR-rádiókészüléken) keresztül köte-
les jelentkezni a szolgálatparancsnoknál, aki tájékoztatja őt az aktuális eseményekről. 
A szolgálatparancsnok és a körzeti megbízott között fennálló alá-fölérendeltségi viszony 
észszerűségi elveken alapszik. Kizárt ugyanis, hogy a körzeti megbízott közvetlen szol-
gálati elöljárói (csoportvezető, alosztályvezető vagy csak egyikük) folyamatosan, a nap 
24 órájában szolgálatot teljesítsenek. A közrendvédelmi szolgálati ág ellenben 24 órában, 
megszakítás nélkül működő szolgálati formája a szolgálatparancsnoki rendszer, így 
észszerű volt normában lefektetni, hogy a körzeti megbízott szolgálatkezdéskor a szol-
gálatparancsnoknál jelentkezzen. Ennyiben nem merül ki azonban a körzeti megbízott 
és a szolgálatparancsnok viszonya. Amennyiben személyi szabadságot korlátozó intéz-
kedést olyan időszakban hajt végre a körzeti megbízott, amikor közvetlen elöljárói épp 
nem teljesítenek szolgálatot, abban az esetben az intézkedés parancsnoki kivizsgálást 
a szolgálatparancsnok készíti el. Természetesen ez nem kőbe vésett szabály, ugyanis elő-
fordulhatnak és elő is fordulnak olyan helyi rendőri szervek, amelyek működésüket úgy 
alakították ki, hogy a személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket, valamint a kény-
szerítőeszköz-alkalmazásokat hivatali munkaidőben – tehát a körzeti megbízottak szer-
vezetszerű közvetlen elöljáróinak rendelkezésre állása esetén – is a szolgálatparancsnok 

159 Falus 1953
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vizsgálja ki. A körzeti megbízott természetesen – személyesen vagy távbeszélőn – a szol-
gálat befejezésekor is jelentkezik a szolgálatparancsnoknál, és jelenti a részére megha-
tározott tevékenységek végrehajtását. A szolgálatparancsnoknak alárendelt állomány 
körébe tartozik többek között a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzésére 
(közterületi feladatra) vezényelt közrendvédelmi állomány. Ez alatt pedig nem csupán 
a járőr- valamint őrszolgálati formában tevékenykedő rendőröket kell érteni, mivel a kör-
zeti megbízotti szolgálatot is alapvetően közterületi szolgálati formának kell tekinteni. 
A szolgálatparancsnok tehát köteles „a körzeti megbízottakat informálni a bűnügyi, 
a közbiztonsági, a határbiztonsági szempontból releváns információkról és a szolgálat 
ideje alatt figyelemmel kísérni a tevékenységüket”160.

A „Szolgálati Napló” vezetése

A körzeti megbízottat – valamennyi szolgálatteljesítést érintően – adminisztratív kötele-
zettség terheli. E körben a szolgálat megkezdésekor a Robotzsaru Neo rendszer „Körzeti 
Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” menüpontjában rögzíteni köteles az adott napra 
tervezett feladatait, továbbá a rögzített tevékenységek egy nyomtatott példányát köteles 
magánál tartani és egy esetleges ellenőrzés során az arra jogosult részére átadni. A szol-
gálat befejeztével a szolgálata alatt történt eseményekről és a végrehajtott feladatokról 
szintén a „Szolgálati Napló” menüpont alatt köteles beszámolni, amit a közrendvédelmi 
szakterületért felelős vezető vagy a körzeti megbízotti szervezeti elem vezetője legkésőbb 
a következő munkanapján köteles hitelesíteni. Amennyiben az adatrögzítés a Robotzsaru 
Neo hibája miatt nem lehetséges, úgy azt a következő szolgálatban kell végrehajtani.

A körzeti megbízott szolgálatának és elvégzett munkájának nyilvántartása érdeké-
ben a Robotzsaru Neo rendszerben a „Körzeti Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” 
menüpontja alatt szolgálatonként az alábbiakban meghatározott adatokat kell rögzítenie:

 – a szolgálati idejét, helyét;
 – a közös szolgálatellátást kivel folytatta (név, rendfokozat, beosztási hely);
 – a végzett munkát, tevékenységet, a végzett munka rövid leírását;
 – a szolgálatban igénybe vett gépjármű hatósági jelzését, a kilométeróra állását, a tel-

jesített kilométert;
 – a közterületen töltött idejét;
 – a szolgálatellátása során az önállóan kezdeményezett vagy hatáskörébe utalt, vala-

mint a támogatásával végrehajtott feladatokat;
 – a szolgálati állat adatait, annak alkalmazását;
 – a közterületi ellenőrzést;
 – a bűnügyi feldolgozó munkát;
 – a működési körzetből történő elvonás idejét, okát, az engedélyt/utasítást adó parancs-

nok nevét, rendfokozatát, beosztását;
 – az értekezletet;

160 14/2017. (III. 24.) ORFK-utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről 31. pont b) alpont
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 – a fogadóórát, a megjelent személyek létszámát és az általuk felvetett problémákat;
 – az oktatást;
 – a szolgálati ideje alatt az ellenőrzését végrehajtó személy nevét, rendfokozatát, beosz-

tását, nyílt parancsának számát, az ellenőrzés helyét, idejét és megállapításait.161

A körzeti megbízott ellenőrzése

A körzeti megbízottak vonatkozásában megkülönböztetünk szolgálati tevékenységgel 
összefüggő általános vezetői ellenőrzést, azaz szolgálat közbeni ellenőrzést, cél- és átfogó 
ellenőrzést. Szolgálat közben vagy szolgálati tevékenységével összefüggésben a körzeti 
megbízottat – hasonlóan a Rendőrség valamennyi hivatásos állományú tagjához – alá 
lehet vetni függetlenített, valamint szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzésnek. 
E fejezet keretei között mellőzzük az ellenőrzésnek ezeket a formáit, csak a vezetői elle-
nőrzést vizsgáljuk.

A szolgálat közbeni vezetői ellenőrzés

Vezetői ellenőrzés keretében a közrendvédelmi szakterületért felelős vezetőnek havonta 
legalább egy, míg a körzeti megbízotti szervezeti elem vezetője havonta legalább két 
alkalommal ellenőrzi a körzeti megbízotti tevékenységet. Az ellenőrzéseket úgy kell 
ütemezni, hogy azok félévente valamennyi körzeti megbízottat érintsék. A körzeti meg-
bízotti szervezeti elem vezetője köteles az ellenőrzéseinek felét a hivatali munkaidőn 
túl végrehajtani.

Célellenőrzés

A célellenőrzést valamennyi körzeti megbízott esetében a közrendvédelmi szakterületért 
felelős vezető, valamint a körzeti megbízotti szolgálati elem vezetője – egy évre előre 
elkészített, a kapitányságvezető jóváhagyásával ellátott ellenőrzési terv alapján – hajtja 
végre, évente egy alkalommal. A célellenőrzés sajátossága, hogy terjedelmét tekintve 
a szolgálat közbeni és az átfogó ellenőrzés közé tehető. Ennek megfelelően szélesebb 
körű, mint a szolgálat közbeni ellenőrzés, de az átfogó ellenőrzéssel ellentétben nem 
mindenre, hanem csak a körzeti megbízotti munka egy-egy elemére kiterjedő.

Közelebbről nézve a célellenőrzés az alábbiakra terjed ki:
 – a körzeti megbízott intézkedéseinek jogszerűségére és szakszerűségére;
 – a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
 – a szolgálati okmányok vezetésének szakszerűségére;
 – az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
 – együttműködési, kapcsolattartással összefüggő kötelezettségek teljesítésére.

161 26/2015. (XII. 9.) ORFK-utasítás 32. pont
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A célellenőrzés során tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készíteni. Feltárt hiányosságok 
esetén az azok megszüntetésére tett intézkedéseket a célellenőrzést követő egy hónap 
múlva utóellenőrzés keretében kell felülvizsgálni.

Átfogó ellenőrzés
Az átfogó ellenőzés célja, hogy komplex tevékenységet végző körzeti megbízott 

szolgálatellátásának minden területét időszakonként visszatérő jelleggel összevessék 
a kitűzött célokkal, valamint a jog- és szakszerű feladatellátás követelményével. A kapi-
tányságvezető és a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető két évre előre ellenőr-
zési tervet készít, amelyet a kapitányságvezető jóváhagyása után tárgyév január 31-ig  
fel kell terjeszteni a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapi-
tány-helyettesének. Ez alapján – ha van, akkor a körzeti megbízotti csoport vezetője 
bevonásával – kétévente az említett vezetők kötelesek átfogó ellenőrzéseket tartani úgy, 
hogy a két év alatt minden körzeti megbízott legalább egyszer ellenőrzés alá kerüljön. 
Az átfogó ellenőrzésről, annak időpontja előtt legalább 10 munkanappal a közrendvé-
delmi szakterületért felelős vezető köteles a körzeti megbízottat a felkészülés érdekében 
írásban értesíteni. Ennek célja, hogy a körzeti megbízott kellő alapossággal fel tudjon 
készülni az ellenőrzésre. Átfogó ellenőrzést a hat hónapos ideiglenes megbízást, valamint 
a kinevezést követően hat hónapon belül nem lehet kezdeményezni.

Mindezek alapján az átfogó ellenőrzés kiterjed:
 – a fegyverzet, a felszerelés, a gépjármű, az irodai és híradástechnikai eszközök meg-

létére, alkalmazhatóságára, karbantartottságára;
 – a szolgálati állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
 – a szolgálattervezés, -szervezés, -ellátás módjára;
 – a szolgálati okmányok vezetésének szakszerűségére;
 – az ügyiratok feldolgozásának rendjére;
 – az intézkedési tevékenységre, annak jogszerűségére, szakszerűségére (így különösen 

a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, szabálysértési feljelentés, helyszíni 
bírság, közigazgatási hatósági bírság);

 – a körzet bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési viszonyaira, a körzeti megbízott ezek-
kel kapcsolatos tevékenységére;

 – a megelőző, tájékoztató jellegű tevékenység végrehajtására;
 – az önkormányzatokkal, lakossági és civil szervezetekkel, a társszervekkel és hon-

védelmi szervekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra;
 – a polgárőr-egyesületekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek mun-

káltatóival való együttműködés értékelésére;
 – a multikulturális környezetben végrehajtott megelőző-védelmi intézkedések ala-

kulására;
 – a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat 

tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységekre;
 – a feltárt hiányosságok megszüntetésére, feladatmeghatározásra.
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Az átfogó ellenőrzés során tapasztaltakról jegyzőkönyvet kell készíteni. Feltárt hiá-
nyosságok esetén, azok megszüntetését az átfogó ellenőrzést követő két hónap múlva 
utóellenőrzés keretében kell felülvizsgálni.

Az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés

Az „Év Körzeti Megbízottja” elismerést – amelyből évente egy adományozható – a kör-
zeti megbízotti tevékenységben kiemelkedő és huzamosabb időn át magas színvonalon 
nyújtott teljesítmény elismerésére céljából hozták létre. Az elismerést és az azzal járó 
tárgyjutalmat162 az országos rendőrfőkapitány ünnepélyes keretek között – az „Év Ren-
dőre” cím átadásával azonos időpontban, a Rendőrség Napja alkalmából – adja át.

Az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés odaítélésének kritériumai:
 – a rendőrség hivatásos állományában eltöltött, legalább 10 év tényleges szolgálati idő;
 – a körzeti megbízotti beosztásban eltöltött legalább 5 év szolgálati idő;
 – kiemelkedő szakmai munka;
 – magas szintű területi és személyi ismeret;
 – példamutató magatartás a munkában és a magánéletben;
 – a magas szintű bűnmegelőző, család- és ifjúságvédelmi, illetve baleset-megelőzési 

tevékenység;
 – a helyi lakosság véleményét tükröző, az önkormányzat által megfogalmazott támo-

gató vélemény.

Az elismerésre a budapesti rendőrfőkapitány két fő, a megyei rendőrfőkapitányok 
megyénként egy fő körzeti megbízottat terjeszthetnek fel az ORFK Rendészeti Főigaz-
gatóságra minden év február 15-ig. A jelöltek közül az elismerés odaítélésére külön erre 
a célra létrehozott bizottság tesz javaslatot döntési jogosultsággal rendelkező országos 
rendőrfőkapitány részére. A bíráló bizottság elnöke a rendészeti országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes (rendészeti főigazgató), tagjai pedig a személyügyi országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes (személyügyi főigazgató), az ORFK Rendészeti Főigazgatóség Közrendvé-
delmi Főosztály vezetője, valamint az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi 
Főosztály Közterületi és Őrszolgálati Osztályának vezetője. A bíráló bizottság a jelöltek 
személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslatát minden év március 14-ig  felterjeszti 
az országos rendőrfőkapitánynak. Az elismerésben részesült körzeti megbízott nevét 
közzéteszik a rendőrség hivatalos honlapján.

162 Egy darab tizennégy karátos arany pecsétgyűrű, amelynek pajzs részén a rendőrség címere helyezkedik 
el, a gyűrű peremének belső oldalán a következő gravírozott felirat kap helyet: „Év Körzeti Megbízottja 
20.. (évszám)”
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Fogdaszolgálat
Tihanyi Miklós

A fogdaszolgálat jogforrásai

A közrendvédelmi szolgálati ág feladatai közül a fogdaszolgálat a legrészletesebben 
szabályozott terület. A személyes szabadságtól való megfosztás indokolttá teszi, hogy 
ennek a rendőri feladatnak minden részlete jog által szabályozott legyen, mert ez biz-
tosítja leginkább a fogva tartott személyek jogainak érvényesülését és a rendőri önkény 
kizárását. A fogva tartás kívül esik a rendészet veszélyelhárító tevékenységén, és már 
a veszély utáni feladatok körébe tartozik. Ezáltal a rendészet cselekvése a jog által sokkal 
inkább szabályozhatóvá válik.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) tárgyi hatá-
lya – a közbiztonsági őrizetet leszámítva – kiterjed a rendőrségi fogva tartás körébe eső 
intézkedések és büntetések végrehajtására. A szabálysértési elzárás és őrizet végrehajtá-
sának keretrendszerét a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. (a továbbiakban: Szabs. tv.) biztosítja. 
Ezáltal e törvények képezik a további jogi szabályozás alapjait, alacsonyabb szintű jog-
szabályok csak ezzel összhangban rendezhetik a fogva tartással összefüggő viszonyokat. 
Ennek megfelelően a fogdák működésének a végrehajtási szabályait a rendőrségi fogdák 
rendjéről kiadott 56/2014. (XII. 5.) BM-rendelet (a továbbiakban: fogdarendelet), a fogda 
és kísérő őri szolgálat ellátásának részletszabályait pedig a rendőrség fogdaszolgálati 
szabályzatáról kiadott 3/2015. (II. 20.) ORFK-utasítás (a továbbiakban: fogdaszabályzat) 
szabályozza. A fogdák kialakítását, műszaki tartalmát a rendőrség fogdaépítési szabály-
zatáról kiadott 14/2015. (VII. 21.) ORFK-utasítás szabályozza.

Alapfogalmak
Fogvatartott

A fogva tartott személyek fogalmi körét két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba 
azok a fogvatartottak tartoznak, akiket személyes szabadságuktól büntetőjogi vagy sza-
bálysértési felelősségük megállapítását megelőzően bírósági vagy más hatósági határo-
zat alapján eljárásjogi érdekek szerint fosztottak meg ideiglenesen. A másik csoportba 
pedig azon fogvatartottak tartoznak, akik szabadságelvonással járó büntetésüket töltik 
rendőrségi fogdában.

Eljárásjogi érdekből fogva tartott:
 – szabálysértési őrizetben,
 – közbiztonsági őrizetben,
 – bűnügyi őrizetben,
 – büntetés-végrehajtási őrizetben,
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 – európai elfogatóparancs, illetve EU-tagállam körözése alapján őrizetben,
 – nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében elrendelt őrizetben,
 – letartóztatásban lévő személy.

A letartóztatás végrehajtása fő szabály szerint büntetés-végrehajtási intézetben történik. 
Ettől 60 napig ügyészi rendelkezésre lehet eltérni, amely esetben a letartóztatás rendőrségi 
fogdában hajtható végre. Éppen ezért úgy tartjuk, hogy a letartóztatás végrehajtása fő szabály 
szerint büntetés-végrehajtási feladat, amelyet a rendőrség csak kivételképpen végezhet el.

Szabadságelvonással járó büntetést töltők:
 – szabálysértési elzárást töltő,
 – szabadságvesztést töltő, amennyiben ügyészség eljárási cselekmény elvégzése miatt 

legfeljebb 60 nap időtartamra engedélyezi,
 – javítóintézeti nevelést töltő személy, amennyiben bíróság így rendeli.

A szabálysértési elzárást főszabály szerint büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiak-
ban: bv. intézet) kell végrehajtani. Ugyanakkor bv. intézetbe fő szabály szerint hivatali 
munkaidőben van lehetőség befogadni a fogvatartottakat a szabálysértési elzárás végre-
hajtása érdekében. Ennek megfelelően szabályozták azokat a kivételeket, amikor a sza-
bálysértési elzárás teljes ideje, illetve a foganatba vétele történhet rendőrségi fogdában.

Az első kivétel, amikor az elkövető a rendőrség őrizetében van, és a 4 órát megha-
ladó előállítás, valamint az őrizet idejének beszámítását követően az elzárás hátralevő 
tartama a 2 napot nem haladja meg. Ebben az esetben a szabálysértési elzárás teljes 
idejét az őrizetet foganatosító rendőrség székhelye szerinti fogdában kell végrehajtani.

A másik esetkörben az elkövető nincs szabálysértési őrizetben, hanem elfogását 
követően – körözésére tekintettel – kellene megkezdeni a már korábban kiszabott sza-
bálysértési elzárást. Ha az elfogásra olyan időben kerül sor, hogy a bv. intézet hivatali 
munkaidőben már nem tudja befogadni az érintettet, akkor a szabálysértési elzárást 
az elfogás helye szerint illetékes rendőrségi fogdában kell megkezdeni. Az eljárás alá vont 
személyt ezt követően hivatali munkaidőben átszállítják a bv. intézetbe. Ez alól kivételt 
képez, ha akkor már csak legfeljebb 2 nap van hátra, mert ebben az esetben – törvény-
ben szabályozott – célszerűségi okokból nem kerül sor az átszállításra, hanem az előző 
szabály szerint fogdában hajtják végre az elzárás.

A harmadik esetkörben a szabálysértési eljárás során őrizetbe vett személlyel szemben 
a bíróság olyan időben hozza meg a 2 napot meghaladó szabálysértési elzárást kiszabó 
döntést, hogy nincs lehetőség az érintett személyt hivatali munkaidőben a bv. intézetbe 
átszállítani. Ez esetben a szabálysértési őrizetet foganatosító rendőrség székhelye szerinti 
rendőrségi fogdában kell megkezdeni a szabálysértési eljárást, majd intézkedni az eljárás 
alá vont hivatali időben történő bv. intézetbe szállítására.

Végül meg kell említeni a kivétel szabályok alóli kivételt, amikor is a főszabály 
érvényesül. E szerint, ha az elkövető rendőrségi fogdába történő befogadására férőhely 
hiányában vagy az elkülönítési szabályok betartása miatt nincs lehetőség, az eljárás alá 
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vont személyt bv. intézetbe kell szállítani, amelynek az elkövetőt a hivatali munkaidőn 
kívül is be kell fogadnia.

Fentieken túlmenően az Rtv. a fogvatartottak közé sorolja az elfogott, az előállított, 
illetve az elővezetett személyt. Ennek ellenére ezen személyeket továbbra sem lehet fogdai 
zárkában elhelyezni, hanem kizárólag előállító helyiségben. Éppen ezért e fejezetben 
a fogvatartottak körébe ezt a személyi kört nem vonjuk bele, hanem fogvatartott kifejezés 
alatt kizárólag azokat értjük, akik rendőrségi fogdában elhelyezhetők.

A rendőrségi fogda

A fogda a fogvatartottak elhelyezésére, biztonságos őrzésére szolgáló, huzamos emberi 
tartózkodásra alkalmas épület vagy épületrész. A rendőrség fogdaépítési szabályzata 
pontosan meghatározza, milyen műszaki követelményeknek kell megfelelnie a fogdának. 
E követelményeknek két elváráshoz kell igazodniuk; egyfelől az őrzésbiztonság, másfelől 
fogvatartottak alapjogainak érvényesülése.

Rendőrségi fogva tartás

Rendőrségi fogva tartásnak azt nevezzük, amikor a fogvatartottak személyes szabadsá-
guktól való megfosztására rendőrségi fogdában kerül sor. Ide kell értenünk azt az időin-
tervallumot is, amikor a fogvatartottat ideiglenes jelleggel – például kísérés, külső őrzés 
céljából – elbocsájtják a fogdából.

Fogdaszolgálat

Fogdaszolgálatnak azt a szolgálati formát nevezzük, amelynek során a fogda személyzete 
a fogvatartottak rendőrségi fogdán belüli biztonságos őrzését látja el a fogvatartotti jogok 
teljes körű biztosítása mellett. E fogalmi meghatározás közelebbről annyit tesz, hogy 
a fogdaszolgálat végrehajtása nem egyoldalúan passzív őrzési feladatok végrehajtását 
jelenti, hanem a tevékenység aktív oldaláról a fogvatartottak alapjogainak biztosítását 
szolgáló tevékenységet tételez fel. A fogvatartotti jogok biztosításának fajsúlyos jellegét 
az indokolja, hogy a fogva tartott személyek, személyes szabadságuktól megfosztva, 
a külvilágtól elzárva, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Ha mindezen feltételek teljesül-
nek, akkor mondhatjuk azt, hogy a fogdaszolgálat működése – és ezáltal a fogva tartás 
végrehajtása – megfelel a jog- és szakszerűség követelményrendszerének.

Rendelkezési jogkör gyakorlója

A fogva tartás alapjául szolgáló határozatot és annak rendőrségi fogdában történő vég-
rehajtását elrendelő személy.
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Fogvatartotti jogok védelme

Lényeges elhatárolni a fogvatartotti jogokat a büntető-eljárásjogi jogoktól. Amikor vala-
mely személy rendőrségi fogva tartás hatálya alá tartozik, akkor legalább kétféle olyan 
jogviszony alanya lesz, ahol a jogviszony másik oldalán állami szerv áll. Az egyik jog-
viszony tipikusan büntető-eljárásjogi vagy szabálysértési jogi. A másik jogviszony pedig 
büntetés-végrehajtási jogviszony lesz, amelynek tárgya a személyes szabadság elvonásá-
val járó intézkedés vagy büntetés végrehajtását biztosító jogi normák összessége. E nor-
mák azok, amelyeket a jogforrásról szóló részben felsoroltunk. E fejezet keretei között 
fogvatartotti jogok alatt a személyes szabadság elvonásának végrehajtásával (a fogva tar-
tással) összefüggő jogokat értjük. Ennek megfelelően a fogvatartott büntető-eljárásjogi, 
illetve szabálysértési jogai nem képezik a tananyag részét. Legfeljebb annyit szükséges 
hangsúlyozni, hogy a fogva tartott személyek büntető-eljárásjogi és szabálysértési jogait 
a fogva tartás nem korlátozhatja.

A fogvatartotti jogok érzékenysége abból fakad, hogy a fogva tartás jogalapja az ese-
tek döntő többségében nem az állam büntető hatalmi igényének érvényesítését jelentő 
büntetés végrehajtása, hanem a büntetőeljárás sikerének biztosítása. Ebben a speciális 
élethelyzetben pedig az alapjogok is egyedi módon érvényesülnek.

A fogva tartás során az alapjogokat érvényesülésük alapján három csoportba szo-
kás sorolni. Vannak olyan jogok – mint például az emberi élethez és méltósághoz való 
jog vagy a testi és lelki egészséghez való jog, illetve a gondolatszabadság, amelyeket 
a fogva tartás egyáltalán nem érint. Más jogokat felfüggesztenek a fogva tartás ideje 
alatt. Idetartozik többek között a személyes szabadság, a mozgás szabadsága, a gyüle-
kezési jog vagy éppen a sztrájkjog. A harmadik csoportot azok a jogok adják, amelyek 
korlátozva ugyan, de tovább gyakorolhatók a fogva tartás során is. Ezek közé soroljuk 
a véleménynyilvánítás szabadságát, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot, a tulajdon-
jogok és a sajtószabadságot.163

Ahol az emberek alapjogai korlátozás alá esnek, ott a legteljesebb mértékben védel-
met kell nyújtani az esetleges visszaélésekkel szemben.164 A jogkorlátozás általános 
értelmű szükségesség-arányosság klauzulája a fogvatartottak esetében úgy érvényesül, 
hogy a letartóztatásban és őrizetben lévők csak olyan korlátozások alá vonhatók, ame-
lyek a szabadság elvonás céljához igazodnak, vagy a fogda biztonságának és rendjének 
megóvásához feltétlenül szükségesek.165 A fogva tartás célja csak ritkán a büntetés, ehe-
lyett leginkább a büntetőeljárás eredményességének biztosítása. A fogva tartás céljai 
nem azonosíthatók a végrehajtást foganatosító intézmény rendjével és biztonságával. 
Ugyanakkor az intézet rendje és biztonsága szoros összefüggést mutat mások jogainak 
és szabadságának védelmével. A fogda rendje és biztonsága mások jogainak és szabadsá-
gának érvényesülése érdekében való szabályozott rendet, illetve azon alapuló biztonságot 

163 Vókó 2000, 85.
164 Uo.
165 Bv. tv. 427. § (4) bek.
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jelent. A rend és a biztonság követelménye mintegy előfeltételét jelenti a fogvatartási 
célok megvalósulásának. Ennélfogva alapjog-korlátozási szempontból a büntetés célja, 
illetve az intézet rendje és biztonsága egymástól eltérő mércéket jelent.

Az alapjogok katalógusát nem kimerítve szükséges néhány szabadságjog fogva tar-
tás ideje alatti érvényesülését bemutatni. Az a megoldás látszik célravezetőnek, hogy 
elsősorban a korlátozás és a határokat védő garanciális szabályok oldaláról történjen 
meg a bemutatás.

Az élethez és emberi méltósághoz való jog biztosítása

Az emberi élethez és méltósághoz való jog jogrendszerünk megkérdőjelezhetetlen, korlá-
tozhatatlan alapjoga, amely meghatározza az ember létének jogi tartalmát. Az államnak 
–és ezáltal a nevében eljáró rendőrnek – kötelezettsége tartózkodni e jogok megsértésétől 
és egyben elő kell mozdítania ezek legteljesebb érvényesülését. Az emberi méltóságot 
indokolt tilalmi párjával, a kínzás és más kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód 
és büntetés tilalmával együtt értékelni. Az 1988. évi 3. tvr.-tel kihirdetett kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi 
egyezmény 1. cikke a kínzás fogalmának tartalmi elemeit az alábbiak szerint foglalja 
össze. Kínzásnak minősül minden olyan cselekmény:

 – amelyet szándékosan éles testi vagy lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából 
alkalmaznak valakivel szemben,

 – azért, hogy tőle, illetőleg harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást csi-
karjanak ki, vagy olyan cselekmény miatt büntessék amelyet ő vagy harmadik 
személy követett el, illetőleg amelynek elkövetésével őt vagy harmadik személyt 
gyanúsítanak, vagy abból a célból, hogy megfélemlítsék vagy nyomást gyakorolja-
nak rá, illetőleg, hogy harmadik személyt félemlítsenek meg, vagy hogy nyomást 
gyakoroljanak rá,

 – avagy bármilyen megkülönböztetési formára alapított más okból alkalmaznak,
 – feltéve, hogy az ilyen fájdalmat vagy szenvedést közfeladatot ellátó személy vagy 

hivatalos minőségében eljáró bármely más személy vagy ilyen személy kifejezett 
vagy hallgatólagos ösztönzésére vagy hozzájárulásával bárki más okozza.

Az egyezmény adós marad a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánás-
mód fogalmával. Az embertelen bánásmód vagy büntetés fogalmi körébe vonható minda-
zon magatartás, amely a fogva tartással rendszerint együtt járó jogelvonásból vagy egyéb 
hátrányból szükségképpen eredő szenvedést meghaladóan testi vagy lelki gyötrelmet 
okoz a fogvatartott számára. Nem szükséges, hogy ez célzatos legyen, mert célzat nélküli 
cselekmény is alkalmas testi vagy lelki fájdalom előidézésére.

Ehhez képest megalázó bánásmódról vagy büntetésről akkor beszélünk, ha valakit 
emberi méltóságában megsértenek mások előtt, illetve őt lelkiismeretével vagy megy-
győződésével ellentétes cselekvésre késztetik.
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A testi és lelki egészséghez fűződő alapjog

Az egészséghez való alanyi jog az egyén testi és lelki integritását védi, s mint ilyen 
az ember egészségének megőrzésére szolgál.166 A személyes szabadságától megfosztott 
személyek esetében obejktív intézményvédelmi oldalról azt a terhet rója az államra, 
hogy mindenki, aki nem rendelkezik megfelelő anyagi eszközökkel és aki nem képes 
ezeket az anyagi eszközöket megteremteni a társadalombiztosítás segítségével sem, azok 
is megfelelő segítségnyújtásban részesüljenek és betegségük megfelelő ellátást kapjon.

A fogvatartotti jogállással szükségszerűen együtt járó elzártság azt eredményezi, hogy 
a fogvatartott azon lehetőségektől is el van zárva, amelyek révén társadalombiztosítási 
befizetővé válhatna. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ne részesülhetnének egészség-
ügyi ellátásban. A társadalombiztosítási jog szabályai szerint a fogvatartott egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult.167 Ahhoz, hogy e jogával élni tudjon, szükséges, hogy az állam 
nevében eljáró rendőrség aktív magatartással juttassa érvényre a fogvatartott egészséghez 
fűződő jogát, azáltal, hogy biztosítja az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzájutást.

Az egészségügyi ellátás

A befogadást megelőzően a fogvatartottat orvosi vizsgálatnak kell alávetni, az orvos 
beleegyező véleménye alapján lehet valakit a fogdán elhelyezni. A kötelező orvosi vizs-
gálat több szempontból releváns. Itt rögzítik a fogvatartott éppen aktuális egészségi 
állapotát, megállapítják az esetleges sérüléseket. Az orvos nyilatkoztatja a fogvatartot-
tat, hogy történt-e vele szemben a rendőrök részéről bántalmazás. Az orvos a választ 
mindenképpen írtásban rögzíti. Amennyiben a fogvatartott bántalmazásra panaszkodik, 
abban az esetben az orvos rögzíti a külsérelmi nyomokat, és intézkedik látlelet felvé-
tele iránt. Amennyiben látleletvétel után a fogvatartottat befogadásra kísérik a fogdába, 
szükséges ismételten nyilatkoztatni őt a rendőri bántalmazás esetleges tényéről. Majd 
a fogvatartottat jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni az eseményekről. Erre 
az időre a befogadást fel kell függeszteni. Rögzítik azok a betegségeket, közegészségügyi 
fertőzéseket, amelyek ugyan nem igényelnek folyamatos orvosi felügyeletet, azonban 
ellátásra szorulnak. Rögzítik a fogvatartott esetleges terhességének tényét. Végül pedig 
fogvatartott kábítószer-élvezetre, egyéb szenvedélybetegségére és az ebből eredő füg-
gőségre utaló körülményeket állapítják meg. A befogadást megelőzően elvégzett orvosi 
vizsgálatok alapján ír véleményt az orvos arról, hogy a fogvatartott fogdában elhelyez-
hető-e. Egyrészről az orvosi vizsgálatok eredményei alapján, másrészről pedig a beteg 
elmondása és esetleg orvosi dokumentumai alapján a fogvatartott részére – elsősorban 
saját költségére – biztosítani kell azokat a gyógyszereket, amelyeket rendszeresen szed.

166 3132/2013. (VII. 2.) AB-határozat
167 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bek. n) pont
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A fogva tartás során a fogvatartottak részére biztosított  
a rendszeres orvosi ellátás, ellenőrzés

A fogvatartottak orvosi ellátását a fogva tartásért felelős, elsősorban a rendőrorvosi 
szolgálat, ennek hiányában – szerződés alapján – az állami, önkormányzati egészség-
ügyi szolgálat útján biztosítja. Valamennyi fogdában kötelező a felcser alkalmazása. 
Az orvos által elrendelt gyógyszerek kiosztása, sérülések ellátása és más egészségügyi 
szolgáltatással úgyszintén a fogvatartottak testi egészségét hivatott biztosítani.

Az orvos munkanapokon, meghatározott időben a fogdában kialakított egészségügyi 
helyiségben a szükséges ideig rendelést tart. Arra is lehetőség van, hogy a rendőrség kül-
sős egészségügyi szolgáltatóval szerződést kössön. Az orvos az alábbi feladatokat látja el:

 – Felírja a fogvatartott egészségi állapota miatt feltétlenül szükséges gyógyszert, 
amelynek beszerzését a fogva tartásért felelős biztosítja, illetve engedélyezi a fog-
vatartott által állandóan szedett gyógyszer, vitamin felhasználását. Amennyiben 
felcser is lát el szolgálatot a fogdában, abban az esetben ő kezeli a fogvatartotti 
gyógyszereket. A gyógyszer bevételét a fogdaőrség ellenőrzi a felcser jelenlétében.

 – Látleletet vesz fel, ha a fogvatartotton sérülést észlel, vagy a fogvatartott bántalma-
zásról számol be. Ebben nyilatkozik a sérülés valószínű okáról, rögzíti továbbá azt 
is, hogy a fogvatartott a sérülés okát miben jelölte meg.

 – Rögzíti a kábítószer-élvezetre, egyéb szenvedélybetegségekre, illetve az attól való 
függőségre utaló külső jeleket, tüneteket. Amennyiben az orvosi vizsgálat ered-
ményeképpen kábítószer kóros élvezetét, illetve az elvonás tüneteit megállapítják, 
szükség esetén az orvos a tünetek enyhítésére gyógyszert ír fel. Ha az elvonási tüne-
tek kezelése ilyen módon nem megoldható, a fogvatartottat külső egészségügyi 
intézményben való kezelésére kell intézkedni. Ha az elvonás miatt életveszélyes 
állapot alakul ki, az orvos intézkedik a fogvatartott fekvőbeteg-ellátó intézménybe 
szállítása iránt.

 – A fogvatartott nőt terhessége vagy annak gyanúja esetén a lehető legrövidebb időn 
belül nőgyógyászati szakrendelésre utalja, szükséges esetben gondoskodik a ter-
hesgondozásról. A terhesség megszakítására irányuló kérelem alapján intézkedik 
a szükséges eljárás lefolytatásáról.

 – Intézkedik a fertőző betegség, tetvesség, rühesség kezelésére, a járványveszély 
megelőzésére.

 – Indokolt esetben intézkedik a fogvatartott fekvő- vagy járóbeteg-ellátást biztosító 
egészségügyi intézménybe történő szállítására.

 – A fogvatartottak étkezés megtagadása esetén intézkedik az adott személy kórházba 
szállítása iránt.

 – Amennyiben a letartóztatotton az orvos kóros elmeállapotra utaló tüneteket ész-
lel, az igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat elrendelése céljából soron kívül 
írásban értesíti a fogva tartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv vezetőjét. 
Ha a letartóztatott elmeállapotának megfigyelését a bíróság elrendelte, a fogva 
tartást végrehajtó szerv a letartóztatottat haladéktalanul az Igazságügyi Megfi-
gyelő és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban: IMEI) szállítja. Ezzel szemben 
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a  gyakorlat azt az eljárást alakította ki, hogy ilyen esetben a fogvatartottat az orvos 
külső kórházba utalja, és az ügy előadója intézkedik a bíró felé arra, hogy a letar-
tóztatást az IMEI-ben  hajtsák végre.

 – Amennyiben az élelmezési ellátás hiányosságait, a fogda és a fogvatartottak higiéni-
ája és tisztasága, az elhelyezési ellátás, a berendezés, felszerelés, világítás, szellőzés 
minőségét, a fogvatartottak ruházatának és ágyneműinek állapotát illetve tisztaságát 
elégtelennek tartja, köteles a fogva tartásért felelőshöz fordulni.

Némely esetben a fogvatartottnak nem pusztán joga, hanem kötelessége magát orvosi 
vizsgálatnak és gyógykezelésnek alávetni. Ilyes eset tipikusan a fogvatartott fertőzés-
veszéllyel járó állapota.

Amennyiben az orvos kiérkezésével járó időveszteség a beteg életét veszélyezteti, a kór-
házba szállítás iránt a fogdaszolgálat az orvosi vizsgálat bevárása nélkül gondoskodik.

Amennyiben a szükséges orvosi, szakorvosi ellátás a fogdában nem biztosítható, 
a fogvatartott külső helyszínen történő ellátására kell intézkedni. Az emiatt szükségessé 
váló szállítás, kísérés és őrzés költségei a fogva tartásért felelőst terhelik. Amennyiben 
a fogvatartott kórházi kezelése szükséges, abban az esetben az őrzésről a fogva tartást 
végrehajtó szerv gondoskodik. Amennyiben orvosi kezelésre szándékos önkárosítás 
vagy étkezésmegtagadás miatt van szükség, abban az esetben a szállítás és őrzés költ-
ségei a fogvatartottat terhelik. Abban az esetben, ha ezek fedezésére nincs letéti pénze, 
a költségeket a fogva tartásért felelős megelőlegezi.

Elhelyezés

A fogdai elhelyezésnek egyszerre kell megfelelnie a testi és lelki egészség biztosítás-
hoz szükséges környezettel, másrészt a biztonságos fogva tartással szemben támasztott 
követelményeknek. Első helyen kell megemlíteni a befogadáskor alkalmazott elkülö-
nítési szabályokat, amelyek között találunk az egészség védelmét szolgáló elkülönítési 
szabályokat is.

Az egészséges élethez fűződő jog ölt testet azokban a normatív tartalmú előírásokban, 
amelyek a zárka műszaki tartalmát írják elő. Ezek szerint minden fogvatartottra lega-
lább hat köbméter légtér és a férfi fogvatartottak esetén legalább három négyzetméter, 
a fiatalkorúak, valamint a női fogvatartottak esetén legalább három és fél négyzetméter 
mozgástérnek kell jutnia. A mozgástér meghatározása szempontjából a zárka alapte-
rületéből az azt csökkentő berendezési és felszerelési tárgyak által elfoglalt területet 
figyelmen kívül kell hagyni.

Étkezés

A fogvatartott étkezése két forrásból biztosítható. Alapvetően a fogvatartott megfe-
lelő élelmezéséről a fogva tartásért felelős gondoskodik. Emellett kiegészítő jelleggel 
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a fogvatartott letéti pénze terhére vásárlás vagy csomagok fogadása útján saját maga is 
gondoskodhat az élelmezéséről.

A fogvatartottak részére napi háromszori étkezést kell biztosítani. Ezek közül az egyik 
főétkezésnek meleg ételnek kell lennie. A meleg étkezés konzerv étellel is megoldható, 
ebben az esetben azt felnyitás előtt kell felmelegíteni, majd tányérra helyezve felszolgálni. 
Higiénikusan csomagolt hideg élelemről kell gondoskodni, ha a fogvatartottat étkezési 
időben olyan helyre kísérik, ahol meleg étel nem biztosítható. A fogdarendelet szerint 
az étkezésre naponta háromszor, reggel és este 30 percet, délben 45 percet kell biztosí-
tani. A rendelkezésre álló idő leteltét követően az ételmaradékokat, a tálaló edényeket, 
valamint az evőeszközöket a zárkából – a fertőzésveszély elkerülése érdekében – hala-
déktalanul el kell távolítani még abban az esetben is, ha a fogvatartott úgy nyilatkozik, 
hogy a maradékot vagy a meg sem kezdett ételt később meg kívánja enni.

Személyes higiénia

A fogvatartottaknak biztosítani kell az egyéni higiéniás lehetőségekhez való lehetőséget. 
Ennek megfelelően a fogda napirendjében kell szabályozni a tisztálkodás lehetőségét. 
A fogvatartott jogosult a folyamatos melegvíz-ellátásra, naponta zuhanyozásra. Ahol 
közös használatú helyiség szolgál a tisztálkodásra, ott tisztálkodást és a WC-használatot 
a fogvatartottal azonos nemű fogdaőr vagy a fogdaőr jelenléte mellett erre megbízott 
személy felügyelheti. A zárka elhagyása minden esetben bizonyos biztonsági kockázatot 
jelent. Ennek minimálisra szorítása érdekében azonos zárkaegység szinten egy időben 
csak azonos célból (például: WC-használat, fürdés) és csupán egy zárkából engedhetők 
ki a fogvatartottak. A fogvatartott zárkába történő visszakísérése után az általa igénybe 
vett valamennyi helyiséget át kell vizsgálni. Alapvető – és a biztonságos fogva tartást 
nem veszélyeztető – tisztálkodási eszközeit, tisztálkodó szereit a fogvatartott magánál 
tarthatja (például a borotválkozás idejére a borotvát).

A fogvatartott jogosult a fogdában saját ruháját viselni. A fogvatartott részére – ameny-
nyiben saját ruházata egészségi vagy biztonsági okból nem megfelelő, a fogva tartást 
foganatosító szerv az időjárásnak megfelelő ruházatot biztosít. Biztosítani kell, hogy 
a fogvatartott alsóruházatát és lehetőség szerint felsőruházatát a fogdában kitisztíthassa, 
illetve cseréjét elsősorban hozzátartozója útján biztosítsa. Az alsóruházat – és ahol annak 
feltételei adottak, a felsőruházat – kitisztításának feltételeit a fogvatartott részére a tisz-
tálkodással egy időben a mosdó-zuhanyozó helyiségben kell megteremteni. A nem saját 
ruházat tisztítási költségei a fogvatartást végrehajtó szervet terhelik.

Fodrász igénybevétele

A fogvatartott havonta egy alkalommal saját költségén a fogva tartást végrehajtó szerv 
által biztosított fodrász igénybevételére jogosult. A fogdában fodrász igénybevétele 
csak állandó biztonsági felügyelet mellett, elsősorban a többcélú helyiségben történhet. 
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A hajvágással csak szakképzett személy bízható meg, aki a megbízásban rögzített napo-
kon – illetve gyakorisággal – előre egyeztetett időpontban a fogdába beléphet.

Szabad levegőn tartózkodás

A fogva tartás zárt rendszerének elviselhetőbbé tételét szolgálja a naponkénti szabadle-
vegőn tartózkodás. Erre a szolgáló helyiség a szabad levegőn tartózkodást biztosító helyi-
ség (közismert nevén: sétaudvar). A fogvatartottak jogosultak naponta legalább egy óra 
időtartamban – ellenőrzés mellett – a szabad levegőn való tartózkodásra. Az őrzésre alap-
vetően két módszer alkalmazható. Az egyik a folyamatos ellenőrzés, a másik a visszatérő 
ellenőrzés. A fogdaőrök – hasonlóan mint a zárkában elhelyezett személyeket – kötele-
sek a szabad levegőn tartózkodó fogvatartottak viselkedését folyamatosan figyelemmel 
kísérni, és azt legalább 20 percenként, előzetes figyelmeztetés nélkül ellenőrizni.

Véleménynyilvánítás, szólásszabadság gyakorlása

A véleménynyilvánításhoz való jog alapvetően kettős funkciót tölt be, egyrészről bizto-
sítja az egyén kifejeződését a társadalomban, másrészről pedig az egyén közreműködését 
a demokratikus véleményképzési folyamatban. E kettős funkció sajátosan érvényesül 
a fogva tartás ideje alatt. A sajátosságok leginkább a korlátozások mentén érhetők tetten. 
Nem a vélemény kinyilvánítását korlátozzák, hanem annak a célszemélyhez való eljutá-
sát. A korlátozás e tekintetben legjobban úgy vizsgálható, ha az egyes kommunikációs 
csatornákon keresztül közelítjük meg a kérdést.

Látogatás, levelezés, telefonálás közös szabályai

A fogvatartott részéről a külvilággal történő kommunikáció alapvetően három csator-
nán keresztül valósulhat: a személyes találkozás (látogatófogadás), telefonbeszélgetés, 
valamint a levelezés. E három csatorna a fogva tartás jogcímétől függően eltérő módon 
áll rendelkezésére a fogvatartottaknak. A lehetőségek elsősorban a fogvatartási jogcím 
céljához igazodnak. Közös vonás, hogy a külső kommunikáció a fogda rendjén és biz-
tonságán túl a büntető-, illetve a szabálysértési eljárás eredményes lefolytatása érdekében 
is korlátozható. A különböző kommunikációs formák eltérő mértékű kontrollt tesznek 
lehetővé a hatóság számára. Ezek alkalmazása az eljárás alá vont személytől, illetve 
az általa elkövetett cselekménytől függően változhat. Ez lehetőséget biztosít a hatóság 
számára ahhoz, hogy a korlátozást a szükséges esetben és arányos módon az egyénre 
szabottan alkalmazza. A korlátozás a kapcsolattartás gyakoriságát és a kapcsolattartásra 
jogosult személyek körének meghatározását jelenti.

A kapcsolattartás akkor korlátozható, ha alaposan feltehető, hogy a letartóztatásban 
lévő személy a közeli hozzátartozókkal történő beszélgetést vádlott társaival való kapcso-
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lattartásra használja fel.168 Az indokoltságot szükséges kiterjeszteni azokra az esetekre is, 
amikor a fogva tartott személy olyasvalakivel kíván – közvetlenül vagy közvetve – kap-
csolatba lépni, akiről alaposan feltehető, hogy a bizonyítást megnehezíteni, meghiúsí-
tani törekszik, vagy a fogvatartott felbujtására bűncselekményt követne el. Ezekben 
az esetekben az indokoltságot kizárólag tényeken alapuló feltevések alapozhatják meg.

Fogdai rendkívüli esemény idején a fogda rendjének helyreállításáig a fogva tartásért 
felelős szüneteltetheti a fogvatartottak levelezéshez, látogatáshoz és csomagküldemény 
fogadásához való jogainak gyakorlását. Erről a bv. ügyészt haladéktalanul értesíteni kell. 
Az ügyész az intézkedés indokoltságát haladéktalanul megvizsgálja, annak tartalmát 
megváltoztathatja, a jogok gyakorlásának a felfüggesztését megszüntetheti. A jogok 
felfüggesztését kiváltó ok megszűnését követően az elmaradt jogok gyakorlását utólag 
lehetővé kell tenni. Ez alól azok a fogvatartottak képeznek kivételt, akiknek felróhatóan 
következett be a rendkívüli esemény.

Látogatás

A látogatás a fogvatartott társadalmi kapcsolatainak a szabadságelvonás ideje alatt tör-
ténő továbbvitelét, ápolását szolgálja. A látogatók két csoportja különböztethető meg: 
első csoportba a hozzátartozók, a másodikba a rajtuk kívül álló személyek tartoznak. 
A kapcsolattartást bármelyik fél kezdeményezheti, a fogvatartott épp úgy, mint a kint 
lévő személy. A látogatók körének meghatározása a rendelkezési jogkört gyakorló fel-
adatkörébe tartozik. Mindkét csoportra igaz, hogy a látogatás során a rendőrség ellenőr-
zést és biztonsági felügyeletet egyaránt biztosít, ami annyit tesz, hogy mindent látunk 
és mindent hallunk, ami a beszélgetés során zajlik. Ezt az ellenőrzést az ügy előadója 
(vizsgáló) végzi, hiszen ő van azoknak az információknak a birtokában, amelyek alapján 
megállapítható, hogy a kapcsolattartás közben sérül-e a bűnügyi érdek.

Fontos szabály, hogy a hozzátartozókkal való kapcsolattartás nem engedélyköte-
les. A rendelkezési jogkör gyakorlója valamely hozzátartozóval való kapcsolattartást 
tudomásul veszi vagy megtiltja, vagy korlátozza. Amennyiben nem merül fel tiltó ok, 
abban az esetben a rendelkezési jogkör gyakorlója tudomásul veszi a hozzátartozóval 
való kapcsolattartást, vagy korlátozó rendelkezéseket hoz, amelyek betartása mellett 
lehet látogatóként fogadni a hozzátartozót. A látogatás jogából kizárt az a személy, aki-
vel szemben a fogvatartottal azonos ügyben folyik büntetőeljárás, valamint az, akivel 
való kapcsolattartás a büntetőeljárás eredményét veszélyeztetné. További tiltó, illetve 
korlátozási ok lehet más személy életének, testi épségének védelme. A hozzátartozókon 
kívül minden más személlyel a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével tarthat 
kapcsolatot a fogvatartott.

168 BH 2001, 105.
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A letartóztatott és a szabálysértési elzárást töltő havonta legalább két alkalommal, 
alkalmanként legfeljebb 1 óra időtartamban fogadhat látogatót. Az őrizetbe vett személyt 
hozzátartozója naponta legfeljebb 30 perc időtartamban fogadhat látogatót.

A letartóztatott csak a fogva tartó intézetben köthet házasságot vagy létesíthet bejegy-
zett élettársi kapcsolatot. A házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesí-
tése megszervezésének és lebonyolításának során a rendelkezési jogkör gyakorlójának 
a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit érvényesíteni kell. A házasságkötés vagy 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése után a fogdaparancsnok – a rendelkezési jog-
kör gyakorlójának előzetes jóváhagyásával – a házastársak vagy a bejegyzett élettársak 
részére a tanúkkal és a hozzátartozókkal beszélgetést engedélyezhet.

A kapcsolattartás időbeli korlátját jelentheti, hogy ennek joga nem gyakorolható, ha 
az őrizetbe vett személlyel szemben eljárási cselekményt folytatnak. A kapcsolattartás 
pótlását, ha arra még hivatali időn belül sor kerülhet, engedélyezni kell.

Látogatófogadás részletszabályai

Látogató fogadására a fogva tartást elrendelő vagy végrehajtó szerv épületében, előzetesen 
egyeztetett időpontban kerülhet sor. A látogató tervezett fogadásáról a fogva tartásért felelős 
szervet értesíteni kell. Az időpontot az ügy előadója és a fogdaparancsnok koordinálja.

A látogató a látogatás során nem tarthat magánál számítástechnikai és mobilkom-
munikációs eszközt, kép- és hangrögzítő eszközt, valamint az emberi élet kioltására, 
illetve testi sérülés okozására alkalmas tárgyat. A fogva tartásért felelős gondosko-
dik a látogatónál nem tartható tárgyaknak a fogdán kívüli biztonságos elhelyezésének 
és megőrzésének lehetőségéről. A látogatás megkezdése előtt a látogató figyelmét fel 
kell hívni, és figyelmeztetni kell, hogy a korlátozás betartása a látogató ruházatának 
és csomagjának átvizsgálásával ellenőrizhető.

A látogatás nem engedélyezhető, ha a látogató az erre szolgáló technikai eszköz nél-
kül is megállapíthatóan ittas vagy bódult állapotban érkezik, vagy korlátozás alá eső, 
illetve a fogva tartás alapjául szolgáló eljárás eredményességét, a fogva tartás biztonságát 
veszélyeztető tárgyat tart magánál, és azt felhívásra nem adja át.

A látogatás menetébe való – célszerű – beavatkozásra van lehetőség akkor, ha a fog-
vatartott vagy a látogató jogszabályt sértő vagy a fogva tartás rendjébe ütköző maga-
tartást tanúsít, illetve az ellenőrzés melletti látogatás ideje alatt olyan információt vagy 
tárgyat ad át, amely a büntetőeljárás eredményességét vagy a fogva tartás biztonságát 
veszélyezteti. Ezekben az esetekben a látogatást be kell fejezni.

Látogatófogadáson kívüli kapcsolattartás

A fogvatartott a látogatókon kívül további személyekkel is tarthat kapcsolatot. Ezeknek 
a kapcsolattartásoknak jellemzője, hogy általában valamely konkrét jog vagy jogosultság 
gyakorlásához, avagy általában véve az alapjogainak védelme érdekében indokoltak, 
illetve szükségesek. Bármelyikről is legyen szó, a fogvatartott az itt felsorolt személyek-
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kel vagy nevesített szervezetek képviselőivel ellenőrzés nélkül, csak biztonsági felügyelet 
mellett tarthat kapcsolatot. Az ellenőrzés nélküliség arra utal, hogy az információáramlás 
nem kontrollálható, annak tartalma a rendőrség számára nem megismerhető.

Azok, akikkel a fogvatartott ellenőrzés nélkül, csak biztonsági felügyelet mellett 
tarthat élőszóban kapcsolatot, a következők:

 – a védő,
 – bv. felügyeleti ügyész,
 – az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságának Megelőzési Albizottsága,
 – Európa Tanács által a kínzás, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 

megelőzésére létrehozott Európai Bizottság (European Committee for the Prevent-
ion of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. továbbiakban 
CPT)169 képviselői,

 – az alapvető jogok biztosának hivatalán belül működő nemzeti megelőzési mechaniz-
mus (Optional Protocol to the Convention Against Torture Továbbiakban: OPCAT)170 
munkatársai,

 – a külföldi állampolgár hazájának Magyarországon akkreditált diplomáciai képvi-
selője, konzuli tisztségviselője, ennek hiányában olyan állam képviselője, amely 
érdekei védelmét ellátja;

 – vallásgyakorlás céljából bevett, bejegyzett vagy nyilvántartásba vett egyház részéről 
eljáró egyházi személy, vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző 
tagja (a továbbiakban: lelkész), egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület által 
megbízott más személy,

 – fiatalkorú fogvatartott a pártfogó felügyelője vagy megelőző pártfogó felügyelője,
 – nevelésbe vett fiatalkorú esetén a gyermekvédelmi gyámja.

A védő a kapcsolattartás során jegyzeteket és hangfelvételt készíthet. A kapcsolattartás 
befejezését követően ezeket ellenőrzés nélkül kiviheti a fogdából. A kapcsolattartásra 
általában hivatali munkaidőben kell sort keríteni. Ez alól kivételt képez a védő, akivel 
hivatali munkaidőn túl is tarthat személyes kapcsolatot a fogvatartott abban az esetben, 
ha ennek elmulasztása azzal járna, hogy valamely jogát nem tudja gyakorolni. Itt első-
sorban határidőhöz kötött büntető-eljárásjogi cselekmények elmulasztásához fűződő 
joghátrányok jöhetnek szóba. Értelemszerűen kivételt jelentenek a lelkészek is, mivel 
a vallási ünnepek, alkalmak, rendszerint munkanapon kívüli időszakra esnek.

Levelezés

A kommunikáció másik formájára, a levelezés. A fogvatartottak a fogva tartás jogcí-
métől függetlenül – a rendelkezési jogkör gyakorlójának eltérő rendelkezésének hiá-
nyában – (mennyiségi) korlátozás nélkül küldhetnek és fogadhatnak papíralapon írt 

169 Bővebben 6.7.3. fejezet
170 Bővebben 6.7.3. fejezet
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leveleket. A levélforgalom valójában mégiscsak korlátozott, amelynek célja a szökés, 
a bizonyítási eszközök megváltoztatásának vagy megsemmisítésének megakadályo-
zása, újabb bűncselekmény, szabálysértés elkövetésének a megelőzése, illetve a fogda 
rendjének a fenntartása lehet.

Garanciális jellegű szabály, hogy a fogvatartott által vagy neki írt levelet legkésőbb 
a második munkanapon továbbítani, illetve kézbesíteni kell. E határidő alatt a fogvatartott 
részére érkező levelet akkor is továbbítani kell, ha a fogvatartottat más fogdába, javító-
intézetbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, vagy időközben a fogdából 
véglegesen elbocsátották, feltéve, hogy ismert a tartózkodási helye. Ez alól az idegen 
nyelven írott levél kivétel, amelyet tolmács közreműködésével történő fordítás után lehet 
csak kézbesíteni. Ismeretlen tartózkodási helyen lévő fogvatartottnak érkező levelet 
a „címzett ismeretlen” jelzéssel vissza kell adni a kézbesítőnek.

A fogvatartási célok elérése érdekében a levelezést biztonsági ellenőrzésnek kell alá-
vetni, amely kiterjedhet a levél felbontására is. A levél ellenőrzését az ügy előadója végzi 
el, hiszen ő van leginkább azon tények birtokában, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy 
a levél tartalma sért-e büntető eljárásjogi érdeket. Amennyiben a levél tartalma a fogva 
tartás biztonságát veszélyeztető adatot, információt vagy tárgyat tartalmaz, a levél nem 
továbbítható, illetve a fogvatartottnak nem kézbesíthető. Ezt a döntést a fogvatartottal 
közölni kell, a levelet pedig vissza kell juttatni a feladónak. A minél teljesebb jogérvé-
nyesítés érdekében a nem kézbesített levél azon tartalmáról, amely a büntetőeljárást vagy 
az őrzés biztonságát nem veszélyezteti, a fogvatartottat jegyzőkönyv felvétele mellett 
szóban tájékoztatni kell.

A lelkésszel, a hatóságokkal, törvényben elismert nemzetközi jogvédő szervezetekkel, 
az alapvető jogok biztosával, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus szervezetével 
vagy munkatársával és a védővel való levelezés tartalmilag nem ellenőrizhető. Ha alapos 
indok merül fel arra, hogy a fogvatartott részére érkező vagy az általa küldött levelek 
nem a borítékon megjelölt feladótól származnak vagy nem a címzetteknek szólnak, abban 
az esetben a levelet a fogvatartott jelenlétében kell felbontani. Az ellenőrzés csak a feladó 
azonosítására szolgálhat. Erről a felbontásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha az elle-
nőrzés eredményeként megállapítják, hogy színlelt módon tüntették fel a feladót, illetve 
a címzettet, abban az esetben a levél kézbesítésére az általános szabályok az irányadók.

A célhoz kötött ellenőrzés összhangban áll a nemzetközi gyakorlattal, hiszen az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának álláspontja szerint az elítéltek levelezésének korlátozása 
önmagában még nem ütközik az egyezménybe, azonban a levelek visszatartása egy 
demokratikus társadalomban csak akkor tekinthető szükségesnek, ha nyomós társadalmi 
szükségletből történik, és arányban van az elérni kívánt céllal.171 A bíróság a későbbi 
gyakorlata során ezt kiterjesztette a letartóztatottakra is.

Az Európa Tanács Emberi Jogi Bíróságának esetjogi gyakorlata munkálta ki azt 
az elvet, hogy a fogva tartott személy hivatalos levelezése csak tiltott melléklet (pél-
dául kábítószer) esetében bontható ki, és akkor is csak az előbb leírt eljárásjogi jellegű 

171 Grád 2005, 424.
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garanciális szabályok megtartása mellett.172 Látható, hogy az európai gyakorlathoz képest 
hazai jogunk kicsit engedékeny módon szabályoz.

Telefonálás

A kommunikáció – fogdarendelet által ismert – harmadik eszköze a telefonbeszélgetés. 
A letartóztatott a kapcsolattartójával naponta, alkalmanként legalább 10 perc időtartam-
ban telefonbeszélgetést kezdeményezhet. Az őrizetes pedig a hozzátartozójával naponta 
egyszer, alkalmanként legfeljebb 10 perc időtartamban kezdeményezhet telefonbeszélge-
tést. A szabálysértési elzárást töltő hetente legalább három alkalommal 10 perc időtar-
tamban távbeszélő használatára jogosult. Minthogy az elzárásnak a fogdában letölthető 
ideje erősen korlátozott – az egy hetet szinte kizárt, hogy elérje –, a telefonbeszélgetésnek 
pedig csak az alsó korlátját szabja meg a jogalkotó, ezért az elzárás során akár mindennap 
biztosítani kell a telefonbeszélgetés lehetőségét.

A telefonbeszélgetés csak a fogva tartást végrehajtó szerv által biztosított, a beszélge-
tés ellenőrzését technikailag lehetővé tevő készüléken, a fogvatartott költségén, a fogda 
napirendjében meghatározott időben, ellenőrzés mellett történhet. Az ellenőrzés tényéről 
a fogvatartottat tájékoztatni kell. A beszélgetés a fogdában kialakított, párhuzamosított, 
kártyával működő készüléken történhet.

A fogvatartott telefonhasználati szándékát kérelmi lapon kezdeményezi, amelyen 
meg kell jelölnie a felhívni kívánt személy vagy szervezet nevét, illetve telefonszámát. 
Több kérelmező esetén is lehetővé kell tenni, hogy a telefonon történő kapcsolattartás 
lehetőleg minden fogvatartott számára biztosított legyen. Fogvatartott telefonhívást még 
a nem ellenőrizhető beszélgetések esetében sem kezdeményezhet, az minden esetben 
a fogdaszemélyzet vagy – a beszélgetés ellenőrzése esetén – az ügy előadójának feladata. 
Sikertelen hívás esetén a hívás újabb kérelmi lap benyújtása nélkül egy alkalommal 
ismételhető meg. A személyes kapcsolat befejezésére vonatkozó szabályok a telefonbe-
szélgetésre is irányadók.

A vallásszabadság

Kutatási adatok azt támasztják alá, hogy a vallásgyakorlás marginális szerepet tölt be 
a rendőrségi fogva tartás során.173 Ezért e fejezet keretei között csupán érintjük a vallási 
gyakorlatot. A vallásszabadságnak és annak részét képező vallásgyakorlásnak relatíve 
kevés korlátja van. Ugyanakkor a szabadságtól való megfosztás e tekintetben is külön-
leges helyzetet eredményez, amely bizonyos korlátozásokat is jelent. A Bv. tv. az egyéni 
vallásgyakorlásnak lényegében nem szab határt, a közösségi vallásgyakorlásban is igen 
megengedő, csak az intézet rendjét és biztonságát megsértő személyekre nézve tartal-
maz korlátozó rendelkezéseket. A rendőrségi fogdákban folytatható vallásgyakorlás 

172 Campbell v. United Kingdom judgment of 25 March 1992 Series A no. 233
173 Tihanyi 2019.
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 szabályozására nézve levonható az a következtetés, hogy a közösségi vallásgyakorlás 
szabályait a Bv. tv. határozza meg. Egyetlen kritikus pontként lehet említeni, hogy 
a közösségi vallási alkalmakon együtt lehetnek azok a fogvatartottak is, akiket a ren-
delkezési jogkör gyakorlójának döntése alapján el kell egymástól különíteni. Tipikusan 
ilyenek az azonos ügy miatt fogva tartottak. A hazai gyakorlatban ritkaságszámba menő 
közösségi vallási gyakorlat sajnálatos módon nem követi e jogi szabályokat.

Az egyéni vallásgyakorlásra nézve találunk speciális fogdai szabályokat, amelyek 
csekély mértékű eltérést mutatnak a bv. szabályokhoz képest. Ezek szerint a vallás gya-
korlását a fogvatartott, valamint az egyházi személy, a vallási egyesület vallásos szer-
tartást hivatásszerűen végző tagja, az egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület által 
megbízott más személy kezdeményezheti. A „más személy” kérdése igazán érdekes, mert 
amíg az egyházi személy, illetve ennek egyesületi megfelelője a vallásos szertartást hiva-
tásszerűen végző tag, lényegében a lelkész kifejezéssel leírható, addig a „más személy” 
bárki lehet, akit a vallásos szervezetek megbíznak. E megbízás a kevéssé ellenőrizhető 
információk közé tartozik. A bv. intézetekben kialakult gyakorlat szerint csak együttmű-
ködési megállapodás alapján végezhetnek „más személyek” lelki gondozói tevékenységet, 
így a biztosított az intézet rendje és biztonsága. Ez lenne a fogdák számára is követhető 
gyakorlat. A másik vallási szabály az élelmezésre vonatkozik. E szerint fogvatartottak 
részére, amennyiben azt igénylik, vallásuk előírásainak megfelelő étkezést kell biztosí-
tani. Végül pedig a zárkában tartható tárgyak körére nézve találunk szabályokat, ame-
lyek szerint a vallásgyakorláshoz szükséges könnyű, kisméretű kegytárgyak a zárkában 
tarthatóak. Érdemes megemlíteni, hogy ezek is csak olyanok lehetnek, amelyek az őrzés 
biztonságát nem veszélyeztetik.

Tulajdonjog

A teljes tulajdonjog három részjogosultságból áll, amelyek a birtoklás, a használat 
és a hasznok szedése, valamint a rendelkezési jog. A fogva tartás alatt leginkább a bir-
toklás joga esik korlátozás alá azáltal, hogy fogdarendelet 1. számú melléklete megha-
tározza, hogy a fogvatartott milyen tárgyakat (polgári jogi kifejezéssel élve dolgokat) 
tarthat magánál. A többi dolog esetében a birtoklás jogának gyakorlása a fogva tartás 
ideje alatt kizárt. A rendelkezési jog nem esik expressis verbis korlátozás alá, mégis 
az ügyleti forgalomnak bizonyos ingó vagy ingatlan dolgok tekintetében lehetnek olyan 
szabályai, amelyek miatt a rendelkezési jog gyakorlása nehezebbé válik (például azért 
mert nem tud személyesen eljárni).

A kérelem és a panasz
A kérelem

A fogdaparancsnok a fogvatartottak ügyeivel kapcsolatban – a bv. törvény rendelkezé-
seire is tekintettel – hivatalból vagy kérelemre dönt. Fő szabály szerint hivatalból kell 
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eljárnia, ha intézkedésre vagy döntésre okot adó körülményt észlel. Erre az észleléstől 
számított 8 nap állt rendelkezésre, kivéve azokat az ügyeket, amelyek soron kívüli elin-
tézése szükséges. Kérelemre legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül 
kell intézkednie, illetve döntést hoznia, kivéve, ha az ügy jellege soron kívüli elintézést 
kíván. E határidő legfeljebb egy alkalommal újabb 30 nappal meghosszabbítható.

Ha a bv. törvény rendelkezései előírják, abban az esetben a fogva tartásért felelős 
vagy a fogdaparancsnok az intézkedéséről, döntéséről határozatot hoz. Érdemi vizsgálat 
nélkül el lehet utasítani az ugyanazon ügyben 6 hónapon belül ismételten előterjesztett 
kérelmet, ha az új tényre vagy körülményre nem hivatkozik. Ha a kérelem elbírálása nem 
a végrehajtásért felelős szerv hatáskörébe tartozik, erre az elutasító határozatban utalni 
kell. Ez esetben a fogvatartottat tájékoztatni kell az ügyben hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szervről.

A panasz

E fejezetben nem érintjük az elhelyezési körülmények miatti panaszt. Kizárólag az eljáró 
hatóság döntésével, intézkedésével szembeni panaszt vizsgáljuk. A végrehajtásért felelős 
szerv intézkedése vagy döntése ellen, illetve annak elmulasztása miatt panasszal lehet 
fordulni a végrehajtásért felelős szerv vezetőjéhez, vagyis a fogva tartásért felelőshöz.

A fogvatartotti jogok érvényesülésének garanciáját jelenti a panaszjog. A fogvatartot-
tat megilleti a panaszjog bármely, fogva tartásával összefüggő hatósági döntés, intézke-
dés, illetve ezek elmulasztásával szemben. A panasz megtételére jogosult a fogvatartott, 
a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, illetve az a kapcsolattartó, akit az intézke-
dés vagy a döntés, illetve annak elmulasztása a kapcsolattartás vonatkozásában érint. 
A panaszt – eltérő rendelkezése hiányában – az intézkedés vagy a döntés közlésétől, 
illetve annak elmulasztásától számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A panaszt 
írásban kell benyújtani, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A panasz benyújtására 
nyitva álló határidő elmulasztásával szemben igazolási kérelmet lehet benyújtani, ha 
a jogosult a panasz megtételében akadályoztatva volt. Ez esetben a panaszt az akadály 
megszűnésétől számított 15 napon belül lehet igazolási kérelemmel együtt előterjesz-
teni. Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, 
amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Az intézkedés vagy a döntés közlésétől, 
illetve annak elmulasztásától számított 3 hónapon túl igazolási kérelem nem terjeszt-
hető elő.

A panaszt 30 napon belül kell elbírálni, kivéve, ha az ügy jellege miatt soron kívüli 
elintézés szükséges. E határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. A panasz 
elbírálásáról, valamint a határidő meghosszabbításáról az elítéltet és az egyéb jogcímen 
fogvatartottat, illetve a panasztevőt írásban tájékoztatni kell. A panasz elbírálásáról 
szóló határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye. E rendelkezés kétséget kizá-
róan korlátozza a fogvatartotti jogok érvényesülését. Csekély vigasz, hogy az alapjogok 
megsértése miatt a fogvatartott keresettel fordulhat a bírósághoz.
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Megeshet, hogy a fogvatartott a panaszában olyan tényállítást, illetve körülményt is 
megfogalmaz, amely addig nem volt ismert a fogva tartást végrehajtó szervezet előtt. 
Ebben az esetben a panasznak ezt a részét új kérelemnek kell tekinteni, és panaszként 
nem bírálható el, kivéve, ha az ügy jellege soron kívüli elintézést kíván.

A bv. törvény az alábbiak szerint fogalmazza meg a panasz elutasításának kötelező 
eseteit, amely esetekben az érdemi vizsgálat mellőzésével kell elutasítani a panaszt:

 – a panasz benyújtására előírt határidő már eltelt, a fogvatartott a panaszjogáról lemon-
dott vagy a panaszát korábban visszavonta,

 – a panasz tárgya nem tartozik a végrehajtásért felelős szerv hatáskörébe vagy az nem 
büntetés-végrehajtási jogviszonyhoz kötődik (például a fogvatartott büntető-eljá-
rásjogi jogaira vonatkozik),

 – a fogvatartott panaszát korábban már elbírálták,
 – a panasz nem a jogosulttól származik, vagy a képviselő jogosultságát felhívás elle-

nére nem igazolta,
 – a kérelem valamennyi részét elbírálták és annak helyt adtak.

A bv. (fogdai) határozatok formai szempontból lehetnek alakszerűek és nem alakszerűek. 
Az alakszerű határozatok két típusát lehet megkülönböztetni, teljes alakszerű és az egy-
szerűsített határozatot. A teljes alakszerű határozat tartalmi elemei a fejrész azonosító 
rész, a rendelkező rész, az indokolás, végül a záró hitelesítő rész.

A fejrész és azonosító rész tartalmazza az eljáró szerv, döntésre jogosult személy 
megnevezését, az ügy számát és az ügy tárgyának megjelölését, a fogvatartott személy-
azonosító adatait és lakcímét, továbbá a nyilvántartási számát, egyéb érintett esetén 
annak nevét és lakcímét.

A rendelkező rész tartalmazza a döntést, valamint a jogorvoslat lehetőségéről szóló 
tájékoztatást.

Az indokolásban kell rögzíteni a megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló 
bizonyítékokat, továbbá azokat a jogszabályokat, amelyeken a határozat alapul.

A záró hitelesítő rész tartalmazza a határozathozatal helyét és idejét, a határozatot 
hozó nevét és beosztását, aláírását, valamint a szerv hivatalos bélyegzőlenyomatát.

Egyszerűsített határozati formában a kérelemnek vagy a panasznak helyt adó dön-
téseket lehet közölni. E határozatokat indokolni nem kell.

A nem alakszerű határozatok az ügyiratra feljegyezett vagy jegyzőkönyvbe foglalt 
határozatok. Külön íven kell megszövegezni a határozatot, ha azt kézbesítés útján köz-
lik. Az ügyiratra feljegyzett vagy jegyzőkönyvbe foglalt határozat esetén fejrészben 
és azonosító részben foglalt adatokat nem kell feltüntetni, ha azok az iratból kitűnnek.

A határozatot azzal kell közölni, aki a kérelmet vagy panaszt benyújtotta, illetve 
akire nézve az rendelkezést tartalmaz. A határozatot kihirdetés vagy kézbesítés útján 
kell közölni. A határozat kihirdetését írásban kell igazolni. A határozat közlésének napja 
az a nap, amelyen azt kihirdették vagy kézbesítették.

A határozatokkal szembeni jogorvoslat speciális esete a kijavítás és a kiegészítés. 
E kettő ugyanis a határozaton nem eredményez érdemi változást. A végrehajtásért felelős 
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szerv, illetve szervezeti egység vezetője hivatalból vagy kérelemre a határozatot elírás vagy 
számítási hiba esetén – ha ez szükséges, a kérelmező meghallgatását követően – kijavítja. 
Az eljáró szerv, illetve vezetője hivatalból vagy kérelemre a határozatot kiegészítheti, ha 
az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. A kijavítást és a kiegészítést az alap-
határozat eredeti példányára és lehetőleg kiadmányaira is fel kell jegyezni, továbbá az alap-
határozatra előírt módon mindazokkal közölni kell, akikkel az alaphatározatot közölték.

A fogda szervezete, kialakítása

Fogdát kialakítani rendőrkapitányság, rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség 
szervezeti keretein belül lehet. Fogda létesítését, megszüntetését, a rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség érintett szakterületei véleményének figyelembe-
vételével engedélyezi. A fogdában elhelyezhető fogvatartottak létszáma szerint az alábbi 
kategóriákról beszélhetünk:

 – I. kategóriájú 30 fő felett,
 – II. kategóriájú 15–30 fő között,
 – III. kategóriájú 15 fő alatt.

A fogda kategóriája szerint változik a fogdaszolgálat szervezeti felépítése, az őrhelyek 
száma, a helyiségek összetétele és száma.

Fogdaszolgálati feladatra fogda- és kísérő őri elnevezéssel osztályt vagy alosztályt 
kell működtetni. Az irányadó gyakorlat szerint az I. kategóriájú és a KR fogdáját osz-
tályjogállású, a II-es  és III-as  kategóriájú fogdákat alosztályszintű szervezeti egység 
működteti.

A fogda kialakításakor az épületen belüli elhelyezés sem tekinthető irreleváns-
nak. Fogda nem helyezhető el pincehelyiségben, illetve olyan helyen, amelyen keresz-
tül ügyfélforgalom halad át. Fogdához nem vezethet az út függőfolyosón keresztül. 
Az esetleges szökések megelőzése érdekében a fogdát zsákutcává kell tenni, vagyis 
úgy kell kialakítani, hogy csak egyetlen ajtón keresztül lehessen ki- és belépni. A fogda 
fizikailag nem egységes kialakítású helyiség, hanem őrzésbiztonsági szempontok 
alapján egymástól jól elválasztott területekből áll. A fogda befogadó egységből, zár-
kaegységből és a szabad levegőn tartózkodás, sportolás céljára szolgáló helyiségből 
(udvarból) áll. A befogadó egységben található az őrszolgálat elhelyezésére szolgáló 
helyiség, az orvosi szoba, a látogatók fogadására szolgáló helyiségek, az ügyvédi 
beszélő, valamint a többcélú helyiségek, a letétkezelő helyiség, az ideiglenes őrzésre 
kialakított helyiség és a WC. A zárkaegységben találhatók a zárkák, a fogvatartottak 
részére kialakított WC, a fürdő helyiség, az élelmezési előkészítő helyiség és ugyan-
csak a többcélú helyiségek.

A befogadó és a zárkaegységet egymástól biztonsági zárral ellátott rácsos vasajtó 
különíti el. A fogda bejárata előtt lévő és a befogadó egységet a zárkaegységtől  elválasztó 
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rácsajtót, a zárkaegység folyosójáról nyíló helyiségek ajtóit, az ételbeadó nyíláso-
kat – a szükséges használat idején kívül – állandóan zárva kell tartani.

A fogdaszolgálat alapjai
Fogdaőrség

Fogdaőri szolgálatot csak az láthat el, aki:
 – alapvizsgát tett a fogva tartásra és az őrzésre vonatkozó hatályos rendelkezésekből, 

valamint az elsősegélynyújtási alapismeretekből,
 – nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 – fogdaszolgálati fegyelemsértés miatt nem áll fegyelmi eljárás hatálya alatt,
 – a fogdaőri szolgálatra egészségileg és fizikailag alkalmas.

A fogda működtetéséhez legalább három fő (1 fő őrparancsnok, 2 fő fogdaőr) állandó 
jelenléte szükséges. A befogadó egységben az őrparancsnok és egy fogdaőr, a zárka-
egységben 20 fő fogvatartotti létszámig egy, e feletti létszám esetén legalább két rendőr 
teljesít szolgálatot. Ennek figyelembevételével a fogva tartásért felelős határozza meg 
fogdaőrök létszámát és az őrhelyek számát. Általában igaz, hogy őrhelynek számít a befo-
gadó egység és 20 férőhelyenként egy újabb őrhelyet kell létesíteni. A fogdaőrök között 
váltásonként – ahol ez indokolt – női fogdaőr is lát el szolgálatot.

Fogdaszolgálat közös szabályai

A fogdaszolgálat zárt helyen történő teljesítése és a szolgálati feladatok sokszor monoton 
egyhangúsága miatt a fogdaőrök figyelme hosszú távon óhatatlanul gyengül. Ha valaki 
hosszú idő óta folyamatosan ugyanazt a munkát végzi anélkül, hogy abban jelentős 
változás vagy a figyelmét felkavaró rendkívüli esemény történne, abban az esetben 
számolnunk kell a megszokás okozta figyelmetlenséggel, felületességgel. Ha a szakmai 
rutin megszokássá válik, hajlamos az ember elsiklani olyan jelenségek, események mel-
lett, amelyek egyébként feltűnnének neki, és amelyekre reagálnia kellene. A megszokott 
monoton cselekvés azonban nélkülözi a figyelmet, amelyet így bármely más dolog vagy 
jelenség képes lekötni. Maga a sivár fogdai környezet is azt eredményezi, hogy minden 
mozgalmas, színes dolog képes lenne nem csupán elterelni, hanem teljesen lekötni a fog-
daőr figyelmét. Ennek a természetes figyelemelterelő hatásnak a csökkentése érdekében 
fogalmazták meg azokat a tevékenységeket, amelyek végzése a fogdaőrség számára 
generális jelleggel tilalmazva vannak. Ezen túlmenően bizonyos tilalmakat – tipikusan 
meghatározott tárgyak birtoklását – a biztonságos fogva tartás követelményei tesznek 
indokolttá.

A fogdaszolgálatot ellátó rendőrök a fogdában az élelmiszeren és az étkező eszközö-
kön kívül csak olyan tárgyat tarthatnak maguknál, amely a szolgálatellátásához szüksé-
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ges, és nem veszélyezteti a fogda őrzésbiztonságát. A fogdaszolgálatot ellátóknak a fog-
dán belül tilos a fogva tartással összefüggő szolgálati feladatokon kívüli más tevékenység 
folytatása. Így különösen tilos aludni, öltözni, fürödni, olvasni, okoseszközöket használni, 
tévét nézni, internetezni, bármilyen módon játszani, a fogvatartottakkal magánjellegű 
beszélgetést folytatni.

Tilos az őrhelyet engedély és váltás nélkül elhagyni. A fogdaszolgálatot ellátóknak 
a munkaközi szünetet – a fogvatartottak étkezési idején kívül – az arra kijelölt helyi-
ségben kell biztosítani. A fogdaszolgálatot ellátók a szolgálat letelte után a következő 
szolgálatba lépésig a zárkaegységbe nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak, a fogda 
befogadó egységébe a fogdaparancsnok eseti engedélyével léphetnek be, és tartózkod-
hatnak ott.

A fogda állományának feladatai
Fogdaparancsnok és feladatai

Fogdaparancsnok az alosztály- vagy osztályvezető, aki közvetlenül vezeti a fogdaszol-
gálatot és mint ilyen a teljes fogdaszolgálati állomány közvetlen elöljárójaként tervezi, 
szervezi, ellenőrzi a fogdaszolgálatot, és közvetlenül biztosítja a fogvatartotti jogok 
érvényesülését. Feladatkörének, feladatainak részletes bemutatása meghaladja e fejezet 
kereteit, ez az ismeretanyag a közrendvédelmi vezetői ismereteket feldolgozó kurzusok 
tananyagát képezik. Ezért itt csak utalásszerűen soroljuk fel:

 – fogdaőrökkel kapcsolatos feladatok (szolgálat tervezés, szervezés, ellenőrzés, eliga-
zítás, beszámoltatás, gondoskodás továbbképzésről, szükség esetén megerősítő állo-
mány fogdára vezénylése);

 – fogvatartottakkal kapcsolatos feladatok (fogvatartotti kérelmek elbírálása, elinté-
zése, döntési jogkörét meghaladó esetekben ezek továbbítása, a fogvatartott közvet-
lenül fordulhat hozzá, javaslattétel a fogvatartottak jutalmazására vagy fenyítésére);

 – fogda működésével kapcsolatos feladatok (igényli a szükséges anyagi és technikai 
felszereléseket, vezeti a szolgálati nyilvántartásokat, elkészíti a jelentéseket és az elő-
terjesztéseket, részt vesz a fogdában történt rendkívüli események kivizsgálásában);

 – fogva tartás körülményeivel kapcsolatos feladatok (fogvatartotti élelmezés folya-
matos figyelemmel kísérése, szükség szerint intézkedés pótélelmiszer [konzerv] 
beszerzéséről, gondoskodás a megrongálódott fogdai fektetési anyagok pótlásáról, 
mindennap szemle elvégzése, az épülettel kapcsolatban szükségessé váló karban-
tartási munkák, jelentése, ezek elvégzésének felügyelete).

Őrparancsnok és feladatai

A fogdai őrszolgálat hierarchikus rendszerében az őrszemélyzet két szintjét lehet egy-
mástól megkülönböztetni. Az egyik az őrparancsnok, a másik pedig a fogdaőr. Az őrpa-
rancsnok az a zászlós, aki az őrszolgálat közvetlen szolgálati elöljárójaként a vonatkozó 
jogszabályok, valamint normatív és egyedi utasítások alapján közvetlenül vezeti az őrség 
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tevékenységét. Az őrparancsnok beosztása a szolgálatparancsnokéval egyezik meg. Köz-
vetlenül vezeti a fogdai őrszolgálatot, ezért feladatai túlmutatnak az őrzésen, és megjelen-
nek az adminisztratív jellegű szervezői feladatok is. Ennek megfelelően az őrparancsnok:

 – vezeti a fogdai nyilvántartásokat;
 – kezeli a fogvatartottak letétjét;
 – gondoskodik a fogvatartottak ellátásáról (ideértve a ruházati, az élelmezési 

és az egészségügyi ellátást is);
 – gondoskodik a fogvatartottak alapjogainak érvényesüléséről;
 – ha nincs befogadó őr, végzi a befogadást;
 – végrehajtja a fogvatartott ideiglenes és végeleges elbocsátását;
 – kezeli a bejárati és a zárkaegységbe nyíló ajtók kulcsait, ennek során ellenőrzi a belé-

pésre jogosultságot, és gondoskodik arról, hogy a belépéskor a biztonsági rendsza-
bályok érvényre jussanak (például: zárkaegységbe lőfegyverrel még az ellenőrző 
elöljáró sem léphet be);

 – a kapcsolattartásra jelentkező személyeknek, szervezetek tagjainak a fogdába történő 
érkezésekor a személyazonosság és jogosultság megállapítását követően megadja 
a szükséges tájékoztatást, és biztosítja a kapcsolattartást;

 – gondoskodik arról, hogy a fogda napirendjét betartsák;
 – távollétében, illetve akadályoztatása esetén helyettesíti a fogdaparancsnokot;
 – végzi a fogdaszolgálat átadás-átvételi eljárását, és jelenti a TIK-nek;

A fogdaőr és feladatai

A fogdaőr az a tiszthelyettes, aki az őrparancsnok alárendeltségében, a vonatkozó ren-
delkezések alapján fogdán vagy őrzött szálláshelyen a kijelölt őrhelyén, illetve a hozzá 
tartozó meghatározott mozgási körzetében személyőrzési feladatokat lát el.174 A fogdaőr 
beosztása a járőrbeosztással egyezik meg. A fogdaőr rendőrségi fogdában, őrzött szál-
láshelyen a kijelölt őrhelyen, illetve a hozzá tartozó meghatározott mozgási körzetben 
fogvatartott személyt őriz. Feladatát lőfegyver nélkül, gyakorlóruházatban, azon elhelye-
zett hímzett azonosító használatával, gumitalpú cipőben, rendőrbottal, vegyi eszközzel 
és egyéb rendszeresített felszereléssel (például jelzőbot) látja el.

A fogdaőrök kötelesek a zárkában elhelyezett fogvatartottak viselkedését 20 per-
cenként ellenőrizni a betekintő sávon keresztül. Gyakrabban – szükség esetén folya-
matosan – kötelesek ellenőrizni azokat a fogvatartottakat, akik rendkívüli cselekményt 
követtek el, vagy akikről viselkedésük alapján a rendkívüli cselekmény elkövetése ala-
posan feltehető.

A fogvatartottnak a zárkaegységből a befogadó egységbe történő ki-, illetve vissza-
kísérése során a kísérést végző rendőr ruházatátvizsgálást hajt végre. Sérülés észlelése 
vagy bántalmazásra utaló panasz esetén intézkedik az orvosi vizsgálat elvégzésére.

174 Szolg. Szab. 75. §
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Amennyiben nincs zárkánként WC-helyiség biztosítva, abban az esetben a fogva-
tartottakat szükség esetén a fogdaőr kíséri ki. Azonos zárkaegységszinten egy időben 
csak azonos célból (például WC-használat, fürdés) és csupán egy zárkából engedhetők 
ki a fogvatartottak. Amennyiben nincs az étel kiosztásával megbízott rendvédelmi igaz-
gatási szolgálati viszonyban álló, abban az esetben ezt a feladatot olyan fogdaőr végzi 
el, aki rendelkezik egészségügyi könyvvel.

A felcser és feladatai

A felcser az elsősegélynyújtást, egyszerűbb egészségügyi beavatkozásokat, illetve 
az orvosi előírásokat, valamint gyógyszeradagolásokat elvégző, megfelelő egészségügyi 
képzettséggel rendelkező személy. A felcserbeosztásról az általános rendőrség tekinte-
tében a jogi normák többnyire hallgatnak. Ennek ellenére a fogdaszolgálat jogforrásai 
ismerik ezt a feladatkört.

A felcser az alábbi feladatokat látja el:
 – a fogdában részt vesz a fogvatartottak egészségügyi befogadásában, továbbá vég-

rehajtja az egészségügyi alapellátását végrehajtó orvos melletti asszisztencia bizto-
sítását, valamint a fogvatartottak speciális (szakrendelés) egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatokat;

 – képzettségének megfelelően elsősegélyt nyújt a fogdában;
 – végrehajtja a fogvatartottak részére felírt gyógyszerek adagolását, kiosztását;
 – felügyeli az orvosi szoba eszközeinek rendeltetésszerű használatát;
 – végrehajtja a gyógyszer- és egyéb készletek kezelését, intézkedik azok szükség sze-

rinti pótlására;
 – naprakészen vezeti a fogvatartottak részére történő gyógyszerrendelésről, vala-

mint a fogdaőrök által a fogvatartottak számára esetileg kiadott gyógyszerekről 
és a gyógyszeradagolásról a nyilvántartást.

További tagjai az állománynak és feladataik

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott az ügyiratkezelés, iktatás és más, 
adminisztratív feladatokat ellátó személy. Általában rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 
vagy munkajogviszonyban áll.

Lehetőség van további munkakör betöltésére, foglalkoztatására rendvédelmi igazga-
tási alkalmazottként. Az általuk végzett feladatok többnyire az étkeztetéshez, a logisz-
tikához, illetve a higiéniához kapcsolódnak.

Fogdaszolgálathoz kapcsolódó főbb feladatok
Fogdaszolgálat átadás-átvétele

A fogdaszolgálat átadás-átvételének célja a lelépő szolgálat során szerzett tapasztalatok, 
ismeretek, a kialakult helyzetekről és várható eseményekről történő információk átadása 
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a fellépő szolgálat számára. Másfelől az átadás-átvétel egyértelműbbé teszi a szolgála-
tellátással összefüggő felelősséget.

Az átadás-átvétel során a lelépő őrparancsnok az alábbi tartalmú tájékoztatást köteles 
nyújtani a szolgálatot átvevő őrparancsnok számára:

 – fogvatartottak létszáma, összetétele, tartózkodási helye, elkülönítése, fokozott őrzés, 
gyógyszerellátásuk, a velük kapcsolatos egyéb feladatok, a megtörtént vagy várható 
események, különös tekintettel a rendkívüli eseményekre;

 – az esetleges műszaki meghibásodások, az elvégzendő és elvégzett – javító, karban-
tartó – munkák és az ezekkel összefüggő intézkedések;

A szolgálatot átadó- és átvevő az átadás-átvétel során közösen ellenőrzik:
 – az őrszolgálati okmányok meglétét, a nyilvántartások vezetettségét;
 – a letéti tárgyak, pénz és értékek meglétét;
 – a fogda rendjét, tisztaságát;
 – az őrzésbiztonsági berendezések és eszközök – a jelző-, ellenőrző és riasztórend-

szerek – állapotát, működőképességét, a fogda- és a szolgálatparancsnok, a fogda 
és a TIK közötti összeköttetést;

 – a fogdaszolgálatot ellátók használatára kiadott kulcsok meglétét;
 – a nyílászáró szerkezetek, rácsok, falak, berendezési tárgyak állapotát, a zárkák fel-

szerelését, a fogvatartottaknál nem tartható tárgyakat.

Fogdába történő beléptetés

Őrzésbiztonsági és emberi jogi szempontból egyaránt lényegi kérdés, hogy a fogda ne 
legyen nyílt intézmény, vagyis a belépő személyek köre jogilag körülhatárolt és indokolt 
legyen. Emellett őrzésbiztonsági szempontból a belépésre jogosultak előtt további korlá-
tokat kell állítani annak érdekében, hogy vétlenül se veszélyeztethessék a fogdaszolgálat 
ellátását. Ennek megfelelően a fogdába az őrszolgálatot ellátókon, a fogdában elhelyezett 
fogvatartott ügyében eljáró ügyintézőkön, az étkeztetést végző alkalmazotton, az elle-
nőrzésre jogosultakon, az egészségügyi ellátást végzőkön, a fogvatartottakon és a külön 
engedéllyel rendelkezőkön – például javítást, karbantartást végző személyek stb. – kívül 
más személy nem léphet be, ott nem tartózkodhat.

A befogadó egység bejárati ajtajának nyitása előtt meg kell győződni a belépésre 
jelentkező személy belépési jogosultságáról. Az őrzésbiztonság veszélyeztetésének gya-
núja, a belépési jogosultság hiánya vagy a fogdába be nem vihető tárgyak felfedése 
esetén az ajtót zárva kell tartani. A bejárati ajtó és a befogadó egységet a zárkaegységtől 
elválasztó ajtó egy időben egyszerre nem lehet nyitva (zsiliprendszer). A bejárati és a zár-
kaegységbe nyíló ajtó kulcsát az őrparancsnoknak kell kezelnie.

A fogda befogadó egységében lőfegyvert a fogda ellenőrzésére, valamint a fogvatartott 
kísérését végrehajtó személy tarthat magánál. A fogda zárkaegységébe lőfegyverrel csak 
külön parancsra, más kényszerítő eszközzel el nem hárítható, súlyos rendkívüli esemény 
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leküzdése céljából lehet belépni. A zárkaegységbe lőfegyver, telekommunikációs eszköz 
nem vihető be, a belépés idejére ezeket a befogadó egységben erre a célra elhelyezett 
lemezszekrénybe kell elzárni.

A fogdába történő belépésre jogosító engedélyt a fogva tartásért felelős, több fogva 
tartásért felelős érintettsége esetén a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes írás-
ban adja ki. A külön belépési engedéllyel rendelkező személyre látogatókra, a látogatók 
fogadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fogdába újságíró, forgatócsoport 
belépése, a fogdában a médiatartalom szolgáltató részére kép- és hangfelvétel készítése 
csak az országos rendőrfőkapitány előzetes engedélyével lehetséges.

A fogvatartott befogadása

A befogadás szabályai annak a folyamatnak a rendjét határozzák meg, ahogyan bármely 
személyt a fogva tartás elrendelését követően a zárkában elhelyeznek. A fogva tartás 
elrendelése ennek megfelelően nem része a befogadási folyamatnak, hanem megelőzi 
azt. A fogva tartást elrendelő határozat a befogadáskor zárt borítékban kerül a fogdára. 
Felbontására a fogdában a bv. felügyeleti ügyész, a fogva tartás alapjául szolgáló eljárást 
folytató nyomozó szerv vezetője, az ügyintéző, a fogdaparancsnok, valamint ennek távol-
létében – amennyiben indokolt a boríték felnyitása – a szolgálatban lévő őrparancsnok 
jogosult. A boríték felnyitását minden esetben dokumentálni kell.

Ennek az eljárásnak protokollját az alábbiakban lehet összefoglalni.
1. Rendelvény elkészítése. A fogva tartásért felelős a rendelkezési jogkör gyakorló-

jának határozata alapján kiállítja a rendelvényt. A rendelvény tartalmazza:
 – a fogvatartottak személyi adatait,
 – a fogva tartás alapjául szolgáló határozatra vonatkozó adatokat,
 – a fogva tartás kezdő és befejező időpontját, év, hónap, nap, óra és perc megjelöléssel,
 – a fogvatartott védőjének nevét, irodai címét és telefonszámait,
 – fiatalkorú fogvatartott esetében a törvényes képviselő, gondozó nevét és címét, 

továbbá, ha a fiatalkorú törvényes képviseletét gyermekvédelmi gyám vagy eseti 
gyám látja el, a gyermekvédelmi gyám, eseti gyám nevét és munkáltatója nevét, 
székhelyét, munkáltató hiányában az eseti gyám székhelyét,

 – a rendelkezési jogkör gyakorlójának a fogva tartás szempontjából jelentős 
további – így különösen az elkülönítéssel, kapcsolattartással, őrzéssel kapcsola-
tos – döntéseit.

Megeshet, hogy a fogvatartottal szemben több ügy miatt is személyes szabadság elvo-
násával járó intézkedést kell alkalmazni, és ezek végrehajtása ugyanabban a fogdában 
történik. Ebben az esetben a rendelvényt akkor is ki kell állítani, és a befogadási eljá-
rást le kell folytatni, ha a fogvatartott fogdai elhelyezése korábban más jogcímen már 
megvalósult.

2. Befogadást megelőző orvosi vizsgálat. A befogadást megelőző vizsgálat során 
az orvos rögzíti a fogvatartott egészségi állapotát, meghatározza a gyógyszeradagolást, 
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és állást foglal abban a kérdésben, hogy a fogvatartott rendőrségi fogdában elhelyezhe-
tő-e. Az orvos írásos állásfoglalása nélkül senki nem helyezhető el rendőrségi fogdában. 
Az orvosi véleményt zárt borítékban a rendelvényhez kell csatolni.

3. A fogvatartott fogdára kísérése, belépés a fogdába. A fogdába történő belépés 
előtt a fogvatartottat oda kísérő rendőr ruházatátvizsgálást hajt végre még akkor is, ha 
ezt már a korábban intézkedő rendőr megtette. A beléptetést végző őr (őrparancsnok) 
ellenőrzi a belépési jogosultságot, majd csak ezt követően nyit ajtót, és engedi be a ren-
dőröket és velük együtt a fogvatartottat.

4. Ruházatátvizsgálás a fogdában. A befogadást végző őr is kötelező ruházatátvizs-
gálást hajt végre. A ruházatátvizsgálást csak azonos nemű személy végezheti, és csak 
azonos nemű személy lehet jelen. Ha indokolt, abban az esetben az őr a testüregekre is 
kiterjedő vizsgálat iránt intézkedik. De ezt már nem ő, hanem orvos hajtja végre.

5. A befogadást végző őr ellenőrzi a befogadáshoz szükséges alábbi iratokat:
 – személyes szabadság korlátozását elrendelő érvényes határozat zárt borítékban,
 – a fogva tartásért felelős által kiállított rendelvény,
 – a befogadást megelőzősen kiállított orvos vélemény,
 – személyazonosításra alkalmas okmány, vagy ennek hiánya esetében arcképes nyil-

vántartás adatai.
 – átkísérési utasítás.

Az orvosi dokumentációban vagy a rendelvényben tapasztalt hiányosságokról, hibákról 
a befogadás felfüggesztése mellett a tevékenységirányítási központon keresztül tájékoz-
tatni kell a rendelvény kiadmányozóját.

6. Letétezés. A befogadást végző rendőr a fogvatartottól elveszi azokat a tárgyakat, 
amelyeket nem tarthat magánál, és ezeket mérettől függően letéti szekrényben, illetve 
letéti zsákban helyezi el. A letétként kezelt pénzt egy összegben, a külföldi fizetőesz-
közöket címletenként és sorszám szerint, a többi letétként kezelt tárgyat megnevezé-
sük, számuk és jellegzetességük feltüntetésével kell jegyzőkönyvbe foglalni. A letéti 
tárgyakról négy példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a befogadást 
végző rendőr, a fogvatartott és a ruházatátvizsgáláson jelen lévők (lehetőség szerint 
a fogvatartott kísérését végrehajtó rendőr) írják alá.

Amennyiben nincs a fogvatartottnál semmilyen letétként kezelendő tárgy, abban 
az esetben is fel kell venni a jegyzőkönyvet, amelyben áthúzással kell megjelölni, hogy 
a fogvatartottnak nincs letétként kezelendő tárgya.

7. Tájékoztató a fogvartotti jogokról. A befogadást végző rendőr szóban és írásban 
tájékoztatja a fogvatartottat a fogva tartás alatt őt megillető jogairól és kötelezettségei-
ről. A fogvatartott ezeken kívül jogosult megismerni a fogda napirendjét, ezért kötelező 
részére erről írásos tájékoztatót adni. Mindezen tájékozatók tudomásul vételéről a fog-
vatartottat írásban kell nyilatkoztatni. Amennyiben a fogvatartott a magyar nyelvet nem 
érti, abban az esetben a tájékoztatót az általa értett nyelven kell átadni. Amennyiben 
ilyen nyelvű tájékoztató nem áll rendelkezésre a fogdában, abban az esetben intézkedni 
kell annak fordítására.
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8. A mindennapi életvitelhez szükséges alapvető eszközök biztosítása. A fogvatartott-
nak át kell adni a szükséges ágyneműket, huzatokat, illetve – amennyiben nem rendel-
kezik vele a befogadáskor – az alapvető higiéniás eszközöket, evőeszközöket, hálóruhát.

9. A fogvatartott nyilvántartásba vétele. A befogadást végző rendőr a fogvatartot-
tat a fogdakönyv rovatainak kitöltésével nyilvántartásba veszi, a nyilvántartási számot 
a fogvatartottal szóban közli.

10. Zárkában való elhelyezés. Ahhoz, hogy a fogdán az őrzésbiztonság, a bűnügyi 
érdek, a fogvatartottak egészséghez fűződő joga a legteljesebb mértékben érvényesüljön, 
szükséges a fogvatartottak meghatározott szempontok szerinti elkülönítése. Kötelező 
elkülöníteni a fogvatartás során:

 – a férfiakat a nőktől,
 – a különböző fogvatartási jogcímen fogvatartottakat egymástól,
 – a rendelkezési jogkör gyakorlójának döntése szerint az ugyanabban a büntetőeljá-

rásban szereplő gyanúsítottakat egymástól,
 – az egészségeseket a betegektől,
 – a fertőzőeket fertőzésenként mindenkitől,
 – a fiatalkorúakat a felnőtt korúaktól,
 – katonákat mindenki mástól.

A nemdohányzók védelme érdekében ki kell jelölni a dohányzó és a nemdohányzó 
zárkákat.175

A zárkában csak a befogadóképességnek megfelelő számú fogvatartottat szabad elhe-
lyezni. Ha nincs elég férőhely, vagy nincs lehetőség a kötelező elkülönítésre, a fogva-
tartottat más rendőrségi fogdába kell átszállítani. Erre a tevékenységirányítási központ 
ügyeletvezetőjén keresztül kell intézkedni.

A fogvatartás megszüntetése, a fogvatartott elbocsátása

A fogvatartott rendőrségi fogdában történő elhelyezése megszűnhet ideiglenesen vagy 
véglegesen. A fogva tartás rendőrségi fogdában történő megszüntetésére a fogva tartásért 
felelős vezető által ebből a célból kiállított szabadlábra helyezési rendelvény (fogvatar-
tott végleges elbocsátása) vagy átkísérési utasítás (fogvatartott ideiglenes elbocsátása) 
alapján kerülhet sor.

Az őrparancsnok végleges elbocsátással összefüggő kötelezettségei:
 – Ellenőrzi a szabadlábra helyezési rendelvényt. Alaki és tartalmi teljességének hiányában 

felfüggeszti az elbocsátást, és a szolgálati út betartásával értesíti a fogva tartásért felelős 
személyt. Ez azonban nem járhat azzal, hogy a fogvatartottat személyes szabadságában 
a törvényben megfogalmazott és a határozatban előírt fogvatartási időn túl is korlátozzák.

 – A kiadott személyi felszereléseket visszaveszi.

175 1999. évi XLII. törvény 2. § (5) bek. b) pont. Ezen túlmenően egyéb dohányzó hely is kijelölhető például 
a sétaudvaron.
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 – Gondoskodik a ruházat és csomag átvizsgálásról.
 – Kiadja a letéti tárgyakat, az átvételt elismerteti, a jegyzőkönyv eredeti példányát 

visszadja. Amennyiben a fogva tartást nem a fogdában szüntetik meg, a kísérő 
őr felhívja a fogvatartott figyelmét a személyes és letéti tárgyai fogdában történő 
átvételének lehetőségére. A letéti tárgyak átadására a fogdán kívül, az erre külön 
kijelölt helyiségben kerülhet sor. Amennyiben a fogvatartott a szabadítása után 
a letéti és egyéb tárgyai átvételére a fogva tartás helyén nem jelentkezett, vagy ha 
megszökött, és nem fogták el, a fogvatartott letétként kezelt tárgyait a szabadítást 
követő 72 óra elteltével a rendelkezési jogkör gyakorlójának kell átadni.

 – Írásban nyilatkoztatja a fogvatartottat a sérülésekről és esetleges panaszairól.
 – A kiadott higiénés eszközöket és egyéb tárgyakat visszaveszi.
 – A véglegesen elbocsátott személyt szabadulási igazolással látja el. A szabadulási 

igazolást a rendelvény aláírója állítja ki. Az igazolást két példányban kell kiállítani, 
amelyből egy példányt a fogvatartottnak szabadításkor át kell adni, egy példányt 
pedig a fogvatartott fogdai iratai között meg kell őrizni.

Ideiglenes elbocsátás esetei:
 – eljárási cselekmény;
 – engedélyezett kapcsolattartás;
 – orvosi vizsgálat vagy kezelés;
 – beteg hozzátartozó meglátogatása;
 – temetés;
 – választójog gyakorlása;
 – egyéb ok.

Bármely esetről is legyen szó, az ideiglenes elbocsátás végrehajtásához szükséges az átkí-
sérési utasítás. Az elbocsátást ez esetben a Nyilvántartás a fogdai elhelyezés ideiglenes 
szüneteltetéséről szóló könyvben kell nyilvántartani az átvevő rendőr aláírásával.

Az őrparancsnok ideiglenes elbocsátással összefüggő kötelezettségei:
 – meggyőződik az átkísérési utasítás szabályosságáról, szabálytalanság esetén az elbo-

csátást felfüggeszti, ennek okát azonnal jelenti az átkísérési utasítást adó vezetőnek,
 – gondoskodik a ruházat-, illetve csomagátvizsgálás végrehajtásáról,
 – kiadja a szükséges ruházatot és tárgyakat, a kiadásról nyilvántartást vezet.

Ideiglenes elbocsátás lefolytatása annak megfelelően módosul a végleges elbocsátáshoz 
képest, hogy számítunk-e a fogvatartott ismételt visszafogadására. Ennek megfelelően 
letéti tárgyai közül csak azokat kell részére kiadni, amelyek az ideiglenes elbocsátás 
céljához szükségesek.

Amennyiben valószínűsíthető, hogy az ideiglenes elbocsátás során a fogdai elhelyezést 
megszüntető bírói döntés születik, abban az esetben az őrparancsnok a letétet a jegy-
zőkönyv egy példányával, az igazoltan felhasznált pénzösszegről, a higiéniai okokból 
megsemmisített tárgyakról készített feljegyzéssel a kísérést végző parancsnoknak adja 
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át, aki az átvételt a letéti tárgyakról felvett jegyzőkönyv fogdában maradó példányán 
igazolja. Ha a bíróság a tárgyaláson megszünteti a fogva tartást, a fogvatartottat helyben 
szabadítani kell, és – amennyiben letéti tárgyait mégsem vitte magával a kísérés parancs-
noka – fel kell hívni arra, hogy gondoskodjon letétje és a szabadulási igazolásának átvéte-
léről, valamint felszerelési tárgyainak visszaadásáról. A szabadítottat e célból – kifejezett 
kérésére – vissza kell szállítani a rendőrség épületéig, a fogdába azonban már nem térhet 
vissza. Ezt követően úgy kell eljárni, mint a végleges elbocsátás esetében. Amennyiben 
bírói döntés alapján a fogvatartottat bv. intézményben helyezik el, abban az esetben 
intézkedni kell a letéti tárgyak oda történő átszállítására és átadására.

A fogda napirendje

A fogvatartott a rendőrségi fogdában napirend szerint éli az életét. A fogdaszolgálat 
jelentős része a napirend betartatását, a fogvatartottak számára a napirend szerinti élet-
vitel biztosítását jelenti. A fogda napirendjében az alábbiak rendjét és időpontját kell 
meghatározni:

 – ébresztő;
 – tisztálkodás, takarítás;
 – reggeli;
 – orvosi vizsgálat a fogdában;
 – felügyelet mellett, szabad levegőn tartózkodás;
 – ebéd;
 – tisztálkodás, zárkarendezés, takarítás;
 – vacsora;
 – takarodó.

A takarodó és az ébresztő között legalább 8 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
Az írásos napirendet a mindenkori fogvatartott anyanyelvén vagy az általa értett más 

nyelven minden zárkában el kell helyezni, valamint a befogadáskor szóban ismertetni kell.
A napirendtől eltérni akkor lehet, ha azt befogadás vagy szabadítás, javítási, kar-

bantartási munkálatok, ellenőrzés, szemle vagy rendkívüli esemény indokolttá teszi. 
Ez esetekben is a lehető legcsekélyebb mértékű változtatásra kell törekedni. A változ-
tatásra okot adó körülmény megszűnését követően pedig a lehető leghamarabb helyre 
kell állítani a napirend szerinti életet.

A fogda ellenőrzése

Az ellenőrzés a fogda esetében – mint bármely más területén a rendészeti igazgatás-
nak – nem más, mint annak összehasonlítása, hogy a feladatok végrehajtása megfelel-e 
a jogi, szakmai szabályoknak és alkalmas-e arra, hogy elérje a kitűzött célokat.
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Az ellenőrzésre jogosultak

A fogdában elhelyezett személyek kiszolgáltatott élethelyzete miatt szükséges az, hogy 
az ellenőrzés ne maradjon meg kizárólag a rendőrség keretei között. A fogvatartottak 
szempontjai és a fogvatartó szempontjai ugyanis soha nem lesznek azonosak. A fogvatar-
tottak érdeke a minél teljesebb szabadság, a hatóságok pedig a legbiztonságosabb fogva 
tartásra törekednek, amelynek leghatékonyabb eszköze a minél teljesebb (jog)korlátozás.

E két ellentétes érdekrendszer egymással való kiegyensúlyozását szolgálja az, hogy 
a rendőrségen kívül számos szervezetnek van ellenőrzési joga és kötelezettsége. Az elle-
nőrzés során a fogvatartotti és a hatósági szempontokat egyaránt érvényesítik. A ren-
dőrségi fogdák ellenőrzésének eltérő szempontrendszereit úgy lehet érvényre juttatni, 
hogy a különböző szempontokat érvényesítő ellenőrzésre jogosultak egymás ellenőrzési 
tevékenységét kiegészítő ellenőrzési rendszert alkotnak.

Az ellenőrzés rendszerének elemei egyik szempontból az ellenőrzést végző személy 
rendőrségi szervezetrendszerhez való viszonya alapján csoportosíthatók. Ennek megfe-
lelően beszélhetünk a rendőrség belső (a rendőrség szervezetéhez tartozó által végzett) 
és külső, vagyis törvényben elismert jogvédő szervezetek, illetve az ügyészség útján 
végrehajtott ellenőrzésről.

A másik szempont szerinti csoportosítás alapját az képezi, hogy az ellenőrzésre 
jogosult személy vagy szervezet ellenőrzési jogosultsága mire terjed ki. Ennek alapján 
megkülönböztetünk általános és részleges ellenőrzést. Az általános ellenőrzés kiterjed 
a fogva tartás jogalapjára, körülményeire, a fogvatartottal való bánásmódra, a fogvatar-
tott egészségügyi, higiéniás és élelmezési ellátására, a fogdaőrség szolgálatellátására, 
az őrzésbiztonságra, az egyéb fogdai felszerelések állapotára és ezek dokumentációjára. 
Ezzel szemben a részleges ellenőrzés csak a fogva tartás egyes aspektusait vonja vizsgálat 
alá. Mind az általános, mind pedig a részleges ellenőrzésre jogosultak között megtaláljuk 
a belső és a külső ellenőrzés elemeit.

Általános fogdaellenőrzésre jogosult:
 – rendészetért felelős miniszter,
 – a rendészetért felelős államtitkár,
 – az alapvető jogok biztosa,
 – a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyész,
 – az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, illetve az országos rendőrfőkapitány 

által szervezeti és működési szabályzatban kijelölt személyek,
 – az illetékes megyei vagy fővárosi rendőrfőkapitány és helyettesei,
 – a Készenléti Rendőrség által üzemeltett fogda vonatkozásában a Készenléti Rend-

őrség parancsnoka és helyettesei,
 – az illetékes rendőrkapitány és helyettese,
 – a tevékenységirányító központ ügyeletvezetője és főügyeletese,
 – akit e célból nyílt paranccsal vagy megbízólevéllel láttak el,
 – akit erre külön jogszabály felhatalmaz. Ilyen a CPT, illetve az ENSZ Megelőzési 

Albizottsága.
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Részleges fogdaellenőrzésre jogosult:
 – az őrzésbiztonság tárgyi feltételeinek biztosításáért felelős rendőrségi vezető, vala-

mint megbízottjai,
 – az orvos, a fogvatartottak egészségügyi ellátásának szabályai szerint,
 – a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat,
 – a rendőrség munkavédelmi főfelügyelője.

Az elöljárói ellenőrzés

Az elöljárói ellenőrzés részletszabályait a közrendvédelmi vezetői ismeretek kurzusaiban 
mutatjuk be, e fejezetben csupán a keretek ismertetése a cél. Annak érdekében, hogy az elle-
nőrzések kellően rendszeresek, egymást kiegészítő jellegűek legyenek, a fogdaszolgálatot 
szabályozó normák meghatározott sztenderdeket írnak elő az ellenőrzésre jogosultaknak. 
Az ő esetükben az ellenőrzés nem csupán jogosultság, hanem egyben kötelezettség is.

A rendőrfőkapitányok és helyetteseik, valamint a KR parancsnoka és helyettese évente 
egy általános és egy részleges ellenőrzést köteles minimum elvégezni.

A rendőrkapitányok és helyetteseik havonta kötelesek a fogdában ellenőrzést vég-
rehajtani. Az ellenőrzés végrehajtása egyenlő arányban, munkaidőben, munkaszüneti 
napon és éjszaka kell hogy történjen.

A fogdaparancsnoknak és közvetlen szolgálati elöljárójának havonta minimum egy 
alkalommal kell a fogdaszolgálat ellátását ellenőrizni. Ezenkívül a fogdaparancsnok köte-
les legalább hetente egy alkalommal a fogda összes helyiségét átvizsgálni, a biztonsági 
berendezéseket, a fogdaőrök ruházatát, felszerelését, a szolgálat ellátását, az okmányok 
vezetését, a fogvatartottakkal való bánásmódot átfogóan ellenőrizni.

A fogdát működtető rendőri szerv tevékenységirányítási központja köteles a váltá-
sokat ellenőrizni. Ez távközlési eszközök alkalmazásával történik. Az őrparancsnok 
váltáskor jelenti a férőhelyeket, az erőket, eszközöket, várható eseményeket, valamint 
próbariasztással ellenőrzi a jelzőrendszer működőképességét.

A rendőrség állományából a fogda ellenőrzésére feljogosított és végrehajtó személy 
az ellenőrzés tényét, irányultságát, megállapításait, a megtett és szükséges intézke-
déseket a Robotzsaru NEO Integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerben köteles 
rögzíteni.

A fogda külső ellenőrzése

A személyes szabadságtól való megfosztás által eredményezett kiszolgáltatás a rend-
őrséget olyan hatalmi túlsúlyba hozza a fogvatartottal szemben, hogy szükséges olyan 
szervezetek működtetése, amelyek a fogvatartott érdekében kifejtett működésük során 
igyekeznek a hatalmi túlsúly korrigálásával viszonylagos egyensúlyi állapotot teremteni. 
Az ellenőrzésre jogosult szervezetek eszközeiket tekintve eltérőek, céljukat tekintve 
azonban egységesek.
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A CPT ellenőrzése

A CPT-t a Strasbourgban 1987. november 26-án  kelt, a kínzás és az embertelen vagy meg-
alázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló Európai Egyezmény – e fejezetben 
a továbbiakban egyezmény – alapján létrehozott nemzetközi szervezet.176 Az Egyez-
ményben részes tagállamok egy-egy főt delegálnak a CPT-be. Megbízási idejük 4 évre 
szól, amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. A delegáltakból álló bizott-
ság a tagállamok bármely fogvatartási helyén ellenőrzést végezhet. Az adott országban 
ellenőrzést végző bizottság munkájában az ellenőrzés helye szerinti ország által delegált 
tag nem vehet részt.

A CPT működésének biztosítékai közé tartozik, hogy tagjai erkölcsileg feddhetetlen, 
az emberi jogok terén kiemelkedő szaktudással és tapasztalattal rendelkező, a tagállamok 
által kijelölt és az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága által kinevezett személyek. 
A magyar állam elfogadta, hogy teljes mértékben együttműködik a CPT-vel a látogatásai 
alkalmával, ezért a rendőrség – mint az állam egyik megtestesítője – köteles betartani 
az Egyezményben foglaltakat.

A CPT feladatai:
 – Látogatások, ellenőrzések lefolytatása bármelyik szerződő fél joghatósága alá tar-

tozó bármely olyan helyen, ahol a közhatalom által szabadságuktól megfosztott 
embereket tartanak fogva, így rendőrségi fogdákban is. A továbbiakban – szűkítve 
a CPT feladatkörét – célszerű a fogdákban lévő személyekre fókuszálni, és ennek 
megfelelően a fogvatartott kifejezést használni.

 – Az ilyen látogatások célja, hogy a CPT megvizsgálja a fogvatartottakkal való bánás-
módot.

 – Elősegíti, illetve megvizsgálja, hogy a fogvatartottakkal szembeni bánásmód nem 
meríti-e ki a kínzás vagy a kegyetlen embertelen, megalázó bánásmód fogalmait.

A CPT rendelkezésére álló eszközök:
 – Az ellenőrzést végző bizottság az ellenőrzött hatóság minden helyiségébe, irodájába 

beléphet és ott korlátozás nélkül tartózkodhat.
 – A bizottság tagjai ellenőrzés nélkül beszélhetnek a fogvatartottakkal. A látogatás 

megkezdésekor részükre átadott listáról választják ki, hogy kivel kívánnak beszélni.
 – A küldöttség a szolgálatban lévő rendőröket is meghallgathatja. A rendőr nem köteles 

a személyes közlésre. Személyazonossága csak abban az esetben kerül nyilvános-
ságra, ha ehhez kifejezetten hozzájárul.

 – A küldöttség jogosult minden olyan dokumentumot megvizsgálni, amely a fogdában 
van elhelyezve és a fogvatartottal kapcsolatos. Nyomozati anyagot és a fogvatartási 
dokumentumokat is összehasonlíthatják annak megállapítása érdekében, hogy a fog-
vatartott minden jogával élhetett-e a fogva tartás során. A delegáció az egészségügyi 

176 1995. évi III. törvénnyel kihirdetett Strasbourgban, 1987. november 26-án  kelt, a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló Európai Egyezmény.
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nyilvántartásokat is ellenőrizheti orvos jelenlétében. Az orvos köteles az ellenőr-
zéssel összefüggő felvilágosítást megadni. Konkrét ügyben csak a küldöttség szak-
képzett tagja folytathat meghallgatást az orvossal szemben.

A látogatásokat megelőzően a szerződő fél államának kormányát tájékoztatják a látogatás 
szándékáról, azonban előre nem határozzák meg, hogy pontosan mikor és hol szándékoz-
nak ellenőrzést végrehajtani. Az állam részéről kijelölnek egy tolmácsot és egy összekötő 
tisztet, aki a kommunikációért és a kapcsolattartásért felelős.

Az ellenőrzött rendőri szervhez érkezéskor biztonsági okokból a küldöttség tagjainak 
személyazonosságát ellenőrizni kell. Erre az alábbi okmányok szolgálnak:

 – személyazonosító okmány;
 – „Az illetékes részére” feliratú okmány, amelyet az Európa Tanács állít ki a helyi 

nyelven, feltüntetve, hogy kik a delegáció tagjai, mi a céljuk és mire jogosultak;
 – az illetékes nemzeti hatósági szervek által kiállított okmány, amely azonosítja a dele-

gációt és kimondja, hogy korlátlan joga van a belépéshez minden olyan helyre, ahol 
személyeket tartanak fogva.

Az okmányok, illetve a belépési jogosultság ellenőrzését követően biztosítani kell az épü-
letbe történő bejutást. Ezt követően az ellenőrző bizottság megkezdi a fogda ellenőrzését.

Az ellenőrző bizottság a látogatásról jelentést készít, amelyet megküldenek az ellenőr-
zés helye szerinti kormánynak. A feltárt hibák kijavítására tett intézkedésekről a bizottság 
tájékoztatást kér. Amennyiben az állam nem működik együtt, vagy megtagadja a bizott-
ság ajánlásai alapján a helyzet javítását, a bizottság tagjainak kétharmados többségi sza-
vazatával úgy határozhat – miután az államnak lehetősége volt magyarázattal élni –, hogy 
nyilvános nyilatkozatot tesz közzé az ügyben. Az ajánlás jogi úton nem kikényszeríthető. 
Ellenben a szervezet nemzetközi tekintélye, illetve a nemzetközi nyilvánosság rendszerint 
arra indítja a tagállamokat, hogy eleget tegyenek a bizottság ajánlásainak. A készített 
jelentésekről az érintett állam szervei döntik el, hogy nyilvánosságra kívánják-e hozni.

Az ENSZ Kínzás Elleni Bizottság Megelőzési Albizottság ellenőrzése

Magyarországon a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett ENSZ kínzás és más kegyet-
len, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezménye fakultatív 
jegyzőkönyvének rendelkezései alapján az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságán belül létrejött 
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelő-
zési albizottsága (a továbbiakban: Albizottság), amelyek célja azoknak a helyszíneknek 
az ellenőrzése, ahol a szabadságuktól megfosztott személyeket tartanak fogva. Az Albi-
zottság kellően tágan értelmezi a szabadságuktól megfosztott személyek körét. E fejezet 
keretei között azonban indokolt csak a rendőrségi fogdában fogva tartott személyekre 
fókuszálni, ezért a továbbiakban a fogvatartott kifejezést célszerű használni.

Az Albizottság működésének biztosítékai az itt dolgozó személyek a függetlensége, 
valamint magas szintű szaktudása.
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Az Albizottság feladatai:
 – Ellátogat a fogvatartási helyekre, és ajánlásokat fogalmaz meg a részes államok 

számára a szabadságuktól megfosztott személyeknek a kínzás és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni védelméről.

 – A nemzeti megelőző mechanizmusokat illetően tanácsot és segítséget nyújt ezek 
létrehozásához, működéséhez, ajánlásokat fogalmaz meg, és beszámol megfigye-
léseiről a részes államok számára.

 – A kínzás általános megakadályozása érdekében együttműködik az ENSZ illetékes 
szerveivel és mechanizmusaival, valamint azokkal a nemzetközi, regionális és nem-
zeti intézményekkel vagy szervezetekkel, amelyek célja kínzással és más kegyetlen, 
embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel szembeni védelem.

A részes államok vállalják, hogy fogadják az Albizottságot, lehetővé teszik, hogy annak 
tagjai bejussanak a fogvatartási helyekre, biztosítják a feladatuk ellátásához szükséges 
információkat, segítik a nemzeti megelőzési mechanizmusokkal való kapcsolattartást. 
A látogatásokon az Albizottság legalább két tagja vesz részt. Ezeket a tagokat rendszerint 
a tagállamok által elfogadott szakértői listáról kiválasztott szakértő kíséri. Személyével 
szemben a részes állam kifogást emelhet. Ebben az esetben az Albizottság más szakértőt 
javasol.

Az Albizottság rendelkezésére álló eszközök:
 – Beléphetnek bármely fogvatartási helyre.
 – Információt kapnak a fogva tartott személyek számáról, valamint a fogvatartási 

helyek számáról és földrajzi helyéről, a velük való bánásmódról, valamint fogva 
tartásuk körülményeiről.

 – Tanúk (ellenőrzés) nélkül beszélhetnek a fogvatartottakkal és minden más olyan 
személlyel, aki véleményük szerint érdemi információval szolgálhat. E körben 
tehát akár rendőrökkel is beszélhetnek, a személyes közlésre azonban senki nem 
kötelezhető.

 – Szabadon választhatják meg, hogy mely fogvatartási helyet kívánják meglátogatni, 
és ott kivel lépnek kapcsolatba. Valamely meghatározott fogvatartási hely meglá-
togatása ellen kizárólag akkor lehet kifogást emelni, ha azt sürgős és elháríthatat-
lan nemzetvédelmi, közbiztonsági, elemi csapással vagy a helyszínen folyó súlyos 
zavargásokkal kapcsolatos okok indokolják. Az állam által kihirdetett szükségállapot 
nem indokolja a látogatás elleni kifogást.

Az Albizottság fő szabály szerint nem hozza nyilvánosságra az ajánlásait és megfi-
gyeléseit, hanem bizalmasan közli azokat a részes állammal és adott esetben a nemzeti 
megelőző mechanizmussal. Akkor hozza nyilvánosságra jelentését az érintett állam 
megjegyzéseivel együtt, ha ezt az állam kéri. Megeshet, hogy valamely állam szelek-
tálni igyekszik az Albizottság megállapításai között és ezért a jelentést csak részben 
teszi közzé. Ebben az esetben az Albizottság részben vagy teljes egészében közzéteheti 
a jelentését. Az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül semmiféle személyes 
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adat nem hozható nyilvánosságra. Az Albizottság nyilvános éves jelentést tesz közzé 
tevékenységéről a kínzás elleni bizottság számára.

Nemzeti megelőzési mechanizmus (OPCAT) ellenőrzése

A nemzeti megelőzési mechanizmus az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezménye fakultatív jegyzőkönyvének 
rendelkezései alapján létrehozott nemzeti (tagállami) szervezet, amelyek célja azoknak 
a helyszíneknek az ellenőrzése, ahol a szabadságuktól megfosztott személyeket tartanak 
fogva. Az alapvető jogok biztosának hivatalán belül helyett kapott szervezet, az OPCAT 
látja el ezeket a feladatokat. Az OPCAT kellően tágan értelmezi a szabadságuktól meg-
fosztott személyek körét. E fejezet keretei között azonban csak a rendőrségi fogdában 
fogva tartott személyekre fókuszálunk, ezért a továbbiakban a fogvatartott kifejezést 
célszerű használni.

Az OPCAT működésének biztosítéka az itt dolgozó személyek függetlensége, vala-
mint magas szintű szaktudása. Működésének jellemzői közé tartozik az egyenlőség, 
amelynek alapján a tagállamoknak törekedniük kell a nemek egyensúlyára és az adott 
ország etnikai és kisebbségi csoportjainak megfelelő képviseletére.

Az OPCAT feladatai:
 – a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód rendszeres vizsgálata;
 – ajánlások megfogalmazása az illetékes hatóságok számára, hogy javítsák a szabad-

ságuktól megfosztott személyek körülményeit és a velük való bánásmódot, és hogy 
megakadályozzák a kínzást és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmó-
dot vagy büntetést.

 – Javaslatok és észrevételek benyújtása a hatályos, valamint a tervezett jogszabályok-
kal kapcsolatosan.

Az OPCAT rendelkezésére álló eszközök:
 – szabadon, befolyástól mentesen választhatják ki a felkeresni kívánt helyeket 

és a meghallgatni kívánt személyeket;
 – információt kell kapniuk a fogvatartottak létszámáról az egyes fogvatartási helyeken, 

valamint a fogvatartási helyek számáról és földrajzi helyéről;
 – hozzáféréssel rendelkeznek a fogvatartottakkal való bánásmóddal, valamint fogva 

tartásuk körülményeivel kapcsolatos információkhoz (például elhelyezés körülmé-
nyei, túlzsúfoltsági adatok);

 – hozzáféréssel rendelkeznek valamennyi fogvatartási helyhez, azok létesítményeihez 
és helyiségeihez;

 – lehetőségük van a fogvatartottak és minden más olyan személy tanúk (ellenőrzés) 
nélküli magánmeghallgatására, aki érdemi információval szolgálhat; ennek megfele-
lően nem kizárólag a fogvatartottakat, hanem a fogda állományát is meghallgathatják;
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 – a fogvatartással összefüggő bármely dokumentumba betekinthetnek, azokról máso-
latot készíthetnek.

Az OPCAT a látogatásairól jelentést készít, amely a feltárt tényeket, az ezeken alapuló 
megállapításokat és következtetéseket tartalmazza.

Az ügyészi ellenőrzés

A hazai demokratikus jogrend alapján a rendőrség működése felett számos kérdés-
ben – így a fogvatartási ügyekben – az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 
A felügyeleti jogkör jellegéből eredően kizárólag arra terjed ki, hogy a rendőrség műkö-
dése megfelel-e a törvényesség követelményének. A bv. ügyész bármely időpontban 
és helyen ellenőrizheti a kiszabott joghátrány és alkalmazott jogkorlátozás végrehaj-
tásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak a törvényességét és a végrehajtás alatt 
állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését.177

Az ügyészi ellenőrzés végrehajtásához rendelkezésre álló eszközök:
 – tanúk jelenléte (ellenőrzés) nélkül meghallgathatja a fogvatartottakat;
 – megvizsgálhatja a büntető ügyben hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos 

panaszokat;
 – megtekintheti a fogva tartás körülményeit és rendjét szabályozó utasításokat, a fog-

vatartási iratokat;
 – a végrehajtás bármely kérdésében vizsgálatot tarthat, illetve az ellenőrzött szervet 

vizsgálat tartására kérheti fel;
 – a végrehajtásra illetékes szervek vezetőitől iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, 

illetve megküldését, továbbá felvilágosítás adását kérheti;
 – ha az ügyész a bíróság büntetés-végrehajtási igazgatási tevékenységével összefüggés-

ben intézkedésre okot adó körülményt észlel, a jogszabályi rendelkezés érvényesülésé-
nek biztosítása érdekében az illetékes bíróság elnökének intézkedését kezdeményezi.

Az ellenőrzött szerv vezetője köteles haladéktalanul lefolytatni az ügyész által kért vizs-
gálatot, illetve rendelkezésre bocsátani a kért iratot, adatot, felvilágosítást.

A bv. ügyész az ellenőrzés eredményeképpen az alábbi felügyeleti intézkedéseket teheti:
 – Az ügyész köteles nyomban szabadlábra helyezni azokat, akiket törvényes határozat 

nélkül vagy a határozatban megjelölt időponton túl tartanak fogva.
 – Az ügyész törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés 

megszüntetése érdekében felhívással fordul az illetékes vezetőhöz, aki ez alapján 
intézkedni köteles. Az illetékes vezető, amennyiben nem fogadja el a felhívásban 
foglaltakat, abban az esetben 15 napon belül – felettes szerve útján – előterjesztést 
tehet a felettes ügyészhez. Az előterjesztésnek az ügyészi felhívásban foglaltak vég-
rehajtására halasztó hatálya van.

177 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
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 – A végrehajtási szerveknél általános érvényű rendelkezés (intézkedés, utasítás stb.) 
kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezheti. Amennyiben 
a szerv vezetője ezzel nem ért egyet, abban az esetben az ügyészi felhívás ellen 15 
napon belül – felettes szerve útján – előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amely-
nek az ügyészi felhívásban foglaltak végrehajtására halasztó hatálya van.

A kísérő őri szolgálat

Ha a fogvatartott egészségi állapota, jogainak gyakorlása, kötelezettségének teljesí-
tése vagy valamely eljárási cselekmény miatt szükséges, hogy a fogdát elhagyja, abban 
az esetben kísérésére és fogdán kívüli őrzésére kell intézkedni.

A kísérés típusa a végrehajtás módja szerint lehet rendes vagy megerősített kísérés. 
Rendes a kísérés módja, ha a kísért személynél az előzetes ismeretek alapján nincs olyan 
körülmény, amelynek folytán szökésétől vagy támadásától lehet tartani. Megerősített 
kísérés szükséges, ha a kísért személy szökésétől, szöktetésétől vagy támadásától lehet 
tartani, illetve a kísérés nehéz körülmények között (például erdős terepviszonyok között, 
sűrűn lakott területen, rendkívül hosszú időn keresztül) történik. Mindig megerősített 
kísérést kell alkalmazni, ha kísérés külföldre vagy külföldről Magyarországra irányul. 
Ez alól a légi járművel történő kísérés kivételt képez.

A kísérés a helye szerint lehet belső (a rendőrség objektumán belül történő), illetve 
külső (a rendőrségi objektumon kívülre történő) kísérés.

A kísérés elrendelése és végrehajtása

A fogdarendelet a fogvatartási jogcímek alapján kijelöli a kísérést végrehajtó rendőri 
szerveket. A fogdaszolgálati szabályzat pedig ehhez rendeli hozzá az átkísérési utasítás 
kibocsátására jogosult vezetőt.

A büntetőeljárásban őrizetbe vett, letartóztatott személy, valamint nyomozási cse-
lekmény elvégzése érdekében kiadott elítélt és javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú 
esetén a kísérést a fogvatartott ügyében eljárást folytató nyomozó hatóság hajtja végre 
e szerv vezetője által kiadott átkísérési utasítás alapján.

A szabálysértési őrizetes, közbiztonsági őrizetes, valamint a büntetés-végrehajtási 
őrizetbe vett elítélt esetén mind az átkísérést végrehajtó szervet, mind az átkísérési uta-
sítás kiadmányozóját a fogva tartásért felelős határozza meg.

A bíróság vagy ügyészség által elrendelt fogva tartás esetén a fogva tartást végrehajtó 
szerv hajtja végre az átkísérést. Az átkísérési utasítás kiadmányozója a fogva tartásért 
felelős által kijelölt vezető.

Szabálysértési elzárás esetén a büntetés-végrehajtási intézetbe történő kíséréshez 
szükséges átkísérési utasítást az a rendőri szerv készíti el, és az átkísérést az hajtja végre, 
amelynek illetékességi területén a szabálysértési elzárás végrehajtására kijelölt bünte-
tés-végrehajtási intézet található.
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A kísérő őröket a fogvatartott neméhez, fizikumához és veszélyességi fokához iga-
zodva kell kiválasztani. Lőfegyverrel történő felszerelésük belső kísérés esetén – biz-
tonságos körülmények között – mellőzhető. A kísérő őri létszámot a kísérés módjának, 
a kísért személynek és a kísérés körülményeinek figyelembevételével kell meghatározni.

A létszám tekintetében minimum sztenderdeket tudunk meghatározni az alábbiak 
szerint:

 – Rendes belső kísérés esetében minimum a fogvatartotti létszámmal megegyező 
létszámú rendőrt kell biztosítani.

 – Rendes külső kísérésnél a fogvatartotti létszámhoz képest minimum egy fő rendőrrel 
többet kell biztosítani. Ez alóli kivétel, amikor a kísérést speciálisan erre a célra 
kialakított járművel (rabszállító) végzik. Ez esetben a kísért személyek és a kísérés 
körülményeinek figyelembevételével az útba indító parancsnok egyedileg határozza 
meg a kísérő őri létszámot.

 – Megerősített kísérés esetében minden esetben a kísérést elrendelő és a végrehaj-
tást szervező együttesen határozza meg a kísérő őri létszámot és a végrehajtáshoz 
szükséges eszközöket.

A kísérő őröket minden esetben dokumentált módon, az átkísérési utasítás és egyéb ren-
delkezésre álló információk alapján a kísérés megkezdése előtt el kell igazítani. A kísérés 
biztonságos körülményeinek megteremtéséért, az ehhez szükséges feltételek biztosítá-
sáért és a kísérés szakszerű végrehajtásáért a kísérést elrendelő, valamint az útba indító 
parancsnok, és a kísérő őr külön-külön is felelősséggel tartozik. A kísérés során felké-
szültnek kell lenni a fogvatartott támadására, az esetleges szökési kísérlet elhárítására. 
A kísérés megkezdése és befejezése előtt egyaránt ruházatátvizsgálást kell végrehajtani. 
A kísérést végrehajtó rendőr szolgálati feladatát a rendszeresített felszerelés, bilincsre 
szerelt vezetőszíjjal és – amennyiben az átkísérési utasítás azt előírja – bilincsrögzítő 
övvel teljesíti. Szakmai gyakorlatban általánosan elterjedt, hogy külső kísérést mindig 
bilincselés mellett kell végrehajtani. Ennek indokoltsága azonban felülvizsgálatra szorul. 
A kísérés során a kijelölt útvonaltól csak abban az esetben lehet eltérni, ha az eredeti 
útvonalon történő kísérés a biztonságot veszélyezteti. Ha a kísért személy megszökött, 
elfogására azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Ha ezek nem vezettek 
eredményre, azonnal jelentést kell tenni a tevékenységirányítási központnak. Ameny-
nyiben a kísérés előre láthatóan hosszabb időt vesz igénybe, és a fogvatartott a soron 
következő étkezés idejére nem ér vissza a fogdába, abban az esetben részére az étkezést 
a kísérés során hideg élelemmel kell biztosítani. Külső kísérés során szükségessé váló 
pihenőt elsősorban rendőrségi objektumban kell eltölteni. Ennek idejére folyamatos őrzés 
biztosítása mellett a fogvatartottat az előállító helyiségben el lehet helyezni.

A kísérő őr alapvető feladata a felügyeletére bízott fogva tartott személy meghatá-
rozott helyre történő kísérése. Ennek során parancsnokként kijelölt rendőrnek az alábbi 
szakmai protokollt kell betartania:178

178 Tihanyi 2012a.
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 – fogdaparancsnoknak vagy az őrparancsnoknak átadja az átkísérési utasítás egy 
példányát;

 – átveszi a menetlevelet;
 – amennyiben szükséges, átveszi szállítási költségjegyzéket;
 – átveszi a kísért személyeket, azok letéti tárgyait és az élelmiszer-ellátmányt;
 – átveszi a kísért személyektől elvett tárgyakról készített letéti jegyzék egy példányát;
 – a kísérést a parancsnok eligazítása alapján a meghatározott időre kell végrehajtania;
 – a kísért személy figyelmét fel kell hívni a kísérés alatt tanúsítandó magatartásra, 

figyelmezteti, hogy szökés, támadás vagy ellenszegülés esetén vele szemben kény-
szerítő eszközt alkalmaz;

 – ruházatátvizsgálást hajt végre a kísért személyen;
 – amennyiben a fogvatartottnak szükségletei elvégzése aktuálissá válik, abban az eset-

ben ezt csak az őr kíséretében teheti. A bilincset csak az egyik kézről szabad levenni 
és vezetőszíjat kell alkalmazni. Az illemhelyet használat előtt az őrnek ellenőriznie 
kell, hogy a fogvatartott nem juthat-e támadásra alkalmas eszközhöz, szökési lehe-
tőséghez. amennyiben a kísérő őr támadásra alkalmas eszközt talál, azt távolítja, 
az esetleges szökési lehetőséget megszünteti. Az őrnek meg kell akadályoznia az ajtó 
becsukását, és figyelemmel kell kísérnie a fogvatartottat. Az illemhely használata 
után az őrnek meg kell győződnie arról, hogy a kísért személy nem vett-e magához 
idegen vagy nem hagyott-e hátra saját tulajdonát képező tárgyat;

 – amennyiben ügyész, bíró úgy rendelkezik, vagy orvos azt kéri, a kísért személyről 
a bilincset el kell távolítani. Amennyiben a szökés, támadás, önkárosítás veszélye 
áll fenn, abban az esetben a bilincs eltávolítását kérő figyelmét erre fel kell hívni. 
A figyelmeztetés ellenére ismételten elrendelt bilincslevételt, ennek – átkísérési 
utasításon történő – dokumentációját követően végre kell hajtani;

 – amennyiben az átkísérési utasítás erről rendelkezik, a kísérés végeztével a kísért 
személyt visszaszállítja a fogdába;

 – a visszakísérés megkezdése előtt a kísérő őr ruházatátvizsgálást hajt végre;
 – a fogdába visszaérkezéskor – az esetleges sérülések dokumentálásával – fogvatar-

tottat és letétként kezelt tárgyait visszaveszik;
 – amennyiben a bíró tárgyaláson a kísért személy fogvatartását megszünteti, abban 

az esetben a kísérő őr a fogvatartottat szabadon bocsátja, felhívja a figyelmét sze-
mélyes és letéti tárgyainak átvételére;

 – a kísérésről, annak befejeztével, csak abban az esetben kell jelentést írni, amennyiben 
rendkívüli esemény történik.
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A tevékenységirányítás
ifj. Fórizs Sándor

Egy rendszer közelebbi vizsgálata során megállapítható, hogy valamennyi szervezet sajá-
tos vezetési rendszerrel rendelkezik. A vezető feladata a vezetői döntések meghozatala 
és kidolgozása, az alárendeltek számára történő eljuttatása. A rendvédelmi szerveknél 
centralizált vezetési modell a jellemző, az egyes szervezeti elemek között az információá-
ramlás felülről lefelé halad. A gyors információáramlás érdekében többlépcsős ügyeleti 
és jelentési rendszert alakítottak ki.

A tevékenységirányítás rendszerét valamennyi rendvédelmi szervnél külön-külön 
alakították ki. A különböző rendvédelmi szervek tevékenységirányítási központjainak 
integrált, közös szolgálati helyen, lehetőség szerint egy légtérben történő működtetése 
az együttműködés és információáramlás magasabb szintű megvalósítását teszi lehe-
tővé. Jellemzően a mentőszolgálat, katasztrófavédelem és a rendőrség feladatköreinek 
közös jellemzője teszi lehetővé, igényli az integrált tevékenységirányítás kialakítását, 
bár ez napjainkban nem jellemző irányítási rendszer.

Ügyeleti tevékenység, ügyeleti szolgálat

Az Rtv. a rendőrség részére meghatározott általános feladatok felsorolásában nevesíti 
az ügyeleti tevékenységet, miszerint a rendőrség „ellátja a segélyhívó számok fogadá-
sából eredő feladatokat”.179 Az ügyeleti szolgálatot a Szolg. Szab. sorolja fel mint a ren-
dőrség szolgálatainak egyikét. Az ügyeleti szolgálati forma célja a „rendőrségi felada-
tok végrehajtásának, a szervezet működésének, valamint irányításának és vezetésének, 
továbbá a rendőri munka folyamatosságának biztosítása, az együttműködő szervekkel 
való kapcsolat állandó fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggő halasztha-
tatlan intézkedések megtétele, az intézkedésekre jogosult és köteles szervek, személyek 
értesítése, illetve a vezetők tájékoztatása”.180 E feladatok ellátása céljából valamennyi 
rendőri szervnél állandó vagy ideiglenes jelleggel ügyelet működését kell biztosítani.

Az ügyeleti szolgálat célja, szerepe

Az ügyeleti szolgálat egyik alapvető célja a rendőri szerv folyamatos működésének biz-
tosítása. Ennek érdekében állandó ügyeleti szolgálat a nap 24 órájában biztosítja a ren-
dőri munka folyamatosságát, ennek hiányában, ha valamilyen célból indokolttá válik, 
meghatározott időtartamra ideiglenes ügyeleti szolgálat állítható fel.

179 Rtv. 1. § (2) bek. 19. pont
180 Szolg. Szab. 68. § (1) bek.
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Célként határozható meg a folyamatos működés körében a folyamatos vezetés biztosí-
tása. Természetes, hogy a rendőri szervek vezetői nem látnak el folyamatosan szolgálatot. 
Számukra is biztosítani kell a pihenőidőt és a pihenőnapokat. Az ügyelet biztosítja a hivatali 
munkaidőn túl a vezetői jelenlétet, vagyis az ügyelet vezetője meghatározott mértékben 
a szerv vezetőjének jogkörét gyakorolja. E körben kell említést tenni a rendkívüli események 
kezelésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. Az ügyeletest a feladatainak ellátásától 
elvonni, más feladatra igénybe venni nem lehet.

További lényeges cél a lakossággal való kapcsolattartás. Ennek érdekében az ügyeleti 
szolgálat működteti az egységes segélyhívó rendszert, amely többek között arra szolgál, 
hogy az emberek a telekommunikáció útján tegyenek bejelentést azokról a veszélyhely-
zetekről, amelyek a készenléti szervek beavatkozását igénylik.

Az ügyeleti szolgálati rendszer célja a jelentéstétel rendjének teljesítése. Ez biztosítja, 
hogy az információk megfelelő módon áramoljanak az alsóbb szintű szervek irányából 
a felső szintű irányító szervek felé. Lényegében azt mondhatjuk, hogy az ügyeleti szol-
gálat a rendőrség idegrendszere. A rendőri szervek illetékességi területén bekövetkező, 
rendőri intézkedést igénylő eseményeket és ezek kezelésére bevezetett rendőri intéz-
kedéseket kötelesek jelenteni a TIK felé. A TIK az események meghatározott részét 
tovább jelenti az ORFK főügyelete felé. Az ORFK főügyelete pedig a kiemelt rendkívüli 
eseményeket és a közérdeklődésre számot tartó egyéb eseményeket jelenti a Belügymi-
nisztérium Ügyeleti Osztályának.

Végül pedig említést kell tenni arról, hogy az ügyeleti szolgálat szolgálja ki a vezetői 
hírigényeket. Az intézkedő rendőrök a helyszínen tapasztaltakat és a megtett intézkedé-
seiket egyaránt jelentik az ügyeleti szolgálatnak. Az ügyelet szelektálja és rendszerezi 
a rendelkezésére álló információkat, és a szükséges mértékben továbbítja azokat a rendőri 
szerv vezetője felé. Vannak olyan események, amelyekről szükséges a vezetőket azonnal 
tájékoztatni, mert olyan értékeket veszélyeztetnek, amelyekkel szembeni fellépésben 
az ügyelet nem helyettesíti a vezetőt. Ezenkívül meghatározhatók azok az események, 
amelyekről csupán azért kell a rendőri vezetőknek tudomást szerezniük, hogy képesek 
legyenek nyomon követni a felelősségi körükbe tartozó eseményeket.

Az ügyeleti szolgálat rendszere

Állandó ügyeleti szolgálatot kell működtetni az ügyeleti szolgálat céljainak megvalósu-
lása érdekében az ORFK, a KR, az RRI, a megyei és fővárosi rendőr-főkapitányságok, 
a határrendészeti kirendeltségek (HRK) és – amennyiben az országos rendőrfőkapitány 
elrendelte – további rendőri szervek szervezetén belül.

Ideiglenes ügyeleti szolgálat állandó ügyeleti szolgálat hiányában meghatározott célra 
és időtartamra létrehozott ügyeleti szolgálat.

Az ügyeleti szolgálati forma speciális változata a tevékenységirányítási központ 
(a továbbiakban: TIK): a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok ügye-
leti feladatát központosított formában ellátó, osztály- vagy főosztályjogállással létrehozott 
állandó ügyeleti szolgálati forma.
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A vezető ügyeleti szolgálat készenléti jellegű, egyszemélyi ügyeleti szolgálat, ahol 
a vezető ügyeleti szolgálatot ellátó személy a feladatok szakszerű és hatékony végrehaj-
tása érdekében a szerv vezetőjének jogkörében eljárva, a részére meghatározott kérdések-
ben dönt, azokban aláírási jogosultsággal rendelkezik. Az állandó és ideiglenes ügyeleti 
szolgálat mellett működő vezető ügyeleti szolgálatot ellátó legalább alosztályvezetői 
beosztású személy a feladatok ellátása során a szerv vezetőjének jogkörében jár el és kiad-
mányozási (aláírási) jogosultsággal rendelkezik, jellemzően a rendőri szerv illetékességi 
területén bekövetkezett rendkívüli esemény helyszíni intézkedéseit koordinálja. Lénye-
gében ügyeletes vezetőként lehet meghatározni ezt az ügyeleti formát. A gyakorlatban 
jellemzően a rendőri szerv bűnügyi szolgálati ágának vezetői között határozzák meg 
a szolgálatellátást, amely gyakorlat nem zárja ki más szakterület vezetőinek bevonását.

A rendőrség szervezetében az ügyeleti tevékenység legmagasabb szintű szakmai 
irányítása az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztályán 
(ORFK Főügyelet) keresztül valósul meg. Az ORFK Főügyeletének alárendeltségében 
és irányításában működik a KR központi ügyelete, az RRI ügyelete és az egyes megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányságok tevékenységirányítási központjai.

Az „ESR-112” segélyrendszer
A segélyrendszer kialakítása

Az Európai Unió területén 1991 óta, Magyarországon 1999-től  működik ingyenesen 
hívható, az Európai Unió más tagállamival megegyező „112”-es  egységes európai 
segélyhívószám. Magyarország az egységes segélyhívó rendszer (ESR) kialakításának 
feladatait az 1312/2011. (IX. 12.) kormányhatározatban rögzítette és indított el projek-
tet. Az egységes rendszer célja, hogy az unió valamennyi tagállamának állampolgárai 
részére azonos elvek alapján legyen biztosítva a kapcsolatfelvétel lehetősége a segítséget 
nyújtó szervekkel. E szerveket összefoglalóan készenléti szerveknek nevezzük, amely 
kifejezés magában foglalja a rendőrséget, a katasztrófavédelmi szervezetet és a men-
tőszolgálatokat. Az egységes európai segélyhívószám mellett párhuzamosan – némely 
tagállamok (Dánia, Finnország, Hollandia, Málta, Portugália, Románia, Svédország) 
kivételével – a nemzeti segélyhívó számok is üzemelnek. A hívószámot szűk körben 
az EU-n kívül is alkalmazzák Svájcban, Szerbiában vagy a Dél-Afrikai Köztársaságban.

Az ESR-112 projekt érdekében működtetett infokommunikációs rendszer első lép-
csőfoka a segélykérések előszűrését is biztosító hívásfogadó központok kialakítása. Itt 
történik az elsődleges adatgyűjtés, annak felmérése, hogy az adott bejelentéshez kap-
csolódóan milyen intézkedésekre van szükség. A bejelentőt a tárcsázástól számított 
legrövidebb időn belül operátorhoz (diszpécser) kapcsolják, aki az összes lehetséges 
információt megtudja a hívó féltől, és rögzíti az eseményt. A diszpécser – az adott tag-
állam rendszerétől függően – közvetlenül koordinálja az esetkezelést, vagy átkapcsol 
az érintett szervhez. Magyarországon az Európai Unióban alkalmazott különféle szer-
vezési modellek közül az a megoldás él, amely szétválasztja a segélyhívások fogadását 
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a tevékenységirányítástól. A döntés alapvető célja, hogy a készenléti szervek segély-
kezelési folyamatai csak az érdemi beavatkozást igénylő hívásokra koncentrálódjanak. 
Az ESR működésének lényegi eleme, hogy a segélyhívások előzetes feldolgozása egy 
elkülönült szervezetnél, a hívásfogadó központokban történjen meg, de a végrehajtás 
továbbra is az önálló szakmai felelősséget hordozó készenléti szervek feladata marad. 
A segélyhívásokat fogadó diszpécser a segélykérő kikérdezése alapján dönti el, hogy 
a hívás valóban segélyhívás-e, és melyik készenléti szerv intézkedését igényli. Az érin-
tett készenléti szervezetek a többirányú segélynyújtást igénylő események során tevé-
kenységük egymás közötti koordinálására az egységes digitális rádiótávközlő rendszert 
(EDR) használják. A konkrét eset kezelését az ügy elintézésére hatáskörrel rendelkező 
készenléti szervezet tevékenységirányítási központja irányítja.

Hívásfogadó központok

A segélyhívások fogadásának rendszere a megyei rendőr-főkapitányságokon létrehozott 
tevékenységirányítási központokat kiszolgáló, Szombathelyen és Miskolcon kialakított 
hívásfogadó központokon (röviden HIK) alapul. Ezek szervezetileg az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály irányítása alatt működő osztályjogállású szervezetek. 
Feladatuk a Magyarország területéről kezdeményezett 104-es, 105-ös  és 107-es  nem-
zeti segélyhívó számra, valamint a 112-es  egységes európai segélyhívó számra érkező 
hívások fogadása és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező készenléti 
szervek felé.

A hívásfogadó központok operátori munkaköreit legalább középfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkező, a rendőrséggel munkaviszonyban álló – lehetőség szerint idegen 
nyelvismerettel rendelkező – büntetlen előéletű személyek töltik be. A HIK feladata 
megoldani az idegen nyelven érkezett hívások kezelését is. A központok különös 
figyelmet fordítanak angolul, németül, illetve franciául beszélő operátorok folyama-
tos vezénylésére, más idegen nyelv esetén segítségükre vannak az ORFK Főügyelet, 
a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a kapcsolattartási szolgálati helyek 
beosztott munkatársai is.

A bejelentés adattartalmának megállapítását, valamint az úgynevezett intelligens 
adatlapon történő rögzítését követően a HIK diszpécserei megállapítják, hogy szük-
séges-e valamelyik készenléti szerv intézkedése. A kikérdezési protokollal egyidőben 
a hívásfogadó rendszer a mobil- vagy vezetékes telefonról kezdeményezett hívás pozí-
cióját azonosítja, az adatlapon automatikusan rögzíti. Amennyiben a bejelentés nem 
igényli a készenléti szervek beavatkozását, a hívásfogadó saját hatáskörben kezeli a hívást 
a szükséges felvilágosítás megadásával. Ez az előszűrés a készenléti szervek indokolatlan 
terhelését csökkenti. Amennyiben szükséges a készenléti szervek beavatkozása, abban 
az esetben három lehetőség közül választhatnak.

1. A hívást vagy az adatlapot az operátorok átteszik az illetékes TIK-nek. Fontos 
tényező az elektronikus adatlapon valamennyi lényeges adat szerepeltetése, hogy ezáltal 



437

minimalizálja annak lehetőségét, hogy az átkapcsolást követően a kikérdezés – akárcsak 
részletekre kiterjedően is – megismétlődjön.

2. Az azonnali intézkedést igénylő segélyhívásokat a HIK késedelem nélkül átkap-
csolja az illetékes TIK-be. A HIK-ben  intézkedő hívásfogadónak meg kell győződnie 
a továbbkapcsolás eredményességéről, és csak a készenléti szerv ügyeletesének egyér-
telmű jelzése után léphet ki a beszélgetésből.

3. A HIK-nek  lehetősége van arra, hogy konferenciabeszélgetésben összekapcsolja 
a bejelentőt és több – akár az összes – készenléti szervet. Ilyen esetben a protokoll szerint 
a kérdezés elsődlegessége a mentőszolgálatokat illeti meg, majd a katasztrófavédelmi 
szervezetet és csak végül a rendőrséget.

A tevékenységirányítási központok

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a TIK főosztályjogállású szervezetként a ren-
dőrfőkapitány közvetlen alárendeltségében, míg a megyei rendőr-főkapitányságokon 
a TIK-ek osztályjogállással a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesek alárendeltségében 
működnek. A TIK-ek létrehozásával egyidejűleg megszüntették a rendőrkapitányságokon 
működő állandó ügyeleteket. A TIK működésére vonatkozó meghatározó szabályok 
alapvetően az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébe tartozó normák. Ezek között is 
kiemelkedő szerepet tölt be az 57/2013. (XII. 21.) ORFK-utasítás az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenységirányítási központjai, egyes rendőri 
szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről 

(a továbbiakban: TIK-utasítás). A magasabb szintű normákkal összhangban alakítják ki 
a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok az általuk irányított szervezet esetében irányadó 
szabályokat, amelyeket főkapitányi intézkedésben rögzítenek.

A TIK-ek főbb feladatai bejelentések kezelése, a szolgálatot ellátó állomány irányítása 
és munkájuk összehangolása, jelentési, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése.

A TIK állományában (fő)osztályvezető irányítása alatt az ügyeletvezető, ügye-
letvezető-helyettesek (főügyeletes) és ügyeletesek látnak el szolgálatot. A feladatok 
végrehajtásáért az ügyeletvezető a felelős. A közterületi szolgálatot közvetlenül irá-
nyítónak, az ügyeletvezetőnek, a szolgálatirányító parancsnoknak, az ügyeletesnek 
vagy az e feladat ellátására kijelölt más személynek mindig pontos adatokkal kell 
rendelkeznie a beosztotti állomány aktuális feladatairól, ismernie kell az általa irányí-
tott állomány járőrútiránytervét, a körzeti megbízottak napi feladatait vagy az egyéb 
szolgálati feladat végrehajtására kapott külön utasítás szerinti tartózkodási helyüket. 
A szolgálatszervezés megváltoztatására csak indokolt esetben és megfelelően doku-
mentált módon, osztályvezetői engedéllyel kerülhet sor, a változtatásokat a Robotzsaru 
rendszerben rögzíteni kell.
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Az ügyeletvezető

A TIK ügyeletvezetője jogosult a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a helyi szer-
vek személyi állománya részére a rendőrfőkapitány és a kapitányságvezető jogkörében 
eljárva utasítást adni.

E jogkörében eljárva a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a helyi rendőri szer-
vek állományát érintően hozhat döntéseket. Ennek megfelelően abban az esetben ha 
az adott megye egész területén vagy csak valamely helyi rendőri szerv illetékességi 
területén a KR közterületi szolgálatot lát el, a TIK ügyeletvezetője rájuk nézve nem 
gyakorol elöljárói jogokat. Fentiek előrebocsátásával az ügyeletvezető alábbi intézke-
désekre jogosult:

 – A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszügyekben megteszi az elsődleges és szük-
séges intézkedéseket. Ennek keretében megadja a panaszosnak a panasz előterjesz-
téséhez szükséges felvilágosítást. Amennyiben a panasz tárgya rendőri intézkedés 
elmulasztása, abban az esetben intézkedik annak utólagos foganatosítására. Az intéz-
kedő rendőrtől, illetve annak szolgálatparancsnokától jelentést kér, és a megállapított 
tényállás alapján intézkedik a szakszerűtlen rendőri intézkedés hibáinak megszünte-
tésére, jogsértés esetén a panaszra okot adó körülmények megszüntetésére, továbbá 
a közvetlen szolgálati elöljáró, az ügyész, az NVSZ és a fegyelmi munkatárs szükség 
szerinti tájékoztatására.

 – A megyei rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult elrendelni útzár, 
valamint a csapaterő alkalmazását;

 – szükséges esetben berendelheti az érintett szervezeti egység(ek), elem(ek) vezetőjét, 
a készenléti szolgálatban lévő rendőröket;

 – intézkedhet a társszervek azonos szintű vezetőjének tájékoztatására, valamint kérheti 
e szerveket a szükséges intézkedések megtételére;

 – jogosult az esemény helyszínén lévő parancsnoktól a tett intézkedésekről jelentést 
kérni;

 – jogosult és köteles a jog- vagy szakszerűtlen intézkedéseket felülbírálni, indokolt 
esetben az intézkedő rendőr parancsnokának további feladatokat meghatározni;

 – jogosult megyei hatáskörben részleges és fokozott körözési akció elrendelésére;
 – jogosult a következő tárgykörökben és esetekben írásbeli rendelkezést kiadni, és azt 

az érintett szervek részére továbbítani:
- eseti adatszolgáltatás elrendelése,
- állomány értesítése, berendelése,
- ellenőrzések, akciók elrendelése,
- erők, eszközök biztosítása, átcsoportosítása,
- kísérési, biztosítási feladatok ellátása;

 – fokozott ellenőrzést rendelhet el;
 – kivételesen indokolt esetben körözést rendelhet el;
 – dönt a fogva tartás helyéről, férőhely hiányában a rendőrségi szabad fogdai férő-

helyek átcsoportosítására utasítást adhat;



 – a TEK Műveleti Igazgatóság egységeinek kirendelése érdekében halaszthatatlan 
esetben a TEK ügyeletével – hivatali munkaidőben is – felveszi a kapcsolatot;

 – jogosult a szolgálati gépjárművek telephelyen kívüli tárolásának engedélyezésére.

Az ügyeletvezető az ügyeleti szervezeti elem feladatkörében eljárva az alábbi feladatokat 
látja el:

 – Teljesíti jelentési kötelezettségeit az ORFK Főügyelete és az MRFK (Budapest) 
vezetője, valamint az általuk meghatározott vezetők részére.

 – Teljesíti a részére meghatározott statisztikai adatszolgáltatást, és felel annak pon-
tosságáért.

 – A TIK ügyeletvezetője végrehajtja a Robotzsaru NOVA tevékenységirányítási rend-
szerben (röviden: TIR), valamint a határrendészeti feladatok ellátásához szükséges 
rendszerekben történő adatrögzítési feladatokat, folyamatosan vezeti az ügyeleti 
nyilvántartásokat, összeállítja és továbbítja a statisztikai adatokat.

 – A főügyeletes és az ügyeletes felelősségi körébe tartozó, a terhelt mozgását nyomon 
követő technikai eszköz elektronikus adatait megjelenítő 3M webes alkalmazásnak 
és a TIR integrált felületnek figyelemmel kísérése, valamint riasztás esetén ellenőrzi 
a szükséges intézkedések megtételét.

 – Összehangolja a rendőri intézkedéseket, dönt az erők, eszközök ideiglenes átcso-
portosításáról és alkalmazásáról.

 – A megyei rendőr-főkapitányság területén lévő rendőrkapitányságok állományának 
átcsoportosítására csak a rendőrkapitány vagy a vezető ügyeleti szolgálatot ellátó 
személy engedélye alapján kerülhet sor, kivéve, ha a késedelem veszéllyel jár. Ebben 
az esetben az ügyeletvezető a veszély elhárítása után azonnal jelenti az engedélye-
zőnek az átcsoportosítás tényét, okát és előre látható időtartamát.

 – Külön utasítás alapján vagy szúrópróbaszerűen – dokumentált módon – ellenőrzi 
a TIR térképén a szolgálatban lévő, GPS-jeladóval rendelkező egységek szolgálat-
teljesítésének végrehajtását, valamint a szolgálati eszközök és a rendszerek műkö-
dését. Ellenőrzése az eligazításon, valamint az útiránytervekben meghatározottakra 
terjed ki.

 – Elkészíti a 0.00 órától 24.00 óráig tartó időszak eseményeit tartalmazó napi jelentést, 
és azt e-mailen keresztül minden nap 6.00 óráig megküldi a főkapitányság vezetője 
által meghatározott személyeknek.

 – Végrehajtja az megyei rendőr-főkapitányság személyi állományának készenlétbe 
helyezésével és értesítésével kapcsolatos feladatokat.

 – Amennyiben ő az őrségutasításban kijelölt őrparancsnok, a TIK elhelyezésére szol-
gáló objektumban működő fegyveres biztonsági őrség tekintetében teljesíti ellenőr-
zési kötelezettségét.

Az ügyeleti állomány elöljárójaként ellátott feladatai:
 – Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a főügyeletes és az ügyeletesek munkáját, összehan-

golja a szakmai munkavégzést.
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 – Szolgálatának megkezdésekor köteles a TIK-ben  lévő technikai eszközöket, szolgá-
lati okmányokat és nemzeti minősített adatokat tartalmazó iratokat, adathordozókat 
tételesen átvenni.

 – Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a számítógépes rendszerekből történő ki- és belépés 
ütemezését és végrehajtását.

 – A TIK ügyeletvezetője hivatali munkaidőn kívül fogadja és nyilvántartja az MRFK 
elektronikus rendszerébe, valamint a postai, hivatali kézbesítés, futárszolgálat útján 
érkező küldeményeket, és végrehajtja az ebből adódó elsődleges intézkedéseket.

 – A főosztály- vagy osztályvezető akadályoztatása esetén személyre szabottan megha-
tározza az ügyeleti állomány feladatait, és kijelöli az irányítandó rendőrkapitánysá-
gok körét, illetve, ahol van, a határrendészeti kirendeltségek irányítójának személyét.

Főügyeletes

A TIK főügyeletese az ügyeletvezető feladatait teljesíti annak távolléte vagy akadályozta-
tása esetén (ügyeletvezető-helyettes). A TIK-ben  a szolgálatváltást időben csúsztatva kell 
végrehajtani, az ügyeletvezető és főügyeletese váltását eltérő időben kell végrehajtani.

Az ügyeletes

A TIK ügyeletese látja el a részére eligazításban meghatározott rendőrkapitányságok 
tevékenységirányítási feladatait. Az ügyeletesek között irányítás szempontjából feloszt-
ják az egyes rendőrkapitányságokat, szervezeti egységeket és elemeket. Az ügyeletes 
utasításadási jogkörrel rendelkezik az általa irányított rendőrkapitányságok személyi 
állománya felett alosztályvezetői szintig.

Az ügyeletesek irányítják az intézkedést igénylő események rendőri kezelését. Ennek 
keretében:

 – Kezelik az állampolgári bejelentésekkel kapcsolatos elektronikus adatlapokat, fel-
ügyelik a bejelentésekkel kapcsolatban szükségessé váló intézkedések végrehajtását. 
Ennek során adattárakból történő adatszolgáltatásokat – lekéréseket – teljesítenek.

 – Az ügyeletes feladata a segélyhívással kapcsolatban egy „küldésleírás” elnevezésű, 
elektronikus formanyomtatványt kitöltése. Ezt a HIK-ben  a hívásfogadó nyitja meg, 
és rögzíti a bejelentés időpontját. A TIK-be történő megküldést követően az ügye-
letes további időpontokat, a közterületi állomány helyszínre küldés nyugtázásának, 
a helyszínre érkezés és az intézkedés befejezésének időpontját is rögzíti.

 – Az ügyeletesek a HIK-ből  elektronikusan továbbított segélyhívásokon kívül bármely 
más úton – vezetékes telefonon, átkapcsolással, a közterületi szolgálat részére jelzett 
vagy e-mailben érkezett – tudomásukra jutó állampolgári bejelentéseket is kezelik. 
Ezen esetekről az elektronikus adatlapot az ügyeletes veszi fel a tevékenységirányítási 
rendszerben (a továbbiakban: TIR-rendszer), és teszi meg a szükséges intézkedéseket.

 – Az ügyeletes a rendőri intézkedést igénylő bejelentések helyszínére közterületi állo-
mányt küld.
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 – Az ügyeletesek a bejelentéssel kapcsolatos esetlapon az esemény helyszínét ponto-
san azonosítják (geokódolják), amellyel a TIR esetirányítás térképén a küldési cím 
a küldött egység számára – mobiltechnikai eszköz vagy gépjárműbe szerelt ipari 
PC segítségével – láthatóvá válik.

 – Esetenként közvetlen továbbkapcsolással érkező bejelentések során az állampolgá-
rokkal közvetlen kommunikációt folytatnak, amely során elvárás részükről az udva-
rias, kulturált, megjegyzésektől mentes hangnem.

Az ügyeletesek további fontos feladata a közterületi szolgálatot ellátó állomány mobilesz-
közeiről leadott vészjelzések kezelése. A vészjelzést küldő EDR-rádió mikrofonja kihan-
gosított üzemmódra áll át, biztosítva a TIK-ügyeletes részére a rádió környezetébe történő 
behallgatásra. Az ügyeletes feladata ilyen esetben legrövidebb úton felvenni a kapcsolatot 
a vészjelzést leadó tagállomással, meggyőződni a jelzés valóságtartalmáról, a veszély-
helyzet fennállásáról. Amennyiben a tagállomás nem érhető el – vagy a vészjelzés indo-
kolttá teszi – haladéktalanul megerősítő erőt kell küldeni a helyszínre.

A TIK-ügyeletes mint szolgálati elöljáró – dokumentált módon – engedélyezi az általa 
irányított állomány részére a megkülönböztető jelzés használatát.

A szolgálatirányító parancsnok szerepe a tevékenységirányítás rendszerében

A tevékenységirányítás rendszerének fontos eleme a szolgálatparancsnok. Az alárendelt 
állomány közterületi irányításának és koordinálásának legalsó, közvetlen parancsnoki 
feladatokat ellátó – alapvetően – tiszthelyettesi besorolású állomány elsődleges feladatai 
közé tartozik a TIK-el szorosan együttműködve az információk továbbítása, az elsődleges 
döntések meghozatala. A szolgálatparancsnoki tevékenység ellátásának elengedhetetlen 
feltétele a TIK-kel  történő folyamatos információcsere és kölcsönös segítségnyújtás. 
A szolgálatparancsnok szolgálatba lépésekor jelentkezik a TIK ügyeletesénél, tájékozta-
tást kér tőle a napi szolgálatellátással kapcsolatos releváns információkról, a folyamatban 
lévő intézkedésekről. Jelentést tesz az ügyeletes felé a rendőri szerv illetékességi területét 
és az alárendelt állományt jellemző minden eseményről, jelenségről, a szolgálatellátást 
befolyásoló tényezőkről. Az információ vesztés elkerülése érdekében a szolgálatpa-
rancsnokok szolgálatának kezdő és befejező időpontja nem eshet egybe a TIK-ügyeletes 
szolgálatának kezdő és befejező időpontjával.181

A tevékenységirányítás hierarchiáját tekintve a szolgálatparancsnok a TIK ügyele-
tesének alárendeltje, a TIK ügyeletese utasítási jogkörrel rendelkezik fölötte, vita vagy 
eltérő vélemény esetén a közterületi állomány irányításának kérdésében vagy az intézkedés 
lefolytatásának módjáról az ügyeletes dönt. A TIK-ügyeletes utasítását a szolgálatparancs-
nok nem bírálhatja felül. A gyakorlati életben a szolgálatparancsnokok – figyelembe véve, 
hogy az állomány képességeinek, rátermettségének szintjével, az illetékességi terület sajá-
tosságaival kizárólag ők vannak tisztában – tág döntési jogkörrel járnak el. Utasításaikat 

181 14/2017. (III. 24.) ORFK-utasítás 6. pont
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az ügyeletesek csak indokolt esetben – egyértelműen jogsértő vagy szakszerűtlen döntések, 
illetve döntésképtelenség esetén – bírálják felül. Az alárendelt állománynak utasítást a szol-
gálatparancsnok szolgálati elöljárója is adhat, az adott utasításról az elöljáró vagy az uta-
sítást kapott egység a TIK-ügyeletest és a szolgálatparancsnokot is tájékoztatni köteles.

Ügyeleti feladatok
Rendkívüli események és a jelentési kötelezettség rendje

Valamennyi TIK az illetékességi területén egy naptári nap (0.00 órától 24.00 óráig 
tartó időszak tekintetében) során bekövetkezett eseményeket és megtett intézkedéseket 
összefoglaló napi jelentést készít, amelynek hitelességéért a TIK ügyeletvezetője felel. 
A napi jelentés a beszámolás alapja a megyei rendőrfőkapitány felé. Részére és az általa 
meghatározott vezetőknek, személyeknek a lezárt időszakot követő nap 06.00 óráig 
kell elektronikus úton megküldeni. A napi jelentés kivonatolt, korlátozott adattartalmú 
(személyes adatot nem tartalmazó) változata a rendőrfőkapitány döntése alapján ala-
csonyabb vezetői szinten is hozzáférhetővé tehető. A határrendészeti kirendeltségek 
tekintetében határrendészeti napi jelentés készül az ORFK Határrendészeti Főosztály 
számára a tárgynapot követő 08.30 óráig.

A napi jelentés adatszolgáltatása az ország biztonságát vagy közrendjét súlyosan veszé-
lyeztető, személy-, vagyonbiztonságot, nemzeti vagyont érintő és egyéb jelentést igénylő 
események rövid, szöveges értékelésére, valamint statisztikai kimutatásokra terjed ki. 
A statisztikai kimutatások a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámára, a szemé-
lyes szabadságában korlátozott személyek számára, a kiemelt bűncselekmények számára, 
rendezvényekre, közlekedési balesetekre, szabálysértési és közigazgatási bírság hatálya 
alá tartozó eljárásokra, a bűnügyi felügyelet hatálya alá tartozó személyekre vonatkoznak. 
A gyakorlati életben az adatszolgáltatást nehezítő körülmény, hogy mind a TIK állományá-
nak, mind az egyes napszakokban közterületi szolgálatot teljesítő állományának szolgálati 
ideje eltér a naptári naptól, a többszöri átfedések miatt átlagosan három rész- vagy teljes 
szolgálati ciklus időszakából kell az adatszolgáltatást teljesíteni, különösen ügyelve arra, 
hogy ne kerüljön sor információvesztésre vagy statisztikai duplikációra.

Az ORFK Főügyelet napi tájékoztató jelentést készít, amely 0.00 órától 24.00 óráig 
terjedő időszakban a jelentéstételre kötelezett szervek által a tárgynapot követő nap 2.00 
óráig írásban jelentett kiemelt rendkívüli eseményeket tartalmazza. A napi tájékoztató 
jelentést a rendőrség felső vezetése részére küldik meg, illetve annak korlátozott adat-
tartalmú (sajtóban nem közölhető tartalom mellőzésével elkészített) változatát az ORFK 
kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján közzéteszi.

Az ügyeleti szolgálat egyik alapfeladata a jelentéstétel rendjének teljesítése. Ez bizto-
sítja a megfelelő információáramlást a felsőbb szintű szervek – és ezen keresztül a rend-
őrség felső szintű vezetői – felé. A jelentéstétel rendje annak megfelelően változik, hogy 
milyen típusú rendkívüli esemény képezi a jelentés tárgyát. Kétféle rendkívüli eseményt 
tudunk megkülönböztetni; „kiemelt rendkívüli esemény” („K”-esemény) és jelző nélküli 
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„rendkívüli eseményt” („R”-eseményt). A „K”-események és „R”-események tételes 
felsorolását az TIK-utasítás 1. számú melléklete tartalmazza, összesen 105 pontba szedve 
a jelentési kötelezettség alá tartozó eseményeket, cselekményeket.

A „K”-eseményeket az alábbi protokollnak megfelelően kell jelenteni:
 – Az események elsődleges adatait – a hírforrás megjelölésével – azonnal, majd 

az ellenőrzést követően ismételten telefonon.
 – Az élet és anyagi javak mentése, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett további 

intézkedéseket telefonon, a megtételüket követően azonnal.
 – A mentési és kárelhárítási munka befejezése, a helyszíni szemle megtartása után 

az eseményt, az előidéző okokat, következményeket, a megtett intézkedések addigi 
eredményét azonnal telefonon, majd elektronikus úton.

 – Amennyiben a bekövetkezett esemény miatt kormányzati intézkedés is szükséges 
lehet, abban az esetben ennek tényét.

 – Összefoglaló jelentést a rendkívüli eseményről, annak kezelésére bevezetett rendőri 
intézkedésekről, ezek eredményéről, károkról, sérülésekről Robotzsaru Neoban 
az esemény bejelentését követő 24 órán belül.

Az „R”-események jelentéstételi rendje lényegesen egyszerűbb. Ezeket az eseményeket 
írásban a tények és adatok megállapítása és ellenőrzése, valamint a szükséges intézkedé-
sek megtétele után kell jelenteni. A gyakorlatban sokszor találkozni azzal a jelenséggel, 
hogy az ügyeletes vagy ügyeletvezető ennél gyorsabb – a „K”-események jelentéstételi 
rendjéhez közelítő – jelentéstételi kötelezettséget határoz meg.

Gyakorlati tapasztalatok alapján a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok és felet-
tes szerve vezetésének jelentős mértékű információigényét kell a TIK-nek  kielégítenie. 
Nem elég pusztán a pontos tájékoztatás, a jelentésnek rendkívül rövid időn belül meg 
kell valósulnia, megelőzve a média vagy más hatóság megkeresését. Fontos megjegyezni 
azt a gyakorlatot is, hogy a felettes szervek felé történő tájékoztatás nem pusztán a TIK 
rendszerén keresztül valósul meg, hanem azzal párhuzamosan a szervek vezetői rövid 
úton, szóban is jelentést tesznek elöljáró parancsnokuk részére. Ez méginkább előtérbe 
helyezi a pontos és minden részletre kiterjedő adatszolgáltatást, amelyet a párhuzamos 
csatornákon keresztül tett jelentésekkel ellenőriznek, összevetnek.

A TIK ügyeletese felé történő jelentés a rendkívüli esemény, az elkövetett cselekmény 
jellegétől függően azon alapinformációk és kérdések tisztázására kell hogy kiterjedjen, 
amelyek az esemény kivizsgálásához, a jog- és szakszerűség megítéléséhez, az elköve-
tett cselekmény minősítéséhez szükségesek. Ezek lényegében lefedik a kriminalisztika 
alapkérdéseit.

Egységek kezelése, közterületi állomány helyszínre küldésének protokollja

A tevékenységirányítás többszereplős együttműködését támogató informatikai hátteret 
a Robotzsaru Neo menüpontjaként működő tevékenységirányítási rendszer (röviden: TIR) 
biztosítja. A TIR-rendszert a helyei szervek szolgálatparancsnokai és TIK-ügyeletesei 
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együttesen használják. A TIR-rendszerben rögzítik az adott napszakban közterületre 
vezényelt állományt a részükre felszerelésként kiadott GPS-jeladóval ellátott technikai 
eszközök alapján. A TIR-rendszeren keresztül TIR-térkép működtethető, amely a TIK 
szolgálati helyiségeiben kivetítve térképes alrendszeren mutatja a szolgálatban lévő egy-
ségek elhelyezkedését és szolgálati elfoglaltságát, segítve azok koordinálását. A TIK 
ügyeletesei a TIR-esetirányítás alkalmazásával kezelik a hívásfogadó központokból 
elektronikus úton érkező esetlapokat. A TIR-rendszer kiesése, leállása esetén a tevé-
kenységirányítási központ állománya a Safe TIR-tartalék rendszerre áll át.

TIR-térkép alkalmazás során alapvető elvárásként fogalmazódik meg, hogy vala-
mennyi GPS-jeladóval rendelkező egység látható legyen a TIR-térkép felületén. Azoknál 
a rendőri szerveknél, ahol a technikai feltételek lehetővé teszik a közterületi szolgálatot 
ellátók helyzetének meghatározását, az érintett állomány tagjainak aktuális pozícióját 
ilyen módon is folyamatosan figyelemmel kísérik. A közterületi szolgálat ideje alatt 
a szolgálati gépjárműbe szerelt EDR-rádiót, illetve a kézi EDR-rádiókba épített hely-
meghatározót folyamatosan bekapcsolt állapotban kell tartani; kikapcsolása fegyelmi 
eljárást von maga után. Amennyiben a közterületi tevékenységbe bevont jármű digitális 
képrögzítő eszközzel felszerelt, azt a szolgálat ellátása alatt folyamatosan használni kell.

A szolgálatparancsnok köteles a TIR-rendszerben a következő napszakban szolgálatot 
teljesítő egységeket, szolgálat közben pedig az aktuális változásokat rögzíteni. A rögzí-
tésnek ki kell terjednie a TIR-egység hívónevére, GPS-eszköz hívószámára, a szolgálati 
gépjárműbe szerelt EDR hívószámára, a szolgálati gépjármű rendszámára, a járőrkör-
zetre, a kézi EDR hívószámára. Szintén a szolgálatparancsnok feladata az egységek 
státuszának elsődleges beállítása. A státusz a rendőri egység állapotára utal, kiderül 
belőle, hogy a tevékenységirányítási központ ügyeletese küldheti-e a tagállomást, és egy 
prioritási sorrendet is mutat, amely jelzi, hogy milyen sorrendben küldhetők a tagállo-
mások. Az egyes státuszok a könnyebb felismerhetőség érdekében a TIR-térkép felületén 
különböző színkódokkal vannak jelölve. A szolgálatparancsnok státuszállítási mecha-
nizmusa nem lehet öncélú, nem tartalékolhat feleslegesen rendőri erőket. A rendőrkapi-
tányságok saját tagállomásainak prioritási szintjeit a Robotzsaru Tevékenységirányítási 
rendszer Szolgálatirányítói tevékenységek Egységek kezelése menüpontban állíthatják 
be. Lehetőség van a színkód megadása mellett szöveges magyarázat hozzáfűzéséhez is.

A TIK-tevékenységen belül az egyes egységek különböző fontossági sorrend alapján 
kerülnek sorra a címküldésben, ezt a prioritást a TIR-térkép felületén színkódokkal is 
jelölik. A fontossági sorrend az alábbi:

 – rendőrkapitányság küldhető járőre (zöld színkód),
 – rendőrkapitányság egyéb feladatot ellátó egysége (kék színkód),
 – rendőrkapitányság nem küldhető státuszú tagállomásai (szürke színkód).

Fenti fontossági sorrendben egyéb feladatot ellátó egységek jellemzően a körzeti meg-
bízotti szolgálat vagy a bűnügyi szolgálati ág közterületi járőrszolgálattól elkülönülten 
tevékenykedő beosztottjai, míg nem küldhető státuszt a szolgálatparancsnokok vagy 
mozgóőri szolgálatot ellátó állomány kap, akiket a feladat ellátásától csak a legvégső 
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esetben lehet elvonni. A fentiek alapján biztosítható a rendőrkapitányságoknál a helyi 
szinten jelentkező feladatok maradéktalan végrehajtása (például elővezetések, kísérések 
végrehajtása, közreműködés végrehajtási eljárásban stb.), valamint a TIK-be vezényelt 
egységek rendelkezésre állása. Lehetőség szerint a rendőrkapitányságokon a bűnügyi cso-
port vezetőjének beosztása mellett a bűnügyi szolgálati ághoz tartozó egységeket, a forró 
nyomos bűnügyi állományt, a bűnügyi technikusi szemle bizottságot vagy a közterületi 
szolgálatot ellátó bűnügyi állományt is rögzíteni kell, az egységet – ha feladatellátásuk 
megengedi – GPS-helyzetmeghatározóval rendelkező EDR kézi rádióval is el kell látni. 
További színkódok segítik a TIK ügyeletesét abban, hogy az egyes tagállomások tevé-
kenységét első ránézésre is felismerjék. Így lila színkóddal rendelkezik a küldésre kijelölt, 
pirossal a küldésben lévő, narancs színkóddal az intézkedő, sötétkékkel a rendőrségi 
épületben írásos tevékenységet végző vagy barna színkóddal a munkaközi szünetét 
töltő tagállomást.

Kapcsolattartás, rádióforgalmazási szabályok

A tevékenységirányítás a TIK ügyeletese és a közterületi szolgálatot ellátó állomány 
között közvetett módon, rádióforgalmazáson keresztül valósul meg. Ezért elengedhe-
tetlen, és különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a jól érthető és egyértelmű utasítások 
adására, a hivatalos szakmai nyelven folytatott kommunikációra, a kiadott utasítások 
végrehajtásának visszaellenőrzésére. A beszélgetések rögzítése és későbbi visszahall-
gathatósága érdekében a kommunikációt elsősorban EDR-rádión keresztül, indokolt 
esetben szolgálati mobiltelefon vagy egyéb telefonkészülék segítségével kell végrehajtani. 
A kapcsolattartás során folytatott kommunikációnak rövidnek, lényegre törőnek és tény-
szerűnek kell lennie. Elfogadhatatlan a rádióforgalmazás nem szolgálati célú használata, 
a személyeskedő, sértő megjegyzések használata, szubjektív véleménynyilvánítás.

A közös szolgálati feladatot ellátó állomány (egy vagy több rendőrkapitányság közte-
rületi állománya vagy a feladatellátásra összevont állomány) egy rádiócsatornán kommu-
nikál, így elkerülhető az intézkedő tudomására jutott információk többszöri elismétlése 
és az információvesztés, és az egyes egységek tisztában vannak egymás tartózkodási 
helyével, intézkedéseivel. A közterületi állomány kötelessége a folyamatos elérhetőség 
biztosítása. A mindennapi szolgálat ellátása során elvárás a rádióforgalmazás olyan 
mértékű zárt és biztonságos használata, amely illetéktelen külső személy részére a közölt 
információkat értelmezhetetlenné teszi. Ezt a célt szolgálja a tagállomások hívónevekkel 
történő azonosítása, a körözési rendszerben történő ellenőrzés eredményének kódszá-
mokkal történő megadása (a körözési rendszerben nem szereplő adat „00” jelölést kap, 
a találatok „01–05” kódok között szerepelnek veszélyességi fokozatok alapján növekvő 
sorrendben), a schengeni információs rendszerben elhelyezett, úgynevezett SIS-találatok 
kódszámok alapján történő értelmezése.

A TIK felállításával együtt meghatározták az ORFK Rendészeti Főigazgatósága által 
kiadott kódszótár alkalmazását. A kódszótár kettős feladatot lát el. Egyrészt kategorizálja 
a bejelentéseket, másrészt meghatározza azok prioritásának fokát, egyben azt is, mennyi 
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időn belül köteles a feladattal megbízott tagállomás a helyszínre indulni. Az elvárás 
egy gyors reagálási képesség szintjének elérése. Ideális esetben a hívásfogadó a beje-
lentést 2 percen belül továbbítja. A tagállomás helyszínre irányítása további 1 percen 
belül lehetséges. Késedelem alapvető okai az informatikai rendszer lassulása, elhúzódó 
telefonbeszélgetés a bejelentővel, szabad tagállomás keresése vagy a szabad tagállomás 
elérésének valamely akadálya.

A tevékenységirányítás rendszerét támogató, a közterületi szolgálatot ellátó állomány 
részére a feladatellátáshoz rendszeresített technikai eszközök az EDR-rádión túl a szol-
gálati gépjárművekbe szerelt NOVA ipari PC, illetve mobil- (android) eszközök. Ezen 
eszközök alkalmasak a TIK ügyeletese által rádióforgalmazás útján kiadott címküldések 
elektronikus fogadására, az intézkedések során – jogosultság esetén – a szükségessé váló 
adatlekérések végrehajtására. Az eszközök rendelkezésre állása esetén ezek használata 
képezi az adatlekérdezések elsődleges módját, csak valamely működési zavar miatt lehet 
az ügyeleteshez fordulni. A rohamos technikai fejlődéssel a beszerzések és fejlesztések 
a mobil (kézi) androideszközök alkalmazásának irányába haladnak. Ezek a lényegében 
rendőrség által alkalmazott informatikai programokkal ellátott smarteszközök gyalogos 
szolgálat ellátása esetén is használhatók, biztosított velük arcképes nyilvántartás elérése 
vagy rendszámfelismerő rendszer alkalmazása is. A közterületi állomány önállóságá-
val arányosan csökkenthető a TIK-ügyeletesek, valamint a rádiócsatornák forgalmazás 
miatti leterheltsége.

A TIK és a törzs kapcsolata

Ideiglenes jelleggel és részben azonos irányítási feladatrendszerrel, de az egyes TIK-ek-
től elkülönülten és függetlenül kerül sor törzs felállítására és működtetésére. Azokban 
az esetekben, amikor a napi szolgálatteljesítéssel együtt járó feladatokon túl, tervezett 
(például állami ünnepség, rendezvénybiztosítás) vagy váratlan események (például 
rendkívüli időjárási viszonyok, katasztrófa, zavargás) bekövetkezése miatt a működési 
kapacitást meghaladó feladatok hárulnak a közterületi szolgálatot ellátó állományra 
és ezáltal az ügyeleti szolgálatokra is, az esemény kezelésére, biztosítására nagyobb 
létszámú állomány vezénylésére, az állomány tevékenységének kezelésére, irányítására 
pedig központi irányító szerv, törzs alkalmazására kerül sor. A feladatok megosztása 
során a TIK ügyeleteseinek figyelme a napi szolgálati feladat ellátására korlátozódik, 
az állampolgári bejelentésekre történő reagálással, címküldéssel. Mivel a napi szolgá-
latellátás tisztán nem különíthető el a törzs működését érintő eseményektől, elenged-
hetetlen a folyamatos együttműködés, információcsere. Ideális esetben – a szolgálati 
hely kialakításától függően – az egy légtérben működő törzs és TIK a kapcsolattartást 
és kommunikációt közvetlenül a legkisebb idő- és információvesztéssel tudja végre-
hajtani. A törzs a működését érintő eseménnyel kapcsolatos döntésekben a TIK felettes 
szerveként működik, a TIK ügyeletvezetőjén keresztül utasítást adhat az érintett tagál-
lomások irányítására vonatkozóan.



Vasútrendészet
Papp Dávid

Bevezetés a vasútrendészetbe

A vasútbiztonság kétkomponensű, egyrészt az üzembiztonságot, másrészt – ezen túl-
menően – az élet és testi épség védelmét és a vagyonbiztonságot magában foglaló álla-
pot. Az üzembiztonság a vasúti alkalmazottak, a vasúti szolgáltatást igénybe vevő vagy 
a vasúti közlekedéssel, szállítással egyéb módon kapcsolatba kerülő személyeket érintő 
baleseti koczkázat redukálását, a balesetekkel kapcsolatos védelmet foglalja magában, 
míg az élet és testi épség védelme és a vagyonbiztonság alatt a balesetek okozásán kívüli 
egyéb jogsértő cselekményekkel szembeni védelmet érthetjük. A vasútrendészet a rend-
őrség közrendvédelmi, bűnügyi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti és határren-
dészeti szolgálati ága által a vasúti közlekedésben kifejtett rendészeti tevékenységének, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vasúti csomag- és áruszállítással kapcsolatos tevékenysé-
gének, továbbá a vasúti közlekedés biztonságában érdekelt, annak megőrzésére hivatott 
állami és magánbiztonsági szektor tevékenységének összességeként fogalmazható meg. 
Az állam elsősorban mint a vasúti infrastruktúra tulajdonosa vesz részt a vasútbiztonsági 
feladatokban. Erre a célra hozták létre a vagyonőröket és fegyveres biztonsági őröket 
alkalmazó MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.-t.

A vasútrendészet célja a vasútbiztonság fenntartása, azaz a vasúti infrastruktúra, 
valamint a vasúti személy- és áruszállítás jogsértő magatartásokkal szembeni védelme. 
A fejezetben a vasútrendészet rendőrségi (közrendvédelmi szolgálati ágat érintő) felada-
tait ismertetjük. A körzeti megbízott vasúti közlekedést érintő speciális közlekedésren-
dészeti feladatait a körzeti megbízotti szolgálatról szóló fejezetben fejtjük ki.

Miután a 19. század második felében – a „vasminiszter” néven is ismert Baross Gábor 
közlekedéspolitikusnak köszönhetően – lezajlott a magánkézben lévő vasúttársaságok 
túlnyomó többségének államosítása, a Magyar Királyi Államvasutak égisze alatt megszü-
letett a vasúti közlekedés biztonságának megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos 
állami igény. Ennek köszönhetően később, 1940-ben  – a vasútvonalakat korábban is elle-
nőrző – Magyar Királyi Csendőrségen belül létrehozták a vasúti csendőrséget, amelynek 
kifejezett feladata a vasút működése zavartalanságának biztosítása volt.182 A csendőrség 
1945. évi feloszlatását követően az egységes állami rendőrség működése során folya-
matos volt a vasúti pályaudvarok, állomások, megállóhelyek, valamint járatok rendőri 
ellenőrzése. Napjainkban a rendőri állomány által végrehajtott vonatkísérések, pályaud-
var-, állomás-, megállóhely-ellenőrzések mellett a nagy fővárosi (Keleti, Nyugati, Déli 
pályaudvar), valamint a frekventált vidéki (például Szolnok vasútállomás, Miskolc-Tiszai 
pályaudvar) pályaudvarokon állandó jelleggel rendőrőrs működik.

182 Kaiser 2010
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A vasúti közlekedés veszélyes üzem, ami azt jelenti, hogy az annak megszervezésében 
tevékenykedők fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak önmagukra és/vagy 
másokra nézve. Nincs konkrét jogi fogalmi meghatározása és felsorolása a veszélyes 
üzem kategóriájába tartozó tevékenységi köröknek, viszont az nagy általánosságban kije-
lenthető, hogy veszélyes üzemnek a környezetére fokozott veszéllyel járó tevékenységek 
minősülnek, amelyek azért hordoznak magukban az általánosnál nagyobb veszélyt, mert 
a tevékenység ellátása során az embereknek nincs abszolút uralma a veszélyforrások 
(általában gépi berendezések) felett. Mindemellett ki kell hangsúlyozni, hogy a vasúti 
személy- és áruszállítás a létfontosságú rendszerek és létesítmények (korábban kritikus 
infrastruktúra) része, amely – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megfo-
galmazása alapján – nem más, mint „egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi 
életfeltételeit megteremtő, a gazdaság működését elősegítő vagy lehetővé tévő azon 
szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok összessége vagy ezek 
részei, amelyek megsemmisülése, szolgáltatásaik vagy elérhetőségük csökkenése egy 
adott felhasználói kör létére, lét- és működési feltételeire negatív hatással jár”.183

Együttműködési rendszer
Az együttműködés célja, területei

A magyar vasúti közlekedés biztonsága érdekében a Magyar Államvasutak Zrt. (a továb-
biakban: MÁV, amelynek tulajdonában áll a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt.), a Nemzeti 
Adó-és  Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint a rendőrség között együttműködési 
rendszer működik, amelynek feladatait a 29000-129/10/2015. emü. számú együttműkö-
dési megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) rögzíti.

Az együttműködés célja, hogy a szerződő felek összehangolják az alábbi területeken 
folyó tevékenységüket:

 – az utasok személyének (életének, testi épségének) és anyagi javainak megóvása;
 – a vasúti közlekedés biztonságának garantálása;
 – a vasúti tulajdon elleni jogellenes cselekmények (rongálások, lopások) megelőzése 

(anyagi javak megóvása);
 – szállítmányok bíztosítása;
 – áruk vámszempontú ellenőrzése;
 – az illegális migráció megakadályozása.

E tevékenység körében a rendőrség és a NAV kiemelten kezeli a vasúti közszolgáltatás 
biztonságát. Ennek keretében a színesfémlopások, a vasúti infrastruktúra, a vonatok 
rongálásának, a közfeladatot ellátó vasutas munkavállalók elleni támadásoknak a meg-
előzése, felderítése érdekében szorosan együttműködik a MÁV Zrt.-vel és a MÁV-START 

183 www.katasztrofavedelem.hu/412/katasztrofatipusok-teli-veszelyek-a-letfontossagu-infrastrukturak-kri-
tikus-infrastrukturak (A letöltés dátuma: 2019. 08. 06.)

http://www.katasztrofavedelem.hu/412/katasztrofatipusok-teli-veszelyek-a-letfontossagu-infrastrukturak-krit
http://www.katasztrofavedelem.hu/412/katasztrofatipusok-teli-veszelyek-a-letfontossagu-infrastrukturak-krit
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Zrt.-vel. Az említett rendvédelmi szervek lehetőségeikhez mérten új technikai eszközök 
rendszerbe állításával segítik a gyors, biztonságos ellenőrzést a vasúti határátkelőhelye-
ken és a menet közben ellenőrzött vonatokon, törekszenek a menet közbeni ellenőrzés 
kiterjesztésére, a személyszállító vonatok határtartózkodási idejének csökkentése érde-
kében.

Az együttműködés alapeleme, hogy a rendőrség vállalja, hogy a közterületi szolgálat 
szervezése során kiemelt figyelmet fordít a vasúti pályaudvarok, állomások, megál-
lóhelyek ellenőrzésére, továbbá folyamatosan vizsgálja a rendőri erő vasút területére 
való telepítésének szükségességét, újabb vasúti rendőrőrsök létrehozásának lehetőségét.

A rendőrség együttműködésből fakadó keretfeladatai

Legáltalánosabban a rendőrség alapfeladatiból levezetve lehet rögzíteni a rendőrség 
vasútbiztonsági feladatait. Ennek megfelelően a vasúti pályaudvarokon, állomásokon 
és megállóhelyeken a közrend, közbiztonság fenntartása, a szabálysértések és a bűn-
cselekmények felderítése, megelőzése, megszakítása, az elkövetők elfogása határozható 
meg. Ezen belül helyezhető el a jogsértő cselekményekkel és azok elkövetőivel szemben 
a személy- és áruszállítás során történő fellépés. Meghatározhatók azok a cselekmé-
nyek, amelyek a vasútrendészet területén tipikusnak mondhatók. Ennek megfelelően 
az együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a vasúttársaságok területén, 
illetve sérelmére elkövetett lopások, rongálások megelőzésére, különös tekintettel 
a vasúti pályára, motorkocsikra, motorvonatokra és a személyszállító járművekre, 
valamint azok tartozékaira elkövetett lopásokra. Ugyancsak az általános feladatok 
között említhető a vasút mint létfontosságú infrastruktúra ellen irányuló jogsértő 
cselekmények felderítése, felszámolása. Ezt el kell határolni a személy-, és árufor-
galom védelmétől, hiszen ez esetben a védelem tárgya maga a vasúti infrastruktúra, 
nem pedig az azt igénybe vevők biztonsága. Mindezek érdekében a jelentősebb vas-
úti csomópontokon, pályaudvarokon, állomásokon – a rendelkezésre álló lehetőségek 
keretei között – rendőri szervet kell működtetni, valamint intézkedni kell bűnügyi, 
közbiztonsági és egyéb akciók szervezésére.

Az általános feladatokon túl az alábbiak elvégzése hárul a rendőrségre:
 – a vasúti balesetek megelőzése, következményeinek felszámolása, a vasúti balesetek 

helyszínén történő eljárás;
 – A személyszállító vonatok ellenőrzése – kiemelten a nemzetközi, az elővárosi, 

az InterCity és az éjszaka közlekedő vonatok –, amelynek során prioritást élvez 
az illegális migránsok, az illegálisan szállított áruk, különösen a kábítószer, fegyver, 
lőszer, robbanóanyag felkutatása;

 – a MÁV Zrt. területén található létesítményeket érintő közveszély előidézésére irá-
nyuló – különös tekintettel a robbantással történő – fenyegetés megelőzése, követ-
kezményének, hatásának csökkentése;

 – vasúti pályaudvarokon, állomásokon, más vasúti területen térfigyelő rendszerek 
kialakításának, fejlesztésének elősegítése;
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 – pályaudvarokon, állomásokon, vonatokon az ellenőrzést végző alkalmazottak mun-
kavégzésének kölcsönös segítése;

 – információcsere, valamint a technikai eszközök lehetőség szerinti kölcsönös ren-
delkezésre bocsátása, igénybevétele;

 – a vasúti átjárók biztonságának növelésével kapcsolatos intézkedések megtétele.

A rendőrség együttműködésben betöltött szerepe, vállalásai

A feladatok kereteinek kijelölése alapján meghatározhatók azok a konkrét vállalások, 
amelyekkel a rendőrség igyekszik kitölteni a kereteket. Alapvető és általánosan elvárható 
feladat, hogy az illetékes rendőrkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
(BRFK) a megyeszékhelyi és az egyéb pályaudvarokon indokolt esetben állandó vagy 
időszakos gyalogos járőrszolgálatot szervezzen, illetve az útiránytervekben, körzetle-
írásokban szerepeltesse a pályaudvarok, állomások, megállóhelyek visszatérő ellenőr-
zését. A rendőrségnek ellenőrzési tevékenysége során fokozott figyelmet kell fordítania 
arra, hogy a közúton közlekedők a vasúti jelzőberendezések (sorompók), figyelmeztető 
jelzőtáblák rongálásával a vasúti közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, és a vasúti 
felüljáróknál a magasságkorlátozásokat, a vasúti átjáróban való közlekedés szabályait 
betartsák, ennek során a vasút-közút szintbeli kereszteződéseket országos jelentőséggel 
érintő kérdésekben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Rendészeti Főigazgató-
ság Közlekedésrendészeti Főosztály egyeztet és együttműködik a MÁV Zrt. Biztonsági 
Főigazgatóság Vasútbiztonsági szervezetével.184

Fokozott figyelmet kell fordítani továbbá arra, hogy a vasúti közlekedés körében – ron-
gálással, lopással, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy meg-
változtatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy 
fenyegetés alkalmazásával – elkövetett bűncselekményeket megelőzze. Ezen túlmenően 
a rendőrség a BRFK-n keresztül vállalja a ferencvárosi csomóponton operatív bűnügyi 
csoport működtetését, a BRFK és az illetékes rendőr-főkapitányságok útján pedig 
az egyéb pályaudvarokon, állomásokon a bűncselekmények megelőzését, felderítését 
és megakadályozását célzó akciók szervezését. A rendőrség biztosítja, hogy a bűnügyi 
szolgálati ág kiemelten kezeli Budapesten a ferencvárosi csomópontot, a Keleti, a Déli, 
a Nyugati és a Soroksári úti (BILK) pályaudvarokat, valamint a Hatvan és a Dunai Fino-
mító (Százhalombatta) MÁV-állomásokat, valamint a vasúti közlekedés körében bekö-
vetkezett balesetek során a zavartalan vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében 
a lehető legrövidebb időn belül megkezdik és lefolytatják a szemlét.

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bűnügyi és rendészeti helyettese gondosko-
dik az illetékességi területén lévő pályaudvarok, állomások, megállóhelyek és más vasúti 
létesítmények közbiztonsági helyzetével kapcsolatos rendszeres elemző-értékelő tevé-
kenység végrehajtásáról, ennek eredményeként a veszélyeztetett létesítmények területén, 

184 A vasút-közút szintbeli kereszteződésekkel kapcsolatos együttműködés feladatait a MÁV, valamint 
a rendőrség részéről létrejött kétoldalú, 87/2013. emü. számú együttműködési megállapodás szabályozza. 



451

a veszélyeztetett időszakokban járőrszolgálat, valamint akciók szervezéséről, továbbá 
azok végrehajtása során a vasúti szervekkel való együttműködésről.

A rendőrség a vasúti létesítményekben elhelyezett rendőri állomány szolgálati fel-
adatainak meghatározása során elsőbbséget biztosít a vasút biztonságával összefüggő 
feladatok végrehajtásának. Ennek keretei között tájékoztatja a vasúttársaságot a vasúti 
rendőri szerv működésével kapcsolatos, a vasúti területen történő szolgálatellátásra kiható 
változásokról, segítséget nyújt a vasúttársaságok által foglalkoztatott fegyveres biztonsági 
őrök ki- és továbbképzéséhez, valamint szakmai támogatást biztosít a vasúttársaságok. 
vagyonvédelmi rendszerének fejlesztéséhez.

Feladatok közveszéllyel fenyegetés, gyanús csomag esetén

Közveszéllyel fenyegetés

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezése alapján közveszéllyel 
fenyegetést követ el, „aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt 
állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése 
fenyeget”.185 Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez érkezett 
közveszéllyel fenyegetéssel összefüggő bejelentés esetén a lehető legrövidebb időn belül 
értesíteni kell a fenyegetett létesítmény vezetőjét, valamint egyeztetni kell a foganato-
sítandó intézkedéseket.

A MÁV-hoz érkező közveszéllyel fenyegetés esetén – amennyiben a fenyegetés 
közvetlenül MÁV Zrt. területén lévő létesítményre, illetve vonatra irányul – a bejelen-
tést fogadó személy az együttműködési megállapodás 1. mellékletben foglalt „bom-
baüzenet-adatlap” kitöltésével rögzíti a fenyegetés módját, idejét, helyét, célpontját. 
Az adatlap a fenyegetésre vonatkozó általános és elsődleges információkon túl az alábbi 
információk rögzítésére alkalmas (amelyekhez a bejelentő személy eshetőlegesen jut 
hozzá):

 – a hívás időpontja;
 – a hívó telefonszáma;
 – a hívást fogadó személy neve, szolgálati helye, beosztása;
 – a hívás milyen telefonszámra érkezett;
 – a hívás típusa (vasúti, közüzemi, egyéb);
 – a hívás rögzítése megtörtént-e, amennyiben igen, a mentett hanganyag elektronikus 

fellelhetősége;
 – az elhangzott beszélgetés lehetőség szerinti pontos idézése;
 – a hívó feltételezhető neme, kora, beszédmódja, hangjellemzői, beszédstílusa;
 – háttérzajok, a hívás indításának feltételezhető helye (a háttérzajok alapján);

185 Btk. 338. § (1) bek.
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 – az üzenet vasúti létesítményekre, pályaudvarokra, vonatra vonatkozó részének meg-
fogalmazása, a szóhasználat;

 – a hívással kapcsolatos egyéb észrevételek;
 – a hívást követően értesített személyek, szervek köre (területi fő-üzemirányító, ren-

dőrség, területi vasútbiztonság) pontos hívásadatokkal.

A fenyegetésre irányuló bejelentést követően a fogadó alkalmazott azonnal értesíteni 
köteles szolgálati (munkahelyi) felettesét, továbbá a területi fő-üzemirányítót, a fenye-
getéssel érintett vasúti szolgálati hely vezetőjét és a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság 
területi vasútbiztonsági szervezetét.

Amennyiben a fenyegetés írásban (levélben) érkezett, az írott fenyegetést telefonon 
vagy egyéb hírközlő útján, valamint a kitöltött bombaüzenet-adatlapot a MÁV mun-
katársainak eredetiben kell átadnia az illetékes rendőrkapitányság részére. A másolati 
példányát az illetékes területi vasútbiztonsági szervezeten keresztül soron kívül meg 
kell küldeni a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága részére.

Vonatra, vasúti szerelvényre irányuló fenyegetés esetén a vasúti szolgálati hely 
vezetőjének feladata, hogy értesítse az illetékes TIK-et, a MÁV Zrt. illetékes területi 
fő-üzemirányítóját és az illetékes területi vasútbiztonsági szervezetet. Az általános 
protokoll alapján közveszéllyel fenyegetés esetén a vasúti szolgálati hely vezetőjének 
feladata egyrészt az utazóközönség és a szolgálatban lévő vasúti alkalmazottak meg-
felelő tájékoztatása (amely történhet a vasúti alkalmazottakon vagy hangosbemondón 
kersztül, de nem lehet pánikkeltő), másrészt a vonat, illetve a szerelvény vagy épület 
kiürítésére történő intézkedés. A feladatot kiürítési tervvel rendelkező objektumok 
esetében a terv alapján kell végrehajtani, egyéb esetben ajánlott két irányba üríteni. 
A szolgálati hely vezetőjének feladata, hogy a veszélyeztetett és emiatt kiürített objek-
tumokból eltávolított személyek részére biztonságos helyet (úgynevezett óvóhelyet) 
jelöljön ki. Természetesen e tevékenységek végrehajtásához célszerű rendőri segít-
séget nyújtani, így abban részt vehetnek a TIK küldése alapján a helyszínre kiérkező 
rendőri egységek. A gyakorlat azt mutatja, hogy a MÁV munkatársai által elkezdett 
kiürítés végrehajtását – vagy annak levezénylését – a rendőrség kiérkező egységei 
átveszik. Az esemény jellege186 miatt a TIK ügyeletesének fontos feladata, hogy a hely-
színre – a járőrök mellett – parancsnokot (szolgálatparancsnokot) is küldjön. Ameny-
nyiben az esemény körülményei magasabb szintű helyszíni parancsnok kijelölését 
indokolják, a TIK-ügyeletvezető – mint a megyei rendőrfőkapitány és a rendőrkapitány 
jogkörében eljárva utasításadásra jogosult személy – a feladatra akár osztályvezető-be-
osztású személyt is kijelölhet.

A helyszíni parancsnok feladata, hogy – a vasúti szolgálati hely vezetőjével, valamint 
a MÁV-alkalmazottakkal együttműködésben – az ürítést, zárást koordinálja, az illeté-
kes személyek (bombakutatók, tűzszerészek, lásd később) feladatának végrehajtásához 

186 Az 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. melléklete alapján a közveszéllyel fenyegetés kiemelet rendkívüli 
eseménynek minősül. 
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alkalmas körülményeket teremtsen, tartson fenn. További feladata, hogy gondoskodjon 
az esemény megfelelő dokumentálásáról, valamint a TIK – és igény szerint közvetle-
nül az elöljárók – irányába történő folyamatos jelentés teljesítéséről. A vasúti szolgálati 
hely vezetőjének feladata annak megakadályozása, hogy az arra jogosulatlan személyek 
a vonatot megközelítsék. Ez a kötelezettség a vasúti szolgálati hely vezetőjét csak a ren-
dőrség munkatársainak helyszínre érkezéséig terheli, tehát a zárási feladatot a kiérkező 
rendőröknek át kell venniük.

Robbantással kapcsolatos közveszéllyel fenyegetés esetén a vasúti szolgálati hely 
vezetőjének feladatkörébe tartozik a kocsik – szerelvény leürítését követő – ellenőrzése. 
Mindazonáltal „a bejelentés valóságtartalmának ellenőrzése, a veszélyhelyzet kizárása 
a fenyegetett létesítmény használóira nem hárítható át”.187 Amennyiben a fenyegetés 
robbantással kapcsolatos, a vonatot, illetve szerelvényt tűzszerészeti átvizsgálásnak kell 
alávetni, abban az esetben is, ha az előzetes átvizsgálás során gyanús csomagot nem 
találtak. Ilyen esetben elengedhetetlen tehát a szerelvény tűzszerészek vagy bombaku-
tatók által történő átvizsgálása. Amennyiben gyanús tárgy nem került elő, az előzetes 
felderítő tevékenység végrehajtására a TIK-en keresztül a megyei rendőr-főkapitányság 
állományának ilyen feladatokra kiképzett tagja (megyei bombakutató), Budapesten a KR 
tűzszerész szolgálata értesítendő. Amennyiben a közveszéllyel fenyegetéssel érintett sze-
relvényben gyanús tárgyat találnak, ugyancsak a KR tűzszerész szolgálatát kell értesíteni.

Bár az együttműködési megállapdás nem tartalmazza, a tűzszerészek ajánlása alapján 
vasúti épület vagy vasúti pályaudvaron álló szerelvény ellen irányuló fenyegetés esetén 
a kiürítést 200 méter sugarú körben ajánlott végrehajtani, vagy ha ez nem lehetséges, 
akkor a fenyegetéssel érintett objektum és a személyek között legalább öt vágány távol-
ságot ajánlott biztosítani úgy, hogy ebből legalább kettőn üres szerelvény álljon (a veszé-
lyes anyagot szállító szerelvény kizárt). A feladatokat a csomag vagy tárgy elmozdítása 
és megközelítése nélkül kell elvégezni. Az ürítéssel egy időben zárást kell végrehajtani 
annak megakadályozása érdekében, hogy a szerelvényt illetéktelen személy megközelítse. 
A tűzszerészek kiérkezését követően az esetlegesen szükségessé váló további ürítést 
és zárást, illetve a meglévő ürítés és zárás kiterjesztését az ő utasításaiknak megfelelően 
kell végrehajtani. Az ürítés és zárás feloldása, valamint a vonatforgalom megindítása 
a tűzszerészeti átvizsgálást követően, a tűzszerészek tájékoztatása alapján a helyszíni 
parancsnok által rendelhető el, engedélyezhető. A vonatforgalom megindítására a vasúti 
szolgálati hely vezetője jogosult.

A MÁV Zrt. a nyílt pályán haladó vonat ellen irányuló fenyegetés esetén a vona-
tot – az adott eset összes körülményét mérlegelve, lehetőleg kisforgalmú állomáson, 
megállóhelyen – a lehető legrövidebb időn belül olyan helyen állítja meg, ahol az utasok 
gyors biztonságba helyezése és a vonat megközelítése az illetékes szervek részére jól 
biztosítható. Ezt követően kerül sor a szerelvény átvizsgálására az előzőekben bemutatott 
protokoll alapján.

187 Szolg. Szab. 58. § (1) bek.
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A vasúti szervezetek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a rendőrjárőrök 
zavartalanul és biztonságosan hajthassanak végre ellenőrzést. Fontos, hogy a járőrök 
kísérésére a helyi viszonyokat ismerő, elsősorban önként jelentkező alkalmazottakat 
biztosítsanak. E kísérési feladatok addig terhelik a vasúti alkalmazottakat, amíg éle-
tüket, testi épségüket nem veszélyeztetik. Gondoskodniuk kell arról is, hogy az üzemi 
területen történő feladatellátás során az érintett rendőrök a baleseti veszélyforrásokról 
tájékoztatást kapjanak.

Gyanús csomag

A közveszéllyel fenyegetéstől el kell határolni a gyanús csomagok kezelésének prtokollját. 
Nehéz meghatározni, mi minősül gyanús csomagnak. Csupán annyi mondható el, hogy 
a csomag külalakja, egyéb fizikai jellemzői, elhelyezése alkalmas arra, hogy felkeltse 
annak gyanúját, hogy robbanóanyagot, robbanószert vagy más, pusztító hatás kiváltására 
alkalmas anyagot, szerkezetet tartalmaz. Amennyiben ilyen csomagot – fenyegetés nél-
kül – találnak a vasúti szerelvények vagy épületek valamelyikében, az alábbi protokoll 
szerint kell eljárni.

Vonaton vagy vasúti létesítményben hagyott, gazdátlan gyanús csomag találásáról 
a vasúti szolgálati hely vezetője értesíti a legközelebbi rendőri szervet és a rendőrség 
kiérkezéséig késedelem nélkül tájékoztatja az utasokat és az érintett vasúti alkalmazot-
takat, hogy a csomag 30 méteres körzetében tilos a rádió-adóvevők és mobiltelefonok 
használata.

Ha az elhagyott csomagot vasúti kocsiban találják, a vasúti szolgálati hely a két szom-
szédos kocsi kiürítéséről is gondoskodik, és a területet legalább 100 méteres körzetben 
lezárja. Amennyiben épületben találják meg, abban az esetben a vasúti szolgálati hely 
gondoskodik az épület helyiségeinek szükség szerinti kiürítésére, az épület körzetének 
lezárására.

Amennyiben a vonaton gyanús csomagot találnak, a vonat, illetve a vasúti kocsi 
kiürítése után azt az épületektől, valamint az utasok és vasúti alkalmazottak tartózkodási 
helyétől legalább 100 méter távolságra, illetve a helyi adottságoktól függően a lehető 
legtávolabbi olyan helyre kell elhelyezni, ahol az élet- és vagyonbiztonságot egyáltalán 
nem vagy a legkevésbe veszélyezteti.

Gyanús csomag megtalálása esetén minden esetben a KR tűzszerész szolgálat tűz-
szerész járőre értesítendő. A tűzszerészek kiérkezését követően természetesen a gyanús 
csomagra és annak megtalálására vonatkozó minden rendelkezésre álló információt át 
kell adni.

A vasúti szervezetek vezetői a közveszéllyel fenyegetésnél bemutatott módon köte-
lesek a rendőrök kíséréséről és balesetvédelmi tájékoztatásáról gondoskodni. Az önkén-
tesség elve alkalmazandó a vonat, illetve a vasúti kocsi mozgatása esetében is.
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Járőrszolgálat vonaton (vonatkísérés)

A vonatkísérő járőrszolgálatot el kell határolni az utazás- (szállítmány-) biztosítástól, 
amelyet csapatszolgálati feladatként látnak el. „A személyszállító vonatok biztonsági 
kísérését, a vonatok, vasúti megállóhelyek, vasútállomások és pályaudvarok ellenőrzé-
sét a Készenléti Rendőrség, illetve az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság 
személyi állománya, továbbá a MÁV-START Zrt. által foglalkoztatott személy- és vagyo-
nőrök látják el.”188 Vonatkísérési feladatokat a megyei rendőr-főkapitányságokon belül 
a rendőrkapitányságok is elláthatnak. A folyamatosan kísérendő, ellenőrizendő vonatok 
körét a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatójának, a Készenléti Rendőrség parancsnokának, 
valamint illetékességi területére vonatkozóan a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság 
vezetőjének javaslata alapján az ORFK rendészeti főigazgatója határozza meg. Az azt 
végrehajtó állományt – a főigazgatói döntés figyelembevételével – a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok vezetője, illetve a KR parancsnoka jelöli ki (a saját személyi állo-
mánya tekitetében). A vonatok rendőri ellenőrzésének országos szakirányítását és koor-
dinációját az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztálya (a további-
akban: ORFK Közrendvédelmi Főosztály) végzi. Ennek során folyamatosan vizsgálja 
és értékeli a vonatok közbiztonsági helyzetét, meghatározza a rendőri szervek feladatait, 
valamint együttműködik a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatóságával, a MÁV-START Zrt. 
biztonsági szervezetével és más szerveivel.

A szakirányítás és koordináció keretében az ORFK Közrendvédelmi Főosztály kété-
venként, szükség esetén soron kívül a személyszállító vonatok, pályaudvarok, vasútállo-
mások, megállóhelyek ellenőrzését ellátó szervek közreműködésével, a vasúti személy-
szállítás, a MÁV-pályaudvarok, állomások és megállóhelyek közbiztonsági helyzetét 
tárgyaló együttműködési értekezletet szervez. A szolgálatellátás helyzetét (a belföldi 
személyszállító vonatok rendőri kísérését, illetve a járőrszolgálat ellátását a vonatokon) 
és a kiadott belső rendelkezések végrehajtását az ORFK Közrendvédelmi Főosztály 
szakirányítás keretében ellenőrzi, továbbá a közbiztonsági helyzet alakulásától függően 
esetenként rendőrségi akciókat szervez. Ezenkívül „az ügyeleti jelentőszolgálat adatai, 
az ellenőrzések tapasztalatai, valamint a MÁV-START Zrt. biztonsági szervezetének 
információi alapján félévente helyzetértékelő jelentést készít, és azt megküldi a megyei 
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi osztályvezetői és a KR Rendészeti 
Igazgatóság Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Osztály (a továbbiakban: KR Csapat-
szolgálati Osztály) vezetője, valamint a MÁV-START biztonsági szervezetének vezetője 
részére”.189

A KR a vonatkísérések kapcsán elkészített útiránytervek egy példányát megküldi 
az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknak is, amelyek ennek alapján készí-
tik el saját útirányterveiket, részletesen egyeztetve azt a határos megyék illetékes rendőri 

188 29000-129/10/2015. emü. számú együttműködési megállapodás 20. pont
189 29000-129/10/2015. emü. számú együttműködési megállapodás 22. cc) pont
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szerveivel. Az elkészített útiránytervek egy példányát a KR és az illetékes megyei (fővá-
rosi) rendőr-főkapitányságok felterjesztik az ORFK Rendészeti Főigazgatóság részére.

A vonatkísérő szolgálat tehát járőrszolgálati formának minősul, így arra a járőrszol-
gálatra jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
általános utasítások az irányadók, azonban a szolgálatellátás speciális jellegére tekin-
tettel külön szabályok is vonatkoznak rá. Ilyen a járőr erejére vonatkozó szabály, amely 
szerint vonatkísérő járőrszolgálatra járőrpár, járőrcsoport és megerősített járőrcsoport 
vezényelhető. Kizárt tehát, az egyfős járőrőr vonatkísérő szolgálatra történő vezénylése. 
Külön szabályok vonatkoznak a vonatkísérő járőrszolgálat állományának összetételére. 
E szerint elsősorban a közrendvédelmi és a határrendészeti szolgálati ágak állományát 
kell vezényelni. Amennyiben azt bűnüldözési vagy egyéb szolgálati érdek indokolttá 
teszi, a vonatkísérő járőrszolgálat megerősíthető a bűnügyi szolgálati ág állományá-
val. A vasúti infrastruktúra és a vasúti közlekedési ágazat is speciális követelmények 
elé állítják a vonatkísérő rendőrt. A vonatkísérő járőr tagjainak ismerniük kell a vasúti 
közlekedés biztonságára vonatkozó szabálysértési és bűncselekményi törvényi tényál-
lásokat, a vasútra vonatkozó alapvető munkavédelmi előírásokat, a vonaton, állomáson, 
pályaudvaron végrehajtandó rendőri intézkedések sajátos módszereit, az adott vasúti 
közlekedési útvonalra vonatkozó illegális migrációs helyzetet, a jellemző okmányha-
misítási módozatokat és a vonat személyek megbúvására, tárgyak elrejtésére alkalmas 
helyeit. A nemzetközi forgalomban közlekedő vonaton nemzetközi közös járőrszolgálatot 
teljesítő járőrnek ismernie kell a vonatkozó jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy 
nemzetközi szerződés, illetve azok végrehajtására kiadott dokumentum vagy együttmű-
ködési megállapodás közös járőrözésre vonatkozó szabályait.

A vonatkísérés – a közbiztonsági helyzetnek megfelelően – cél- (vég-) vagy közbe-
eső (csatlakozó) állomásig tart. A megyéken átívelő, több megyét érintő vonatkísérések 
során az illetékes megyei rendőr-főkapitányságoknak kell gondoskodniuk arról, hogy 
a kísért vonatokat a közbeeső állomásokon helyi járőr fogadja. A vonatkísérő kísérést, 
személyőrzést nem hajthat végre, valamint a szolgálat ellátása során együttműködik 
a rendőr-főkapitányságok által vezényelt járőrökkel, a vasúti körzeti megbízottakkal 
és a vasút forgalmi személyzetével.

A vonatkísérő járőrt az eligazítás során el kell látni olyan kézi rádiókészülékkel és/
vagy szolgálati mobiltelefonnal, amellyel a vonat haladása közben is kapcsolatot tud 
tartani az illetékes rendőri szervek ügyeleti szolgálataival. A járőrnek rendelkezésére 
kell bocsátani a menetvonallal érintett rendőri szervek ügyeleti szolgálatainak elér-
hetőségeit. Erre azért van szükség, mert a járőr köteles bejelentkezni a menetvonal 
alapján illetékes ügyeleti szolgálatoknál. Ha az induló, valamint a célállomáson vasúti 
rendőrőrs, alosztály működik, és az nem a járőr szolgálati helye, a vonatkísérő rendőr-
nek jelentkeznie kell a rendőrőrs, alosztály szolgálatparancsnokánál, és jelentenie kell 
a kísért vonat számát, érkezési és indulási idejét, az állomáson, pályaudvaron teljesítendő 
szolgálatának időtartamát, intézkedéseit és tapasztalatait. A szolgálatparancsnoknak 
a járőr szolgálatellátásához szükséges mértékben tájékoztatást kell adnia a bejelenté-
sekről, eseményekről és egyéb releváns információkról. A vonatkísérő járőrnek a kísért 
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vonat indulása előtt minden esetben fel kell vennie a kapcsolatot a mozdonyvezetővel 
vagy a vezető jegyvizsgálóval, akit tájékoztatni kell a kísérési feladata megkezdéséről, 
továbbá információt kell kérnie a várható forgalmi körülményekről, az utazóközön-
ségről, a vasúti személyzet közbiztonságot érintő tapasztalatairól. A vonat kísérésé-
nek végrehajtása során a vonatkísérő járőr az állomásokon, megállóheyeken leszáll, 
a továbbindulásig a szerelvény mellett a peronon tartózkodik, és figyelemmel kíséri a le- 
és felszálló utasokat, valamint az ott várakozókat. Ha a vonatkísérő járőrnek a kísérést 
egy közbeeső állomáson – bármilyen okbó – meg kell szakítania, ennek tényét és okát 
haladéktalanul jelentenie kell az illetékes ügyeleti szolgálatnak, valamint a szolgálat-
parancsnoknak. A szolgálatellátást ilyen esetben a szolgálatparancsnok utasításainak 
megfelelően kell folytatni.

Személyi szabadságot korlátozó intézkedés vonatkísérés során

Hasonlóan a vonatkíséréshez a vonatkísérés végrehajtása során foganatosított személyi 
szabadságot korlátozó intézkedéseknek is megvannak a speciális szabályai. Az alkal-
mazott protokoll célja az, hogy egyszerre biztosítsa a vonatkísérő rendőr biztonságát 
és a vonatkísérés lehetőség szerinti folyamatosságát. Ennek érdekében a vonatkísérő 
a személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása esetén rádión keresztül egy 
közbeeső állomásra kér a szerelvény mellé helyi járőrt vagy körzeti megbízottat, részükre 
az intézkedés alá vont személyt igazoltatólap kitöltésével és az átvétel elismertetésé-
vel átadja. Az intézkedés alá vont személyt a cél- vagy közbeeső állomásra érkezésig 
az utazóközönségtől elkülöníti, végrehajtja a szükséges ruházat- és csomagátvizsgálást, 
továbbá a szökés megakadályozása érdekében megteszi a szükséges biztonsági intézkedé-
seket, valamint megszakítja a kísérést az első olyan közbeeső állomáson, ahol rendőrőrs 
vagy rendőrkapitányság van, ha az intézkedés során kényszerítő eszközt alkalmazott, 
kivéve a szökés megakadályozása céljából alkalmazott bilincshasználatot, ha az nem 
okozott sérülést.

A vonatkíséréskor a legfőbb érdek nyilvánvalóan az adott szerelvénynek az útirány-
tervben meghatározott állomásig történő kíséréséhez fűződik. Fő szabály szerint tehát 
egy közbeeső állomásra – az ügyeleti szolgálat közreműködésével – helyi járőrt vagy 
körzeti megbízottat kell kérni, és a személyi szabadságában korlátozott személyt – iga-
zoltató lap kitöltésével és az átvétel elismertetésével – részére át kell adni. Amennyiben 
a vonatkísérő járőr a személyi szabadság korlátozása során kényszerítő eszközt alkal-
mazott – a szökés megakadályozása céljából alkalmazott, sérülést nem okozó bilincs-
használatot kivéve –, úgy a kísérést meg kell szakítania. A vonatkísérés megszakítása 
esetén a rendőrőrssel vagy rendőrkapitánysággal rendelkező legközelebbi településhez 
tartozó állomáson a vonatkísérő járőr a személyi szabadságában korlátozott személlyel 
együtt leszáll a szerelvényről. Ide az előállítás foganatosításához a területileg illetékes 
rendőrkapitányságtól a TIK-en keresztül gépjárművet kér, majd előállítja a személyt, 
és elkészíti a szükséges iratokat. A vonatkísérő intézkedéseinek jogszerűségét, szaksze-
rűségét a helyi rendőri szerv vezetője vagy szolgálatparancsnoka minősíti.
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4. ábra: A vonatkísérő járőr személyes szabadságot korlátozó intézkedései
Forrás: a szerző

A vonatkísérő (ellenőrző) szolgálatra vezényelt rendőrök ellenőrzési tevékenysége 
nem minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatás igénybevételének. Az ellenőrzési 
tevékenységet az egyenruhát és szolgálati felszerelést viselő, szolgálati igazolványukat 
és azonosító jelvényüket felmutató rendőrök esetében külön okmánnyal nem kell iga-
zolni. A vonatkísérő szolgálat nem a személyszállító szolgáltatás igénybevétele, hanem 
rendőrségi feladat ellátása, így nem díjköteles, a feladatot végrehajtó rendőrnek nem 
kell menetjegyet vásárolnia. Természetesen ez a polgári (civil) öltözetben vonatkísérő 
szolgálatot ellátó rendőrökre is vonatkozik, az alábbiak szerint. „A személyszállító vona-
tokat polgári ruhában ellenőrző rendőr a menetdíj megfizetése nélkül, menetlevéllel 
vagy kiküldetési rendelvénnyel (a továbbiakban együtt: menetlevél) tartózkodhat a vona-
ton. Járőrpár vagy járőrcsoport esetében – ha a szolgálatot együtt látják el – elegendő 
egy menetlevél azzal, hogy abban valamennyi szolgálatot teljesítő rendőr nevét fel kell 
tüntetni. Nem kell külön menetlevéllel rendelkeznie az ellenőrző csoportba beosztott 
és szolgálatát polgári ruhában ellátó rendőrnek sem, ha a járőrcsoportnak egyenruhás, 
szolgálati felszereléssel ellátott tagja is van.”190

190 29000-129/10/2015. emü. számú együttműködési megállapodás 24. pont
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RAILPOL

A RAILPOL (mozaikszó, ami a Railway Police kifejezésből született), azaz a Vasúti 
Rendőrségek Európai Szervezete nem más, mint az európai vasutak biztonságáért felelős 
rendőri szervezetek nemzetközi szövetsége. A 2004-ben  alakult szervezet célja az euró-
pai vasúti rendőrségi együttműködés elősegítése és ezáltal a határokon átnyúló bűnözés 
elleni intézkedések hatékonyságának biztosítása. A hálózat fő feladatai közé tartozik 
a vasúttal összefüggő terrorelhárítás, a vasúttal kapcsolatos jogsértések megelőzése, 
az azokkal szembeni hatékony fellépés, az illegális migráció kezelése, továbbá a vasúti 
balesetek megelőzése. A RAILPOL a vasútrendészettel kapcsolatos üléseket tart, ame-
lyek során a szervezet tagállamainak képviselői megosztják egymással tapasztalataikat. 
Az ülések mellett a RAILPOL szervezete RAILEX elnevezéssel nemzetközi vasútren-
dészeti gyakorlatot tart. Természetesen a gyakorlatokon túl a RAILPOL – a TISPOL-
hoz hasonlóan – akciókat is szervez, amelyeket a Rail Action Day 24 Blue névvel illet. 
A hálózat tagja Belgium, Bulgária, Csehország, Németország, Franciaország, Magyar-
ország, Olaszország, Lettország, Hollandia (elnök), Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svájc és az Anglia, valamint az Egyesült Államok.191

191 www.railpol.eu (A letöltés dátuma: 2019. 08. 12.)

http://www.railpol.eu
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Körözési tevékenység
Nyitrai Endre

A körözési eljárás a körözést elrendelő döntése alapján, a körözési nyilvántartásba történő 
közvetlen rögzítéssel indul, amely alapján a körözést folytató rendőri szerv a törvényben 
meghatározott eljárási rendben és szabályok szerint, valamint az intézkedések fogana-
tosításával kísérli meg a felkutatást, azonosítást.192 A körözés fogalma meghatározható 
kriminalisztikai, illetve normatív szempontból egyaránt. A körözésre kriminalisztikai 
nézőpontból az alábbi meghatározás elfogadott: „[A] körözés az ismeretlen helyen lévő 
személy vagy tárgy hollétének megállapítására, felkutatására; ismeretlen személy vagy 
holttest személyazonosságának megállapítására; tárgy azonosítására, illetve hovatar-
tozásának megállapítására irányuló és a felsoroltakhoz kapcsolódó intézkedéseket is 
magába foglaló tevékenység.”193

Azonban a napjainkban bekövetkező koronavírus-világjárvány (Covid–19) indokolttá tette a meg-
határozás további szélesítését, amely szerint meghatározott országok területéről érkező magyar 
állampolgárok a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, és akik-
nél az egészségügyi vizsgálat során Covid–19-fertőzés gyanúja merül fel, azok hatósági házi 
karanténba kerülnek 14 napra.194 E személyeket a rendőrség nyilvántartásba veszi, és a hatósági 
házi karanténra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi. Ennek megfelelően a Hermon Körözési 
Nyilvántartási Rendszerben így egy új személykörözési okot vezettek be, amelynek a célja, hogy 
támogassa a rendőrség hatósági házi karantén betartásával összefüggő ellenőrzési feladatának 
végrehajtását. A Körözési Nyilvántartási Rendszer alkalmas olyan feltételes intézkedések támo-
gatására, mint a házi hatósági karantén megsértésének ellenőrzése. Az ilyen esetekben az érintett 
általában nem tartózkodik ismeretlen helyen, ám a kijelölt helytől eltérő helyen történő igazol-
tatása esetén vele szemben meghatározott intézkedés végrehajtása szükséges. Ennek azonban 
a részletes jogszabályi háttere még kidolgozás alatt áll.

A körözés normatív definícióját a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, 
dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Körtv.) 1. § d) pontja ekként határozza meg: „[Sz]emély esetén törvényben, 
holttest és dolog esetén jogszabályban meghatározottak szerinti döntés, a Schengeni 
Információs Rendszerben rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés elhelyezése, 
valamint az elfogatóparancs, az európai elfogatóparancs és a nemzetközi körözés.”195

192 Körtv. indokolása
193 Lakatos 2005, 217.
194 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
195 A körözés fogalma „a hatóság házi karantén” intézmény bevezetésével kiegészítésre szorul, mivel a sze-
mélyek körözési nyilvántartásának célja jelen helyzetben új személykörözési okkal egészült ki.
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Eltűnt személyek körözése
Az eltűntént körözött személyek

A rendőrség annak az ismeretlen helyen lévő személynek, akinek eltűnését a rendőrségen 
bejelentették, a körözését rendelheti el eltűnés esetén a tartózkodási hely megállapítása 
érdekében.196 Eltűntnek kell tekinteni az ismeretlen helyen lévő személyt, ha az alábbi 
okok valamelyike megállapítható:

 – az eltűnés körülményei, az életviteléről, foglalkozásáról, más személyi körülmé-
nyeiről rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, támasztják alá, hogy eltű-
nése – kivéve a terheltet és a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható személyt – bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben,

 – cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, egészségi állapota, kora vagy 
más ok miatt képtelen magáról gondoskodni,

 – nem adható észszerű magyarázat az eltűnésre, tekintettel az életvitelére, személyi 
körülményeire, foglalkozására,

 – az eltűnés természeti katasztrófával, öngyilkossággal vagy az emberi szervezetet 
ért olyan külső hatással van összefüggésben, amely a sérült akaratától függetlenül 
következett be.197

Kriminalisztikai szempontból az eltűnések alábbi eseteit különböztetjük meg:
„a) az úgynevezett egyszerű eltűnéseket; amikor is a személy holléte ugyan ismeretlen, 

de egyelőre semmi ok sincs annak a feltételezésére, hogy veszélybe került volna (minden 
valószínűség szerint saját elhatározásából úgy döntött, hogy megváltoztatja a lakó- vagy 
tartózkodási helyét, és nem tartja fontosnak, hogy ezt mindenkivel közölje, még ha erről 
a környezetének az is a véleménye, hogy az eltűnésének nincs ésszerű magyarázata),

b) a gyanús eltűnéseket; melyek esetében jogos az a feltételezés, hogy az illető nem 
önszántából tűnt el, vagy komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a hatóságok, illetve egyes 
személyek eltűntnek tartsák. Például: bűncselekmény áldozatává vált, félelmében rej-
tőzködik, a felelősség alól így akar kibújni; a környezete azért nem várja vissza, mert 
nagyon is jól tudják, hogy hol van stb. – vö. a fenti felsorolás a) és c) pontjával;

c) és a veszélyeztetett eltűntek csoportját, ahol is az a közös jellemző, hogy az eltűnt 
valamely okból (tipikusan a koránál, az állapotánál fogva) nem képes az őt fenyegető 
veszélyt felismerni és/vagy elhárítani”.198

Ezek a szempontok a világjárványt (például a Covid–19-fertőzést) figyelembe véve, valamint 
a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel egy újabb kriminalisztikai csoportosítással kiegé-
szíthetők: a hatósági házi karanténból eltűntek csoportjával.

196 Körtv. 20. § (1) bek.
197 Körtv. 20. § (2) bek. 
198 Lakatos 2006, 152.
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A gyanús eltűnés esetén célszerű az eltűnt tartózkodási helyét megtekinteni, és elle-
nőrizni, hogy van-e bűncselekményre utaló nyom. Gyanús eltűnésként értékelhetők 
az alábbi körülmények:

 – ha az eltűnt személy eltűnés előtti magatartása és az eltűnés körülményeivel kap-
csolatos adatok ellentmondásosak;

 – más személynek az eltűnéshez bármilyen érdeke fűződik vagy fűződhet (például 
különösen a közvetlen környezetében élőknek, üzlettársaknak);

 – az eltűnt környezetében élőknek, üzleti vagy egyéb kapcsolatainak az eltűnés után 
tanúsított magatartása, tevékenysége arra utal, hogy az eltűntet nem várják vissza, 
vagy véglegesnek igyekeznek beállítani az eltűnést a hatóságok előtt, illetve a kör-
nyezetükben.199

Az úgynevezett „kórházi eltűnéseket” is vizsgálni kell, amely során tisztázni kell, 
hogy milyen osztályról vagy részlegről tűnt el a személy. Ha zárt osztályról szökött 
meg a személy, mert kényszergyógykezelését rendelték el, akkor megtalálása esetén 
az OMSZ segítségével vissza kell szállítani az osztályra. A korlátozottan cselekvőképes 
személyt megtalálása esetén az OMSZ segítségével vissza kell szállítani, és értesíteni kell 
a gyámját/gondnokát, valamint a törvényes képviselőjét. Amennyiben az eltűnt személy 
cselekvőképes, nem áll gyámság/gondnokság alatt, és saját maga felelősségére hagyta 
el a kórházat, az nem minden esetben minősül eltűnésnek, kivéve akkor, ha az orvos 
ön- és közveszélyesnek ítélte meg a beteget, és súlyos sérülései miatt külön kéri a visz-
szaszállítását.

Az eltűnés bejelentése során tisztázandó kérdések

Az eltűnés bejelentéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben számos releváns adatot 
ajánlott, illetve kötelező rögzíteni. A bejelentő személyt részletesen, minden lényeges 
körülményre vonatkozóan meg kell hallgatni, amelynek során az alábbi kérdésekre 
ajánlott kitérni:200

 – a bejelentő személyes adatainak a rögzítése, célszerű az összes kommunikációs 
elérhetőséget dokumentálni (például mobiltelefonszámai, vezetékes számai, e-ma-
il-címe), tisztázni, hogy magával vitte-e mobiltelefonját;

 – tisztázni kell, hogy a bejelentő milyen kapcsolatban van az eltűnt személlyel (például 
az eltűnthöz fűződő személyes viszonya, rokoni fokozata, egyéb kapcsolatainak 
tisztázása);

 – az eltűnt személyes adatainak rögzítése (családi neve és utóneve; születési családi 
és utóneve, továbbá annak megváltozása esetén korábbi születési családi és utóneve; 

199 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 14. pont
200 A meghallgatást végző személynek kell eldöntenie, hogy az ajánlott kérdések közül melyiket teszi fel, 
mivel minden eltűnés általában egyedi, azonban elengedhetetlen számos kérdés feltevése az eredményes 
körözési munka (az eltűnés miatt körözött személy felkutatására irányuló intézkedések megtétele) érde-
kében.
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neme; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve, továbbá annak 
megváltozása esetén korábbi születési családi és utóneve; okmányai; állampolgár-
sága vagy hontalansága; lakcímadata, továbbá annak megváltozása esetén korábbi 
lakcímadata; értesítési címe);

 – az eltűnt álneve, gúnyneve, foglalkozása, munkahelye, nyelvismerete;
 – személyleírása (figyelembe véve az ALFONZ Személyleírási Rendszer alkalma-

zását);
 – különös ismertetőjegyei: az eltűntön van-e valamilyen műtéti heg, jellegzetes sérü-

lés, amennyiben igen, akkor melyik testrészen, van-e egyéb testi fogyatékossága;
 – ruházatának, a nála lévő tárgyaknak a megnevezése, leírása (ajánlott a ruházat anya-

gának, színének, márkájának, méretének megnevezése);
 – vitte-e magával készpénzt (ha igen, milyen összegben) vagy bankkártyát, gyógyszert 

(tisztázni kell, hogy milyen gyógyszert és miért vitt magával);
 – az eltűnés körülményeinek részletezése (például mikor észlelték az eltűnést, mikor, 

hol, ki és milyen körülmények között látta utoljára, az eltűnés feltételezett vagy 
tényleges időpontja, az eltűnést megelőző hangulata, a bejelentő hogyan szerzett 
tudomást az eltűnésről);

 – lehetséges tartózkodási helye(i);
 – korábban említette-e úti célját, távozásának okát;
 – hova és mikor kellett volna megérkeznie az eltűntnek;
 – honnan tűnt el (lakásból, iskolából, munkahelyről stb.);
 – az eltűnt személy életvitele;
 – az eltűntnek volt-e korábban öngyilkossági kísérlete, van-e öngyilkos hajlama (koráb-

ban mikor, honnan tűnt el, mi volt az oka, hol találták meg, megtalálás körülményei);
 – hagyott-e hátra búcsúlevelet;
 – öngyilkosságra utaló kijelentést tette-e (milyen volt az érzelmi állapota, hangulata);
 – az eltűnt tagja-e valamelyik közösségi oldalnak;
 – az eltűntnek kik a barátai (nevek, címek, elérhetőségek, telefonszámok);
 – az eltűntnek mi a hobbija, szabadidejét hol tölti (például milyen szórakozóhelyeket 

látogat);
 – szokott-e utazni belföldön vagy külföldön (mikor utazott, kikkel, hová, új barátokat 

szerzett-e az utazás alatt);
 – az eltűntnek kik a rokonai, szokott-e hozzájuk járni (nevek, címek, elérhetőségek, 

telefonszámok);
 – az eltűnt személy kapcsolatainak (a barátok, a munkatársak, az iskolatársak, a hara-

gosok) feltérképezése;
 – az eltűnt hová jár iskolába (hányadik osztályos);
 – az eltűntnek mi a munkahelye (cím, munkatársak és vezetők neve, elérhetőségei);
 – az eltűnt áll-e gyámság, gondnokság alatt, az eltűnt tud-e gondoskodni magáról;
 – egészségügyi adatok tisztázása: az eltűnt áll-e rendszeres orvosi kezelés alatt (ha 

igen, hol és ki a kezelőorvosa, háziorvosa; az eltűnt szed-e rendszeresen gyógysze-
reket, ha igen, akkor mit és milyen betegségre);
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 – beszélt-e a bejelentő a szomszédokkal, rokonokkal (valaki rendelkezik-e valamilyen 
információval);

 – a bejelentő vagy valaki más kereste-e az eltűntet (ha igen, hol);
 – az eltűnés óta valaki látta-e az eltűnt személyt (hol és mikor);
 – az eltűntnek van-e anyagi problémája, tartozása (banki hitel, egyéb tartozás);
 – az eltűntnek van-e elszámolási vitája valakivel, ebből kifolyólag kapott-e fenyege-

téseket;
 – milyen az eltűnt személy természete (könnyen vagy nehezen teremt kapcsolatot 

idegenekkel, zárkózott stb.);
 – milyen szenvedélye van (például alkohol, drog, szerencsejáték, internet);
 – milyen helyeket kedvel (például parkok, erdők, szórakozóhelyek);
 – a bejelentő szerint mi lehet az eltűnés oka;
 – tervezett-e külföldi munkát, kikkel és hol vehette fel a kapcsolatot az eltűnt; milyen 

munkára jelentkezett;
 – merre távozhatott (az útvonalon a kamerafelvételek beszerzése);
 – milyen elektronikai eszközökkel rendelkezik, amelyet nem vitt magával (például 

laptop, telefon, egyéb adathordozó, amelyből információt nyerhetünk az eltűnés 
okáról, körülményeiről);

 – az eltűntről friss fényképpel rendelkezik-e a bejelentő vagy a meghallgatott személy;
 – az eltűnt rendelkezik-e gépjárművel (mi a forgalmi rendszáma), gépjárművel távo-

zott-e, mennyi üzemanyag volt benne;
 – rendelkezik-e fegyverrel.

Az eltűnést bejelentő személyt tájékoztatni kell arról, hogy ha az eltűnt előkerül (pél-
dául hazamegy), azt soron kívül jelezze a hatóságnak. Függetlenül attól, hogy a beje-
lentő személyesen vagy elektronikus úton jelzi, hogy az eltűnt személy előkerült, erről 
a hatóság tagjának mindenképpen, de lehetőség szerint soron kívül személyesen is meg 
kell győződnie, fel kell venni a kapcsolatot az eltűnt személlyel, ezt követően célszerű 
a körözési eljárást befejezni. (Ki kell zárni, hogy bűncselekmény áldozata lett.)

Az eltűnés bejelentését vagy hatósági észlelését követően azonnal el kell rendelni 
az eltűnt személy körözését. A körözést a HERMON Körözési nyilvántartási rendszer-
ben kell rögzíteni.

Az eltűnés miatt elrendelt körözés tényéről haladéktalanul értesíteni kell:201

 – a külföldi állampolgár esetén az eltűnt állampolgársága szerinti konzuli képviseletet;
 – a diplomáciai mentességet élvező személy, országgyűlési képviselő, az Országgyű-

lés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, köz-
ponti államigazgatási szerv vezetője, ügyész vagy bíró, a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok személyi állománya tagjának, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állománya tagjának, a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának 
eltűnése esetén az illetékes ügyészséget;

201 Körtv. 20. § (5)–(6) bek.



466

 – fegyveres szervek hivatásos állománya tagjának eltűnése esetén a rendőrségről szóló 
törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 
szervet, valamint szolgálat elöljáróját;202

 – a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának eltűnése esetén a Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálatot.

Az eltűnés miatt elrendelt körözés esetén, amennyiben szükséges és indokolt, az eltűnt 
személy által használt vagy birtokában lévő jármű körözése elrendelhető az eltűnt sze-
mély hollétének megállapítása céljából.203

Az eltűnt személy körözésének elrendelése előtt végrehajtandó ellenőrzések

A körözését elrendelő rendőri szervnek az eltűnt személy körözésének elrendelése 
előtt előzetes ellenőrzés keretében – amennyiben az eltűnés körülményei alapján indo-
kolt – ellenőriznie kell, hogy az eltűnt személyt:

 – mentőszolgálat szállította-e;
 – a lakóhelye, illetőleg az eltűnés helye szerint illetékes kórház befogadta-e;
 – történt-e vele szemben rendőri intézkedés;
 – nem vált-e baleset áldozatává;
 – büntetés-végrehajtási intézet befogadta-e;
 – szerepel-e a rendelkezésre álló nyilvántartásokban;
 – rendőri szerv őrizetében vagy letartóztatásban van-e;
 – nem azonos-e valamely, már megtalált és ismeretlen személyazonosságú holttesttel;
 – nem magyar állampolgár esetében az idegenrendészeti nyilvántartás, illetőleg 

a menekültügyi nyilvántartás milyen adatokat tartalmaz.204

A körözési eljárást lefolytató rendőri szerv illetékessége

Az eltűnés miatt körözött személy felkutatására irányuló körözési eljárás lefolytatására 
az ismeretlen helyen tartózkodó személy lakó- vagy tartózkodási helye alapján kell meg-
határozni az illetékes rendőri szervet. Az illetékesség meghatározása az alábbi sorrend 
betartásával történik:

 – bejelentett lakóhelye;
 – bejelentett lakóhely hiányában bejelentett tartózkodási helye;

202 Amennyiben a rendőr szolgálata alatt szolgálati helyéről ismeretlen helyre távozik vagy onnan távol 
marad, és közvetlen parancsnokánál hírközlő eszköz útján sem jelentkezik, a parancsnok legkésőbb 4 
óra elteltével intézkedik a távollét okának és körülményeinek megállapítására, tekintet nélkül a rendőr 
beosztására és rendfokozatára. [54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel 
és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról 18. pont]
203 Körtv. 28/A. § (1) bek.
204 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 11. pont
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 – bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely hiányában utolsó ismert bejelentett lakó-, 
illetve tartózkodási helye.

 – A fent felsoroltak hiányában:
- a személlyel kapcsolatban körözést elrendelő szerv, hatóság vagy egyéb szerv 

székhelye;
- az eltűnéssel összefüggésben bejelentést tévő személy lakóhelye vagy intézmény 

székhelye, ennek hiányában a bejelentés helye szerinti rendőrkapitányság.205

Ez az illetékességi sorrend tekinthető irányadónak a kórházból engedély nélkül eltávozott 
beteg esetében is.

A körözés elrendelése után végrehajtandó ellenőrzések, illetve feladatok

Az illetékes rendőrkapitányság feladata a bejelentő részletes meghallgatását követően 
és a körözés elrendelése után az eltűnt személy tartózkodási helyének megállapítása. 
A körözési eljárást folytató rendőri szervnek – a bejelentő részletes meghallgatása során 
megállapítottakat is figyelembe véve – ellenőriznie kell, hogy206

 – az eltűnés összefüggésbe hozható-e bűncselekmény elkövetésével;
 – az eltűnt személy milyen okiratokkal rendelkezik;
 – milyen tárgyakkal rendelkezik, illetve melyek azok az adatok, amelyek a megtalá-

lását vagy az azonosítását segítik;
 – kik azok a személyek, akik az eltűnt személlyel személyes kapcsolatban lehetnek, 

nekik hol van a lakó-, illetve tartózkodási helyük, valamint hogy ezek a személyek 
milyen információkkal rendelkeznek az eltűnt személyről;

 – mi az eltűnt hobbija, milyen a személyisége, életvitele, rendelkezik-e külföldi kap-
csolattal, mi az iskolai végzettsége, nyelvismerete;

 – mi a kedvelt tartózkodási helye;
 – melyek a korábbi eltűnése során használt búvóhelyei;
 – hátrahagyott-e olyan iratot, tárgyat, amelyekből az eltűnt személy lehetséges tar-

tózkodási helyére lehet következtetni;
 – valószínűsíthetően milyen magatartást tanúsít;
 – rendelkezik-e lőfegyverrel;
 – ismert-e öngyilkossági szándéka, kísérelt-e már meg öngyilkosságot;
 – várható-e részéről támadás.

Szükséges továbbá:
 – az eltűnt személy kapcsolatrendszerének feltárása;
 – személyleírás, kiterjedve a különös ismertetőjegyekre;

205 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet a 6. § (1) bek.
206 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 12. és 13. pont
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 – tanúkutatás (az eltűnés helyén, az eltűnt lakókörnyezetében), adatok beszerzése 
az eltűnt személyről, kapcsolatairól, eltűnése körülményeiről;

 – a lakóhelyen működő polgárőrök megkeresése;
 – megállapítani, hogy az eltűnt személynek a hitelintézeti és magánszemélyekkel 

szemben fennálló tartozásai vannak-e, valamint feltárni a nyugdíj, segély vagy 
egyéb járandóság folyósításával, illetve átvételével, valamint a számlamozgásával 
kapcsolatos helyszínekre vonatkozó adatokat;

 – vizsgálni, hogy valamely személy érdekében állhat-e az érintett eltűnése, esetleges 
halála;

 – feltárni az eltűnést előidéző okokat, különösen az esetlegesen gyanús körülményeket;
 – megismerni az eltűnt személy élet- és munkakörülményeit;
 – környezettanulmányt készíteni és haladéktalanul értesíteni a megyei rendőr-főkapi-

tányságot, ha a körözési eljárás során a rendelkezésre álló adatok alapján valószínű-
síthető, hogy az eltűnés körülményei, az eltűnt személy életvitele, foglalkozása, más 
személyi körülményei alapján bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben.

A körözési eljárást lefolytató szerv az eltűnt személy felkutatása céljából műszeres vallo-
más-ellenőrzést alkalmazhat – a 18. életévét meg nem haladott tanú kivételével – a tanú-
ként kihallgatott személy által elmondottak valóságtartalmának ellenőrzése érdekében, 
ehhez az érintett előzetes, írásos hozzájárulása szükséges.207

Eltűntnek nyilvánítás

Ha az eltűnés miatt körözött személy felkutatására, hollétének megállapítására tett intéz-
kedések nem vezetnek eredményre, a rendőrség a körözött személyt a körözés elren-
delésétől számított 90 nap elteltével határozattal eltűntnek nyilvánítja.208 Az eltűntnek 
nyilvánításra vonatkozó határozatot meg kell küldeni a bejelentőnek, az eltűnt személy 
házastársának, élettársának, törvényes képviselőjének, ezek hiányában egyéb cselek-
vőképes hozzátartozónak. A kiskorú esetében értesíteni kell az utolsó ismert lakóhelye 
szerinti illetékes gyámhivatalt is. Az eltűntnek nyilvánítással nem zárul le a körözési 
eljárás, mivel a körözés elrendelésétől számítva legalább évente felül kell vizsgálni, hogy 
szükséges-e további intézkedés megtétele.209

Eltűnt személy tartózkodási helyének megállapítása esetén teendő intézkedések

A bejelentés alapján eltűnés miatt körözött és felkutatott cselekvőképes személyt tájé-
koztatni kell, hogy körözés hatálya alatt áll, és a rendőrség írásban nyilatkoztatja arról, 
hogy hozzájárul-e az általa közölt tartózkodási, illetve az igazoltatás helyének a bejelentő 

207 Körtv 20/A. § (3) bek.
208 Körtv 23. § (1) bek.
209 Körtv. 23. § (2)–(3) bek.
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részére történő közléséhez. Ha a felkutatott személy a nyilatkozattételt megtagadja, akkor 
azt a hozzájárulás megtagadásának kell tekinteni. Azonban a bejelentőt tájékoztatni kell 
a felkutatott személy nyilatkozatának megfelelően az általa közölt tartózkodási helyé-
ről vagy életben létéről és a tartózkodási helyének közlését tiltó nyilatkozatáról, illetve 
a nyilatkozattétel megtagadásáról. A tájékoztatást követően a rendőrség a körözést visz-
szavonja.210

Cselekvőképtelen eltűnt személy esetében, amennyiben a cselekvőképtelenségnek 
a polgári jogi szabályok szerinti kiskorúság az oka, abban az esetben a megtalált sze-
mélyt a rendőr előállítja. Ha az eltűnt személy állapotánál fogva cselekvőképtelen, abban 
az esetben pedig biztonsági intézkedést alkalmazva a rendőr intézkedik az egészségügyi 
ellátása iránt.

A kiskorút törvényes képviselője, ennek hiányában eseti gyámja – és ha rendelkezésre 
áll, pszichológus – jelenlétében kell meghallgatni az eltűnése okáról, körülményeiről 
és arról, hogy sérelmére követtek-e el jogellenes cselekményt. A meghallgatásról jegy-
zőkönyvet kell készíteni. Ha az eltűnés a kiskorú szülőjének, gondozójának vagy más 
törvényes képviselőjének jogsértő magatartásával hozható összefüggésbe, úgy a meghall-
gatáson pszichológus jelenléte kötelező. A meghallgatást kötelező különleges meghallgató 
szobában végrehajtani, ha a körözési eljárás, illetve a kiskorú feltalálása során olyan adat 
merül fel, amely arra utal, hogy a kiskorú sérelmére bűncselekményt követtek el, és ez 
olyan mértékben érintette testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődését vagy állapotát, hogy 
meghallgatását a lehető legkíméletesebb módon kell végrehajtani.211 Az előállított gyer-
meket és fiatalkorút a szülőjének (vagy a gondozójának) kell átadni, akadályoztatásuk 
esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat befogadó otthonába kell átkísérni.

Elfogatóparancsos körözés
Az elfogatóparancs kibocsátása

A Be. alapján „a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény esetén a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható személy őrizetének elrendelése érdekében határozatával elfogató-
parancsot bocsáthat ki, ha a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy:

 – tényleges tartózkodási helye ismeretlen, és a személyi szabadságot érintő bírói enge-
délyes kényszerintézkedésekkel elérni kívánt célok biztosítása érdekében elfogása 
és őrizete indokolt,

 – tényleges tartózkodási helye ismert, azonban a személyi szabadságot érintő bírói 
engedélyes kényszerintézkedésekkel elérni kívánt célok biztosítása érdekében elfo-
gása és őrizete indokolt,

210 Körtv. 22. § (1)–(3) bek.
211 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 13. § (3)–(4) bek.
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 – külföldön van fogva tartásban, a nemzetközi elfogatóparancs, illetve európai elfo-
gatóparancs kibocsátásának feltételei fennállnak, és a terhelt, vagy a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy Magyarországra történő 
átadása, illetve kiadatása indokolt”.212

A Körtv. alapján:
 – „az európai elfogatóparancs: olyan igazságügyi hatósági határozat, amelyet az Euró-

pai Unió egy tagállamában bocsátanak ki, és azt a célt szolgálja, hogy egy másik 
európai uniós tagállam büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából a keresett személyt elfogja 
és átadja, vagy a keresett tárgyat felkutassa, lefoglalja és átadja,

 – nemzetközi körözés: nemzetközi szerződés, valamint viszonossági gyakorlat alapján 
büntető-, polgári vagy közigazgatási ügyben magyar szerv kezdeményezésére más 
állam hatósága által az adott állam területén, illetve külföldi állam hatósága kezde-
ményezésére magyar hatóság által Magyarország területén végzett körözési eljárás, 
kivéve az európai elfogatóparancs alapján végzett körözési eljárást”.213

A büntetőeljárás során elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, valamint nemzetközi 
körözés bocsátható ki.

Elfogatóparancs alapján körözött személyek felkutatására irányuló intézkedések

A rendőrség az elfogatóparancs saját hatáskörben történő kibocsátása előtt (legfeljebb 
8 órával végrehajtott) előzetes tájékozódás keretén belül ellenőrzi az ismeretlen helyen 
lévő személy:

 – felmerülő újabb bejelentett lakó- és tartózkodási helyét;
 – a kényszerintézkedés alatt álló személyek, illetve a fogvatartottak nyilvántartását;
 – külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti nyilvántartását;
 – a HERMON-ban  és a Robotzsaru rendszerben lévő adatokat.214

A körözött személy felkutatására irányuló intézkedések:
Adatgyűjtés a rendőrség körözési eljárása során

A körözési eljárást lefolytató szerv intézkedései:
 – az információk beszerzése céljából együttműködhet a körözési eljárás során a pol-

gárőrszervezettel, helyi önkormányzattal;
 – személyleírás megállapítása, amelynek ki kell terjednie a különös ismertetőjegyekre;
 – be kell szerezni a fényképét;

212 Be. 119. § (1) bek.
213 Körtv. 1. § (b)–(f) bek.
214 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 16. pont
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 – az érintett élet- és munkakörülményeinek, szokásainak megismerése, amelyről 
jelentést kell készíteni;

 – az érintett kapcsolatrendszerének feltárása;
 – az adatigénylés céljának pontos megjelölésével az elektronikus hírközlési szolgálta-

tótól a felhasználóval és az előfizetővel kapcsolatban helymeghatározási adatokat, 
hívásforgalmi adatokat, valamint az adatigénylés céljával összefüggő előfizetői 
adatokat kérhet;

 – a pénzügyi intézménytől és a pénzforgalmi intézménytől adatokat igényelhet a kész-
pénzt helyettesítő fizetési eszköz használatának helyszínére és időpontjára vonat-
kozóan;

 – a körözési eljárás lefolytatásához szükséges adattal más hatóság, egyéb állami, 
önkormányzati szerv vagy – ha törvény lehetővé teszi – egyéb szerv vagy személy 
rendelkezik, a körözési eljárást lefolytató szerv e szervet megkeresheti a szükséges 
adat megismerése érdekében (30 napon belül teljesíteni kell).215

A kapcsolatrendszer feltárása és elemzése széles körű adatgyűjtő munkát igényel. A kap-
csolódások, a kapcsolódási pontok feltérképezésében segítségül szolgálnak az érintett 
személy lakókörnyezete (szomszédok); szerelmi (szexuális), baráti kapcsolatok; bűntár-
sak, börtönkapcsolatok; család (rokonok); munkatársak, üzlettársak. Ezeken a csatorná-
kon, kapcsolatokon keresztül számos információt tudhatunk meg az ismeretlen helyen 
tartózkodó személyről. A körözött személyhez kapcsolódási pontot nyújthat a hobbija, 
kedvenc időtöltési helye (például nyaralója) vagy a szenvedélyével (például autókiállí-
tás, kaszinó) kapcsolatos helyek ellenőrzése. Számos esetben a menekülő, szökésben 
lévő személynek, ha vannak, a kedvenc állatairól is gondoskodni kell. Ilyenkor célszerű 
a menhelyek, illetve a napjainkban fénykorukat élő állatpanzióknak az ellenőrzése is, 
mivel sok esetben feltételezhető, hogy a kedvenc állatot nem viszi magával, hanem biz-
tonságos helyen szeretné leadni, ahová idővel érte mehet. Ezek a helyek információval 
szolgálhatnak, úgymint az érintett elérhetősége (például telefonszám, tartózkodási hely, 
egyéb kapcsolatok), illetve ha a hatóság tudomást szerez a kedvenc állat elvitelének 
napjáról, a körözött személy elfogható a megadott napon és időpontban.
Adatgyűjtés az adatbázisokban

A kapcsolatrendszer feltérképezésében segítségül szolgál a nyilvántartások felhasz-
nálása, az úgynevezett e-nyomozási ismeretek. „Az e-nyomozás azt jelenti, hogy a nyo-
mozó hatóság a közvetlenül vagy a közvetetten elérhető adatbázisokból kér információt 
a felderítés és a bizonyítás érdekében, amelynek alkalmával taktikai ajánlásokat alkalmaz 
a nyomozás sikeressége érdekében. A közvetlenül elérhető nyilvántartások olyan nyil-
vántartások, melyekbe a nyomozó hatóság tagjai belépési jogosultsággal rendelkezhet-
nek, és a rendszerbe bármikor lehetséges a belépés anélkül, hogy megkereséssel kellene 
fordulni a nyilvántartást létrehozó – természetes vagy jogi – személyhez. A közvetetten 
elérhető nyilvántartások olyan adatbázisok, melyekhez a nyomozó hatóság (rendőrség) 

215 Körtv. 24–26. §; 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 17. pont
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tagjai nem rendelkeznek belépési jogosultsággal, így külső megkeresés útján érhetik el 
az adatbázisban rögzített információkat”.216

A körözési eljárást lefolytató szerv közvetlen hozzáférés vagy adatigénylés útján 
adatot igényelhet a körözési eljárás lefolytatása céljából az alábbi nyilvántartásokból:

 – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából,
 – a személyiigazolvány-nyilvántartásból,
 – az anyakönyvi nyilvántartások rendszeréből,
 – az útiokmány-nyilvántartásból (külföldre utazásban korlátozott személyekre vonat-

kozó nyilvántartás, útlevélre vonatkozó nyilvántartás),
 – a társadalombiztosítási nyilvántartásból,
 – az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból,
 – a közúti közlekedési nyilvántartásokból (az engedélynyilvántartás, a járműnyilván-

tartás, a származás-ellenőrzési nyilvántartás, az okmánytár, a parkolási igazolvány 
nyilvántartása, a díjköteles útszakaszok díjmentes használatára jogosultak nyilván-
tartása és az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás),

 – törvényben meghatározottak szerint a bűnügyi nyilvántartási rendszer nyilvántar-
tásaiból, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásaiból,

 – a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak nyilvántartásából,
 – a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
 – a menekültügyi nyilvántartásból,
 – az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló 

törvény alapján az UD-rendszerben kezelt jogosulatlan úthasználók adatbázisából,
 – a személyszállítást végző légi fuvarozóknak a légi közlekedésről szóló törvény alap-

ján kezelt adatokat tartalmazó adatbázisából,
 – az ügyészség büntetőeljárási szakterületének ügyviteli nyilvántartásából,
 – a bíróságok által vezetett nyilvántartásokból (cégnyilvántartás, civil szervezetek 

és alapítványok nyilvántartása, gondnokoltak névjegyzéke),
 – a bírósági ügyviteli nyilvántartásból,
 – az ingatlan-nyilvántartásból,
 – az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartásából,
 – a közjegyzői zálogjogi nyilvántartásból és a hitelbiztosítéki nyilvántartásból,
 – a szabálysértési nyilvántartásból,
 – központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírságnyilvántartásból.217

Fentieken túl a körözési eljárás során kulcsfontosságú szerepet tölt be a Net-zsaru adat-
bázis, mivel elfordulhat, hogy korábban a körözés alatt álló személyt kihallgatták, amely 
során megadta az elérhetőségét (tartózkodási helyeit), továbbá segítségül szolgálhat még 
például a bűnös kapcsolatainak a feltérképezése során is.

216 Nyitrai 2018, 113–114.
217 Körtv. 25. § (3) bek.
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A körözött személyek nyilvántartásának tartalmaznia kell a körözött személyeknek 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a központi idegenrendészeti nyilvántartás, illetve 
a menekültügyi nyilvántartás szerinti arcképmását.218 Ha nem áll rendelkezésre fotó 
(például külföldi állampolgár esetén), abban az esetben ellenőrizni célszerű:

 – a Net-zsaru adatbázist, mivel korábbi ügyben már készülhetett rabosított fotó;
 – a Hermon-KÖNYIR-rendszert, hogy másik ügyben rögzített körözéshez töltöttek-e 

fel képet a nyilvántartásba,
 – Interpol Magyar Nemzeti Iroda megkeresése,
 – közösségi oldalak (például Facebook).

A nyilvántartások, adatbázisok tekintetében nagy jelentőségű a nyílt forrású informá-
ciógyűjtés, azaz az OSINT (Open Source INTelligence), amely a rendőrségnek a min-
dennapok során alkalmazott eszközévé vált. Az OSINT olyan információgyűjtő eljárás, 
amelynek során a nyilvánosan elérhető forrásokból az információkat felkutatják, elemzik, 
értékelik és felhasználják egy adott cél érdekében, azonban nem egyenlő az internetről, 
a közösségi média eszközeiből szerzett információgyűjtéssel, mivel a hagyományos 
(nyomtatott és elektronikus) média, kereskedelmi műholdas felvételek, könyvtárak anya-
gai, tanulmányok vagy a nyilvános konferenciák előadásai is részét képezhették a nyílt 
forrású információgyűjtésnek.219

A titkos információgyűjtés erőinek, eszközeinek és módszereinek használata

Az elfogatóparanccsal körözött személyek tekintetében lehetőség van a nyílt cselekmé-
nyeken túl a titkos információgyűjtés nyújtotta lehetőségek, erők, eszközök és módszerek 
alkalmazására is. Az Rtv. alapján a körözött személy személyazonosságának, illetve 
elérhetőségének megállapítása céljából:

 – a Be., illetve a Bv. tv. alapján elrendelt körözés végrehajtása során,
 – az európai elfogatóparancs végrehajtása során,
 – törvényben meghatározott esetekben nemzetközi körözés végrehajtása során,
 – az idegenrendészeti hatóság által elrendelt körözés végrehajtása során,
 – az eltűnt személy bejelentés alapján elrendelt körözésének végrehajtása során,
 – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 9/A. § alapján elrendelt körözés 

végrehajtása során titkos információgyűjtést akkor lehet folytatni, amennyiben meg-
alapozottan feltehető, hogy attól a körözött személy hollétére vagy személyazonos-
ságára vonatkozó információ megszerzése várható.220

218 Körtv. 3. § (2) bek. aj) pont
219 Bányász 2015, 23.
220 Rtv. 65. § (4) bek.
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A Be. alapján a bírói engedélyhez kötött eszköz nem alkalmazható a tanú személyazonos-
sága vagy elérhetőségének megállapítása érdekében elrendelt körözés végrehajtásához.221

Csapaterő, nyomkövető kutya alkalmazása

A nagyobb kiterjedésű terület esetén rendőri csapaterő alkalmazható a személyek élet- 
és vagyonbiztonságát tömegesen veszélyeztető események megszüntetésére vagy az ilyen 
következményekkel járó erőszakos cselekmények megakadályozására és az elkövetők 
elfogására, súlyos bűncselekményt elkövető, szökésben lévő fegyveres személy felkutatá-
sára, elfogására, valamint az eltűnt személy vagy tárgy felkutatására.222 Csapaterő alkal-
mazásával kutatást lehet alkalmazni a behatárolható – de pontosan nem ismert – helyen 
tartózkodó személy felkutatása érdekében. Nyomkövető kutya igénybe vehető menekülő 
vagy eltűnt személy, illetve tárgyak felkutatásához az általuk hátrahagyott szagnyomok, 
pontosabban szagmaradványok alapján. A nyomkövető kutya igénybe vehető az emberi 
szagnyom követésére, az elkövető útvonalának felderítésére, a nyomhoz tartozó tárgyak 
felkutatására, a menekülő személy felkutatására, elfogására; a kutyavezető intézkedé-
sének biztosítására.

Fokozott ellenőrzés, útzár és megállásra kényszerítés

A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének elfogása és előállítása érdekében a rendőri 
szerv vezetője által meghatározott nyilvános helyen vagy a közterület kijelölt részén 
az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat igazoltathatja, ennek érdekében épületet, 
építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhat.223 A rendőrség a közút for-
galmának korlátozását vagy közút lezárását rendelheti el a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható személy, valamint a bűncselekmény elkövetőjének 
elfogására, amely során útzárat telepíthet, továbbá, ha az elkövető járművel menekül, 
a rendőrség mások személyét és biztonságát nem veszélyeztetve a járművet követheti 
és megállásra kényszerítheti.224

Tömegkommunikációs eszközök igénybevétele, díjkitűzés

A körözési eljárást lefolytató szerv a közszolgálati médiaszolgáltatónak minősülő rádió-
ban és televízióban díjmentesen közérdekű közleményt, valamint a sajtóban és az inter-
neten felhívást tehet közzé az ismeretlen helyen lévő személy és dolog felkutatása, illetve 
az ismeretlen személyazonosságú személy vagy holttest, ismeretlen eredetű dolog azo-
nosítása érdekében. A rendőrség díjat tűzhet ki az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjá-

221 Rtv. 65/A §. (2) bek.
222 Rtv. 58. § (1) bek. b), c), e) pontjai
223 Rtv. 30. § (1) bek.
224 Rtv. 51. § (1)–(3) bek.



475

ban felsorolt bűncselekmények és a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy 
felderítése, a rejtőzködő vagy szökésben lévő elkövető elfogásának elősegítése, eltűnt 
személy megtalálásának érdekében a nyomozás eredményességét, illetőleg a szükséges 
rendőri intézkedést közvetlenül elősegítő személy részére.

Az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs alapján 
elrendelt körözési eljárás esetén a körözött személyek nyilvántartásában szereplő törvény-
ben meghatározott adat közérdekből nyilvános adatnak minősül. A tömegkommunikációs 
eszközök igénybevételével a lakosság is bevonható az alább esetekben:

 – az elfogatóparancs alapján vagy eltűnt, ismeretlen helyen tartózkodó körözött sze-
mély felkutatásához,

 – az ismeretlen helyen lévő dolog felkutatásához;
 – az ismeretlen holttest, holttestrészek azonosításához.

A tömegkommunikációs eszközök használatakor nemcsak a menekülő vagy ismeretlen 
helyen tartózkodó személy felkutatásához, felismeréséhez szükséges tájékoztatást kell 
megadni, hanem a veszélyességére vonatkozó adatokat is közzé kell tenni a felhívásban.225

Specifikus profilelemzés

A specifikus profilelemzés során az elkövető tulajdonságainak leírása történik, amely 
tulajdonságok lehetnek fizikaiak, szellemiek, érzelmiek. A profilalkotás célja az elkövetői 
kör lehető legszűkebb meghatározása, nyomozási, kihallgatási, valamint bűnüldözési 
stratégia kidolgozása.226 A specifikus profilelemzés használható sorozat-bűncselekmé-
nyek esetében is, különösen emberölésnél vagy szexuális bűncselekményeknél (bár 
napjainkban, nemzetközi területen rablások, betörések és kiber-bűncselekmények és ter-
rorizmus esetében is alkalmazzák).227 A profilalkotás választ adhat azokra a kérdésekre, 
hogy milyen az elkövető személyisége; hogyan tudjuk elfogni; az eljárás során miképpen 
tudunk vele leginkább együttműködni (a kihallgatási technika megtervezésében nyújthat 
segítséget).228

A profilozó kiválasztja az ügy lényeges elemeit, kitölt egy adatlapot, amely több mint 
200 információra kérdez rá, figyelembe véve, hogy hasonló sértettek sérelmére, hasonló 
bűncselekményt, hasonló módon, feltehetően hasonló tettesek követnek el. Ezt követően 
„kiválasztja a leghasonlóbb ügyeket és az így leválogatott esetekből, szintén egy szá-
mítógépes program segítségével a statisztikai jellegű motívumokból és az elkövetések 
körülményeiből leszűkít egy elkövetői kört. Ebből hozza létre a profilalkotó az adott 

225 Lakatos 2004, 89–92.
226 Lehoczki 2014, 61–62.
227 Lehoczki 2011, 62–81.
228 13/2001. (X. 2.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadá-
sáról Megjegyezni kívánom, hogy a jelenlegi hatályos bűnügyi elemzési szabályzat: 23/2018. (VI. 21.) 
ORFK utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
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ügynek leginkább megfelelő profilt.”229 A profilozó a kriminalisztikai alapkérdések közül 
nem a „Ki” kérdésre keresi a választ, hanem a „Milyen” kérdésre, mert az érdekli, hogy 
milyen lehet az elkövető. (A „Milyen” kérdésre a választ a profil segíti megválaszolni, 
a „Ki” kérdésre azonban a válasz megszerzése a nyomozó feladata). A specifikus profi-
lelemzés vonatkozásában, különösen emberölés vagy szexuális bűncselekmények esetén 
a nyomozó a 7 + 1 kriminalisztikai alapkérdést kiegészítheti a „Milyen” kérdéssel is. 
Tekintettel arra, hogy az elkövető személyisége mint egy önálló halmaz meghatározása 
lényegesen hozzájárul a múltbeli esemény megismeréséhez, a nyomozás eredményességé-
hez.230 A specifikus profilalkotás segítséget nyújthat a „gyanús” eltűnések vizsgálatában 
is, mivel az elkészült profiljelentés tartalma az eltűnéssel kapcsolatos verzió felállítását 
teszi lehetővé, amely újabb adatszolgáltatást, információáramlást segíthet elő.

1. Arcképelemzés a körözési eljárásban

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Arcképfelismerő Elemző Osztályának fő 
tevékenységi körébe tartozik a hatósági megkeresések alapján végzett arcképelemzési 
tevékenység. Az osztályon arcképelemzők dolgoznak, akik különféle szakterületeken 
(biológia, antropológia, kriminalisztika) szerezték képesítéseiket, és a tudásukat folya-
matosan bővítik mind az informatikai újítások, mind az arc morfológiai jellegeinek 
tanulmányozása terén. Az arcképelemző tevékenységnek két típusát különböztetik meg: 
az egyik esetben ismeretlen személy azonosításának, a másik esetben a személyazonos-
ság ellenőrzésének támogatása történik. Az arcképelemző tevékenység két fázisban 
történik: az első fázisban az arcképprofilok informatikai rendszer általi összehasonlítása 
történik meg, majd ennek eredményeként a második fázisban a kiértékelési tevékeny-
séget végzik el.231

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló a 2015. évi 
törvényben meghatározott célból jogosult a körözési eljárást folytató szerv az általa kezelt 
arcképmás felhasználásával az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző 
tevékenységét igénybe venni az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi 
elfogatóparancs alapján körözött személyek azonosítása és az eltűnt személyek felku-
tatása érdekében. Ha kiskorú veszélyeztetettsége, a közbiztonságot vagy a nemzetbiz-
tonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet, illetve kiemelt bűnüldözési érdek 
áll fenn, akkor az arcképelemző tevékenységet végző szerv soron kívül jár el, amelyről 
az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre 
jogosult szervnek nyilatkoznia kell.232 Soron kívüli eljárás esetén az arcképelemző tevé-
kenységet végző szerv a kérelem beérkezését követő 24 órán belül vagy átadja az igény-
bevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arc-

229 Nagy–Elekesné 2006, 54–55.
230 Nyitrai 2015, 143–145.
231 http://nszkk.gov.hu/kozponti-intezetek/arckepfelismero-elemzo-osztaly (A letöltés dátuma: 2020.03.03.)
232 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet 5. § (1) bek.

http://nszkk.gov.hu/kozponti-intezetek/arckepfelismero-elemzo-osztaly
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képprofilhoz tartozó, az arcképprofil-nyilvántartásban kezelt technikai kapcsolószámot, 
vagy tájékoztatja a nem megfeleltethetőség tényéről, illetve a kiértékelési tevékenység 
eredménytelenségéről.233

2. A körözési (K) akció

A körözési akciót a rendőri szervek önállóan, illetve – indokolt esetben – társszervek 
bevonásával vagy rendőri csapaterő alkalmazásával hajtanak végre. Az akciónak terv-
szerűnek és összehangoltnak kell lennie, amely során azonnali intézkedéseket tesznek 
a közbiztonságra fokozott veszélyt jelentő és behatárolható területen tartózkodó, elfoga-
tóparancs alapján körözött személy vagy ismert személyleírású, illetve ismert járművel 
közlekedő ismeretlen tettes elfogására.234

Körözési akció elrendelhető abban az esetben ha:
 – a terhelt őrizetből, letartóztatásból vagy büntetés-végrehajtási intézetből megszökött;
 – a körözött személy fegyverrel rendelkezik;
 – a körözött személy által elkövetett vagy tervezett bűncselekmény súlya, illetőleg 

az elkövetett bűncselekmények száma vagy az érintett személyiségében rejlő veszély 
indokolja a kiemelt intézkedést.235

Körözési akciót rendelhetnek el, illetve szüntethetnek meg az alábbiak:
 – az illetékességi területének megfelelően a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve 

a rendőrkapitányság vezetője vagy helyettese;
 – több megye illetékességi területére vagy az ország egészére az országos rendőrfő-

kapitány és helyettesei;
 – a KR Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója és helyettesei.236

A körözési akció parancsnoka az elrendelő vagy helyettese, illetve az általuk kijelölt 
tiszt, aki felel az intézkedések törvényességéért és szakszerűségéért.

A körözési akció a bevont erők létszáma szerint lehet részleges, fokozott és teljes. 
Részleges abban az esetben, ha a feladat végrehajtásához a szolgálatban lévő rendőri erők 
elégségesek. Fokozott a körözési akció akkor, ha a szolgálatban lévő és szolgálaton kívüli 
állomány bevonása szükséges. Teljes körözési akciót kell elrendelni abban az esetben, ha 
a fentieken kívül más rendőri vagy a rendőrségen kívüli szervek bevonása is szükséges.

A körözési akció elrendelését azonnal jelenteni kell a felettes rendőri szerv vezetőjé-
nek, munkaidő után mindenképp, de célszerűen munkaidőben is az ORFK Főügyeletnek, 
illetve az illetékes TIK-nek. Amennyiben a körözési akció elrendelésére nem az ország 
egész területére kiterjedően került sor, abban az esetben tájékoztatni kell a szomszédos 

233 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet 5. § (4) bek.
234 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 26. pont
235 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 27. pont
236 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 28. pont
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illetékességi területű rendőri szervek vezetőit és TIK-jeit is. Ha megállapítható, hogy 
a körözött személy más rendőri szerv illetékességi területére távozott vagy szökött, erről 
a parancsnok tájékoztatja az illetékes szerv vezetőjét, és kéri a szükséges intézkedé-
sek megtételét, valamint jelentést tesz a felettes szerv vezetőjének, és szükség szerint 
javasolja a körözési akció kiterjesztését, a tevékenység irányításának, koordinációjának 
átvételét.

Ha információ keletkezett arra vonatkozólag, hogy a körözött személy külföldre 
készül, a körözési akció parancsnoka haladéktalanul értesíti az illetékes határ menti 
rendőri szerveket és a NEBEK ügyeletét. A körözési akció befejezését követően az akció 
parancsnokának haladéktalanul jelentenie kell az elrendelés okát, a bevont erők létszámát, 
a tett intézkedéseket és az akció eredményét a felettes szerv vezetőjének. Az akcióról 
jelentést kell készíteni annak befejezését követően 48 órán belül, és az ORFK bűnügyi 
főigazgatójának fel kell terjeszteni.

A körözött személy elfogása és előállítása esetén teendő intézkedések

Ha a körözött személy elfogását rendelték el, megtalálása esetén el kell fogni, és elő kell 
állítani a megtalálás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon vagy határrendészeti 
kirendeltségen. Ha az előállított körözött személy őrizetbe vételére nem került sor, a körö-
zését elrendelő szerv intézkedését követően, de legkésőbb az előállítás törvényben meg-
határozott idejének leteltével szabadon kell bocsátani. Amennyiben a körözött személyt 
meghatározott hatóság elé kell állítani, és ez a hatóság nem azonos a megtalálás helye 
szerint illetékes rendőrkapitánysággal, úgy az előállított körözött személy átkíséréséről 
a körözést elrendelő szerv gondoskodik, kivéve, ha a körözést a bíróság, az ügyészség, 
a NEBEK vagy a járási hivatal rendelte el. Ezekben az esetekben az átkísérés a körözött 
személy megtalálásának helye szerint illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti 
kirendeltség feladata. Amennyiben a körözést az idegenrendészeti hatóság rendelte el, 
úgy az átkísérést az idegenrendészeti hatóság megkeresésére közreműködő rendőrka-
pitányság hajtja végre. Ha körözött személy ellen elfogató parancs van hatályban, akkor 
az őrizetbe vételét az előállítás helye szerinti rendőrkapitányság végzi.237

Gépjárműkörözés

A gépjármű eltulajdonításáról szóló feljelentés vagy bejelentés esetén a bejelentést felvevő 
munkatársnak a járműnyilvántartásban a gépjármű adatainak haladéktalan ellenőrzését 
végre kell hajtania és intézkednie kell a tulajdonos, illetve az üzembentartó adatainak 
a bejelentő adataival történő egyeztetésére. A körözés kibocsátását megelőzően – ameny-
nyiben ennek reális lehetősége van – ellenőrizni kell, hogy a járművet a közterületről nem 
szállította-e el valamely hatóság. Amennyiben a jármű nem képezte hatósági elszállítás 

237 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 10. § (3)–(4) bek.
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tárgyát, vagy annak lehetősége eleve kizárható, abban az esetben nyomban el kell ren-
delnie a körözést. Továbbá a gépjármű adatait körözvényben közölni kell a közterületen 
szolgálatot teljesítő állománnyal, valamint – indokolt esetben – a bejelentést vevő rendőri 
szerv illetékességi területével határos illetékességi területű rendőri szervek TIK-jeivel. 
A határ menti megyei rendőr-főkapitányságok a közös kapcsolattartási szolgálati helyen 
keresztül értesítik a szomszédos ország rendőri erőit.238

Az eltulajdonított gépjárművel kapcsolatosan célszerű megkeresni a Közigazgatási 
Hatósági Szolgálat szombathelyi és vásárosnaményi kirendeltségét annak megállapítása 
érdekében, hogy a kérdéses rendszám vonatkozásában kezdeményezték-e közigazgatási 
hatósági eljárás megindítását sebességtúllépés miatt. Továbbá célszerű a Nemzeti Útdíjfi-
zetési Szolgáltató Zrt.-t is megkeresni, hogy az adott járműre a kérdéses időintervallum-
ban vásároltak-e pályamatricát. Ha igen, hol és mikor történt a vásárlás (készpénzzel 
vagy bankkártyával vagy applikáción keresztül), valamint regisztrálták-e a kérdéses 
járművet díjfizetés elmulasztása miatt, ha igen, mikor és hol? A parkolással kapcsolatosan 
a parkolási társaság ügyfélszolgálatát is ajánlott megkeresni, hogy a kérdéses gépjárműre 
vonatkozóan kezdeményezték-e bírság kiszabását vagy szabálysértési feljelentést, illetve 
elektronikusan fizettek-e parkolási díjat, amely újabb kérdéseket generál. Az illetékes 
közterület-felügyeletet is indokolt megkeresni, és megtudni, hogy a kérdéses gépjármű 
vonatkozásában alkalmaztak-e kerékbilincset, tettek-e feljelentést.

A gépjármű eltulajdonítására vonatkozó, távközlési eszközön tett bejelentés esetén 
a bejelentést fogadó felkéri a bejelentőt, hogy a bejelentés rögzítése és az adatok egyez-
tetése céljából keresse fel késedelem nélkül a legközelebbi rendőri szervet. Ha a bejelentő 
a felkérésnek elháríthatatlan okból nem tud eleget tenni, akkor a rendőrség soron kívül 
gondoskodik a bejelentés helyszínen történő ellenőrzéséről és jegyzőkönyvbe vételéről.239

A körözési nyilvántartási rendszer felépítése

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosí-
tásáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény először a körözési nyilvántartás felépítését, 
tartalmi elemeit határozza meg. Az adatkezelői feladatokat a rendőrség látja el, amely 
felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeleti jogot. Ennek során a törvény min-
den egyes nyilvántartás tekintetében külön meghatározza azokat az adatokat, amelye-
ket tartalmazhat, valamint a nyilvántartások célját is, ezzel elősegítve a célhoz kötött 
adatkezelést.240

238 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 23. pont
239 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 24. pont
240 Körtv. indokolása
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A körözési nyilvántartás a körözött személyek, a körözött dolgok, az ismeretlen holt-
testek, holttestrészek, a talált dolgok nyilvántartásából és a nyilvántartás használatára 
jogosultak nyilvántartásából áll.241

A körözött személyek nyilvántartása

Az ismeretlen helyen lévő személy felkutatása céljából hozták lére a körözött szemé-
lyek nyilvántartását, amelyben a körözött személyek adatait az alábbi időpontig kell 
megőrizni:

 – a körözés visszavonását követő 3. napig,
 – eltűnt személy esetén – ha a körözés visszavonására nem került sor – a körözés 

elrendelésétől számított 90 évig,
 – eltűnt személy esetén az eltűntnek nyilvánító határozat visszavonását követő 3. napig,
 – a körözött személy haláláig.242

A körözött dolgok nyilvántartása

A körözött dolgok nyilvántartásának célja az ismeretlen helyen lévő dolog felkutatása. 
A nyilvántartó különböző időpontokig kezeli a körözött dolgok nyilvántartásában talál-
ható adatokat:

 – a körözés visszavonását követő 3. napig,
 – állatok esetén – ha a körözés visszavonására nem került sor – a körözés elrendelé-

sétől számított 20 évig,
 – a körözött közokirat érvényességi idejének lejártától számított 10 évig,
 – a fenti pontok alá nem tartozó olyan esetben, amikor a körözés elrendelésének oka 

elvesztés, 5 évig,
 – lőfegyver esetén a körözés elrendelésétől számított 90 évig,
 – olyan dolog esetén, amely elkobozható, vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhető 

el, a körözés elrendelésétől számított 90 évig.243

Az ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartása

Az ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartásának célja, hogy elősegítse az isme-
retlen holttest vagy holttestrész azonosítását. A nyilvántartó az ismeretlen holttestek, holt-
testrészek nyilvántartásában rögzített adatokat a körözés visszavonását követő 3. napig, 
és a körözés elrendelésétől számított 90 évig – ha a körözés visszavonására nem került 
sor – kezeli.244

241 Körtv. 2. § (1) bek.
242 Körtv. 3. § (1); 3/C. §
243 Körtv. 4. § (1); 4. § (7) bek.
244 Körtv. 5. § (5) bek.
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A talált dolgok nyilvántartása

A talált dolgok nyilvántartásának célja, hogy elősegítse a megtalált dolog tulajdonoshoz 
való visszakerülését. A talált tárgyat 8 napon belül kell leadni közvetlenül a jegyzőnek 
vagy valamely hatóságnak. A találót nyilatkoztatni kell, hogy a talált dolog tulajdonjogára 
igényt tart-e, ha nem él ezzel a jogával, és a jogosult nem jelentkezett, akkor a jegyző 
a talált dolgot értékesíti. Ha a talált dolog nem értékesíthető, akkor meg kell semmisíteni, 
amiről a jegyzőnek kell gondoskodni. A nyilvántartásból az adatokat törölni kell, ha 
a tulajdonosnak a talált dolgot visszaadták, valamint egy év eltelt a bejegyzést követően.245

A nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartása

A nyilvántartás célja a nyilvántartó, az adatrögzítésre kötelezettek, az adatátvételre jogo-
sultak, valamint az adatigénylésre jogosultak hozzáféréshez szükséges adatainak tárolása, 
valamint az adatkezelés jogszerűsége ellenőrzésének biztosítása. A nyilvántartásban 
kezelt adatokat a jogosultság törlésétől számított 5 évig kell megőrizni.246

245 Körtv. 6. § (1), (4) bek.
246 Körtv. 7. § (1), (3) bek.
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Rendőri intézkedésekkel szembeni jogorvoslat,  
valamint a panasz és közérdekű bejelentés

Tihanyi Miklós

A rendőri intézkedések jogi jellege

A rendőrség a közigazgatási szervezetrendszer részét képezi. „A rendészet a közigazga-
tásnak az az ágazata, amely közbiztonságot szolgáltat a társadalom számára.”247 A köz-
igazgatás részeként igaz rá, hogy „makroszinten a politika által motivált, közfeladata 
a közbiztonság társadalmi garantálása, amit a legitim erőszak monopóliumnak birtoká-
ban lát el”.248 Beszélhetünk „a hatósági tevékenység kereteiben szorosan vett rendészeti 
tevékenységről, amelynek az a szerepe, hogy az adott tevékenység jogilag szabályo-
zott rendjét védelmezze, óvja, felügyelje a szabályok betartását, hárítsa el a közvetlen 
veszélyeket, gondoskodjék a jogszabálysértők felelősségre vonásáról”.249 Ebből kiindulva 
a rendőri intézkedés fogalmi jellemzőinek központi eleme, hogy mindenekelőtt hatósági 
jogalkalmazói intézkedésként lehet meghatározni.

„A közigazgatás jogalkalmazó tevékenységének fő funkciója, az igazságszolgáltatás-
tól eltérően, a közfeladatok közhatalmi eszközökkel, közhatalommal való megvalósítása. 
Az állam, a társadalom tevékenységének szinte minden területén a közfeladatok megvaló-
sításáról – amikor ehhez közhatalomra van szükség – a közigazgatás jogalkalmazó tevé-
kenysége útján gondoskodik. […] Ennek jogi formája – a jogalkotáson túlmenően – az, 
hogy a közigazgatási szervek jogalkalmazó tevékenységük során meghatározott jogokat, 
kötelezettségeket állapítanak meg a társadalom tagjai, a társadalom szervezetei, a joga-
lanyok részére, biztosítva ezzel a közfeladatok megvalósítását.”250

A rendőri intézkedés jogi jellegének meghatározásához a Legfelsőbb Bíróság (LB) 
által tett megállapításokat tekintjük jelenleg is mértékadónak. Az LB közigazgatási 
jogegységi tanácsa 1999. április 15-én  1/1999. KJE szám alatt meghozott döntése sze-
rint „a rendőrség részéről az Rtv.-ben  meghatározott rendészeti feladatok ellátása során 
kifejtett tevékenység közigazgatási jellegű tevékenység, mert az eljáró szerv közhatalmi 
jogosítvánnyal élve egyoldalú akaratnyilvánítással intézkedik, melynek során az ügyfél 
terhére kötelezettséget állapít meg, és intézkedésének maga szerez érvényt. A rendőrség 
tehát – az Rtv.-ben  meghatározott büntetőeljárási, valamint szabálysértési eljárási fel-
adatai mellett – ellátja a közigazgatás részét képező rendészeti igazgatás körébe tartozó 
feladatokat is. A rendőri intézkedéseket és kényszerítő eszközöket, állami közhatal-
mat gyakorló, államigazgatási ügy intézésére feljogosított szerv [Áe. 3. § (2) bekezdés] 

247 Finszter 2012, 78.
248 Balla 2016, 57.
249 Ficzere–Forgács 2004, 279.
250 Ficzere szerk. 2002, 274.
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 alkalmazza, közte és az intézkedés (kényszerítés) alanya között – annak minden jellem-
zőjével rendelkező – közigazgatási jogviszony jön létre.”

Mindezek alapján a rendőri intézkedések jogi szempontú fogalmának meghatározását, 
lényegi elemeinek összefoglalását, a következők szerint tehetjük meg:

 – hatósági közegként a rendőr intézkedése,
 – rendszerint a hatósági közeg észlelése pótolja a bizonyítást,
 – rendszerint szóban történik,
 – az intézkedés alá vont személyre azonnali végrehajtási kötelezettséget ró,
 – a hatályos jogszabályok alapján a törvényes rend fenntartása, illetve a megzavart 

rend helyreállítása érdekében alkalmazzák,
 – céljának eléréséhez legitim fizikai erőszak alkalmazására és alapvető jogok korlá-

tozására kerülhet sor,251

 – a rendőrség és az intézkedés alá vont személy között közigazgatási jogviszony jön 
létre.252

A rendőri intézkedések jóllehet hatósági jogalkalmazói aktusok, mégis a rendészet veszé-
lyelhárító szerepe miatt a jog általi szabályozottságuk számos kihívással áll szemben. 
Egyszerre kell kellően széles körű felhatalmazást adni a rend őrének arra, hogy képes 
legyen azonnal fellépni a társadalmi veszélyekkel szemben, ugyanakkor a hatóság túlka-
pásaival szemben is hatékony védelmet nyújtó keretrendszerre van szükség. Ezt a jelen-
séget tárgyalva mondja Finszter Géza, hogy a rendészet intézkedéseit a spontaneitás, 
az amorf jelleg, és az autonómia jellemzi. „Az első beavatkozó gyakran találja magát 
szemben azzal a helyzettel, amikor a beavatkozásra okot adó esemény előre nem kiszá-
mítható módon, váratlanul, spontán fejleményként jelenik meg. A hatóság erre adott 
válaszlépése nem tűri a formakényszert, amorf jelleget ölt magára, éppen aktuális alakját 
a pillanat diktálta követelmények dönthetik el. A hatóság erre felhatalmazott tagja, annak 
érdekében, hogy azonnali intézkedési kötelezettségének eleget tehessen, gyakran csak 
saját döntésére támaszkodva, autonóm módon cselekedhet.”253

A jogi szabályozás két problémával szembesít bennünket az intézkedések definiatív 
meghatározásakor. Az egyik, hogy az Rtv. intézkedésként nevesít olyan rendőrségi eljá-
rásokat, amelyek lényegüket, joghatásukat tekintve egyáltalán nem tekinthetők hatósági 
intézkedésnek. Ilyen többek között a képfelvétel készítése. Szinte egyetlen fogalmi elem 
nem illik rá a fentebb felsoroltak közül. Ez nem a fogalomalkotás hibája, hanem a jel-
zett tevékenység lényegében nem rendőri intézkedés, csupán a jogalkotó technikailag 
a Rtv.-nek  a rendőri intézkedésekről szóló fejezetébe illesztette ennek az eszköznek 
az alkalmazását. A másik problémát azok az intézkedések okozzák, amelyek több rendőr, 
összehangolt tevékenységével valósulnak meg. Ilyen többek között a fokozott ellenőrzés, 

251 A jogkorlátozás nem szerepel az 5. számú lábjegyzetben hivatkozott forrásban, szükségesnek tartom 
azonban, hogy a rendőri intézkedéseknek ez a jellemvonását is kiemeljük.
252 Buzás 2013
253 Finszter 2014b, 32.
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illetve a személy- és létesítménybiztosítási intézkedés. Ezeket tipikusan a rendőri szerv 
vezetője határozza el. Ezeket az intézkedéseket úgy is tekinthetjük, mint a rendőri szerv 
vezetőjének intézkedését. Egyetlen elemében különböznek ezek az intézkedések a – 
nevezzük most így – klasszikus rendőri intézkedésekhez képest, mégpedig abban, hogy 
nem a döntést meghozó rendőr hajtja végre, hanem elöljárói jogaival élve más rendőrökkel 
végrehajtatja. Ez a megoldás összhangban van az intézkedés, és annak végrehajtásáért 
való felelősség korábban tárgyalt szabályaival.

A rendőri intézkedésekkel szembeni panasz létjogosultsága, szerepe

A panasz jogi szerepét a rendőri intézkedés előzőekben felsorolt fogalmi jellemzőkből 
lehet levezetni. A bizonyítás hiánya többnyire azt eredményezi, hogy a rendőr hiányo-
san megállapított tényállás alapján kénytelen intézkedni. Ez a veszélyelhárítás egyik 
szükségszerű sajátossága. Ennek megfelelően a tényállás és ezzel együtt az abban sze-
replő személyek szerepe a későbbi eljárásban sokat változhat. Mégis a jog azt az elvárást 
fogalmazza meg a rendőrrel szemben, hogy a hiányos tényállás alapján hozzon döntést, 
és azt azonnal hajtsa végre. Ezek a jellemzők azt eredményezik, hogy az állampolgárok 
relatíve kiszolgáltatott helyzetben vannak a rendőri intézkedésekkel szemben. A döntés 
azonnali végrehajtása kizárja az eljárás során esetlegesen előforduló téves döntések 
jogi kontrollját. A joghatások nyomban bekövetkeznek. Azok orvoslására az eljárás-
ban nincs lehetőség. Ennek megfelelően a rendőri intézkedésekkel okozott jogsérelmek 
orvoslására már csak utólag kínálkozik lehetőség. Ezt a biztosítja a panaszjog. Ehhez 
annyi kívánkozik még, hogy a panaszjog nem alkalmas az okozott sérelem orvoslására. 
A panasz a jogszerű állapot helyreállítására sem alkalmas, hiszen már magára a panasz 
megtételére is jellemzően a jogsérelem megszűnését követően kerül sor. Például egy 
személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedés esetében a panasz megtételében 
az intézkedés alá vont a szabadon bocsátásig lényegében akadályozott. Ezen még az sem 
változtat, hogy ezekről az intézkedésekről készült rendőri jelentés egyik tartalmi eleme 
az intézkedés alá vont személy nyilatkozata a panaszjogról. Ez a nyilatkozat ugyanis 
nem számít a panasz megtételének, arra nézve semmilyen joghatása nincs. Ahogyan egy 
„nemleges” nyilatkozat után az illető meggondolhatja magát, és panaszt tehet, éppúgy 
egy „igenlő” válasz esetében is elállhat a panaszjog gyakorlásától. Amennyiben meg-
állapítják a jogsértést, az az elvont és elvesztegetett szabadságot már nem adja vissza. 
Az okozott jogsérelem orvoslására sem alkalmas a panaszjog intézménye. Nincs mód 
arra, hogy a jogsértés megállapítása esetén a hatóság közvetlen módon akár anyagi, 
akár erkölcsi kártérítést nyújtson. Ennek megfelelően a panasz jogi szerepe legfeljebb 
az okozott jogsérelem megállapítására terjed ki.

Létezik a panasznak egy jogon túli szerepfelfogása is, amely szorosan kötődik a ren-
dőrség társadalmi legitimációjának kérdésköréhez. A jogállami keretek között szolgáló 
rendőrség demokratikus működési feltételei közé tartozik a lakosság bizalma. E nélkül 
a bizalom nélkül a rendőrség úgy jelenik meg a társadalomban, mint az elnyomás ereje. 
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Amikor a társadalom nem bízik a rendőrségben, amikor nem érzi azt, hogy a rendőrség 
biztonságot szolgáltat, akkor a rendőrség által gyakorolt állami erőszak monopólium 
úgy jelenik meg, mint egy zárt szervezet által önkényesen alkalmazott zsarnoki erőszak, 
amely nem szolgáltat, hanem félelmet kelt.

A panaszjog társadalmi szerepe ahhoz kötődik, hogy a rendőrségnek el kell fogad-
tatnia, hogy a jogállami értéket jelentő (köz)biztonság elérése érdekében alkalmasint 
erőszakot kell alkalmaznia, ugyanakkor el kell érnie, hogy a jogkövető társadalmi többség 
ne félelemmel, hanem bizalommal forduljon hozzá. Ehhez egyetlen út vezet: az erőszakot 
jogilag kontrollálni kell, és lehetővé kell tenni a nyilvánosság betekintését a rendőrség 
működésébe. Vagyis nem elég az erőszakot jogilag kontrollálni, hanem szükséges annak 
társadalmi kontrollja is. A jogkövető társadalmi többség akkor fogadja el az erőszak 
alkalmazását, ha a rendőrség képes kellően megindokolni azt. Az indokolás nem ment-
ségek keresését jelenti, hanem jogilag és társadalmilag elfogadható érvek nyilvános 
felsorakoztatását. Ha a társadalom azt érzi, hogy a rendőri erőszak nem önkényes, hanem 
közösségi érdeket szolgáló racionális döntésen nyugszik, akkor el fogja fogadni. Ellen-
kező esetben nem csupán az erőszakot utasítja el, hanem a rendőrség hatékony műkö-
déséhez szükséges bizalmat vonja meg, ami végső fokon a rendőri működés társadalmi 
bázisának elvesztését eredményezi.

Végső konklúzió tehát az, hogy a rendőrség működését nyitottá, a társadalom által 
megismerhetővé kell tenni. Ez természetszerűleg nem teljes körű nyitottságot jelent, 
hiszen ott ahol bűnügyi vagy operatív érdek sérül, nincs helye nyilvánosságnak. Ugyan-
akkor a rendőrség rendészeti jellegű munkáját a lehető legszélesebb körű nyilvánosság 
kell hogy jellemezze.

Ennek egyik eszköze a rendőri intézkedéssel szembeni panasz jogintézménye. A hazai 
szabályozásban sajátosan ötvöződik az önkontroll és a külső kontroll. Ugyanis az Rtv. 
lehetőséget teremt arra, hogy a panaszos döntése alapján akár a rendőrség, akár az alap-
vető jogok biztosa folytassa le a panasz eljárást.

Történeti kitekintés

Pichler Nándor írt először 1876-ban  arról, hogy a „rendőrség önálló működése esetében 
a rendőri közeg személyes felelősségre kényszeríttessék, és a túlkapások iránt peror-
voslattal élhessen mindenki, mert az egyszerű panasz az eljárásban elkövetett téve-
dést felderíti. Minthogy azonban a legtöbb esetben fegyelmi uton tárgyaltatnak az ily 
ügyek, – az egyéni szabadság sérthetetlenségének biztositékát nem képezi.”254 Két gon-
dolat miatt is indokolt a klasszikus szerző idézetét megszívlelni. Egyfelől – miként más 
helyen is utal rá – a rendőr a helyszínen hiányos információk alapján kénytelen döntést 
hozni, ezért igen nagyfokú diszkréciót élvez, és egyben magára is van utalva. Ezért 
pedig szükséges, hogy tevékenysége kontroll alá essen. A másik lényeges elem, hogy 

254 Pichler 1876, 13.
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a rendőrségen belül folyó vizsgálatokat elégtelennek tartotta, mert ezek – nyilvánosság 
híján – nem jelentenek kellő garanciát.

A Rédey Miklós és Laky Imre féle 1909-es  rendőri lexikon hivatkozik a 2868/fk. eln. 
1901. sz. rendeletre, amely szerint a „kerületi osztályparancsnok a szervező szabályzatban 
meghatározott korlátokon belül a rendőrök ellen irányuló, hozzájok érkező kisebb pana-
szokat elbírálhatják. Mindama esetekben azonban, midőn a panaszosok a rendőrközeg 
ellen fegyelmi eljárást igénylő panasszal élnek, kötelesek jegyzőkönyvet felvenni s azt 
további eljárás céljából a rendőr főparancsnoksághoz beterjeszteni.”255 E meghatározás 
egyértelműen utal arra, hogy korban a panaszoknak két szintje között különbséget tettek. 
A kisebb panaszokat helyben, a súlyosabb jogsértésre utaló panaszokat pedig a felettes 
rendőri szerv vizsgálta ki. Sajnálatosan nem fogantak meg Pichler gondolatai, vagyis 
a vizsgálatok fegyelmi jogkörben maradtak a nyilvánosság kizárása mellett.

Ettől kezdve viszont jó időre eltűnt a rendészetből a rendőri intézkedéssel szembeni 
panasz lehetősége. Erre egészen a rendszerváltást követően elfogadott Rtv.-ig  várni 
kellett. Az eredeti törvényszöveg szerint két esetben volt lehetséges panaszt benyújtani 
rendőri intézkedéssel szemben. Az első esetben, ha az intézkedést követően büntető, 
szabálysértési vagy közigazgatási eljárás indult, akkor az eljárást megszüntető vagy 
az ügy érdemében döntést hozó határozattal szemben benyújtott jogorvoslatban lehetett 
panaszt tenni. Ha e határozatok ellen jogorvoslati kérelem előterjesztésére nem kerül sor, 
az eljáráshoz kapcsolódó rendőri intézkedéssel szemben önállóan előterjesztett panasznak 
volt helye. Ugyancsak önálló panaszjognak volt helye abban az esetben, ha a rendőri 
intézkedést követően az ügyben nem indult eljárás. Tehát az Rtv. kezdetben fő szabály 
szerint a rendőri intézkedést követő eljárásban tartotta elbírálhatónak a panaszt arra való 
tekintettel, hogy a rendőri eljárások leginkább ezen szabályok szerint folynak.

2001. november 1-től  kezdődően megszűnt a rendőri intézkedésekkel szembeni pana-
szoknak az intézkedést követő eljárásokhoz kötöttsége. Ugyanakkor a jogalkotó hang-
súlyozta, hogy csak az intézkedés alá vont személy tehet panaszt.

A következő jelentős lépés 2008. január 1-re  tehető. Ekkor kezdte meg működését 
a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: FRPT). Az előzmények között 
kell említeni a 2006 őszén folyt tüntetéssorozat alkalmával tapasztalt rendkívül sok 
visszásságot felvető rendőri intézkedéseket, de még inkább az ezekre adott vezetői vála-
szokat, amelyekből úgy tűnt, hogy igyekeznek nem meglátni a problémákat. Ekkorra 
tudatosult a jogalkotóban, hogy kizárólag a rendőrségen belül folyó panaszeljárások nem 
jelentenek kellő garanciát az alkotmányos jogok védelmére. Ez a felismerés hívta életre 
a panasztestületet mint a rendőrség társadalmi kontrolljának intézményesült szervezetét.

A testület az Rtv. módosításával 2008. január 1-én  kezdte meg működését. A hasonló 
szerepet betöltő testületek nem példa nélküliek az európai országokban. Az elnevezés 
mintájaként a brit panasztestület szolgált, amely az Independent Police Complain Comis-
sion (a továbbiakban: IPCC) elnevezést viseli. Pontos fordításán túl azonban vajmi keveset 
vett át a hazai jogalkotó. Ez időben az IPCC-nek  négy jogköre volt. Így lehetősége volt 

255 Rédey–Laky 1909, 894.



488

arra, hogy saját maga folytasson le panaszeljárás, vagy irányítsa a rendőrségen belül 
folyó vizsgálatokat, esetleg azokat csak felügyelje, illetve lehetősége volt arra, hogy 
a rendőrség által lefolytatott vizsgálatokban hozott ügydöntő határozatokkal szemben 
benyújtott fellebbezést elbírálja.256

Feladata volt, hogy függetlenségére támaszkodva, új panaszfórumként ellássa a ren-
dőrség tevékenységének civil kontrollját. E jogát az FRPT valamennyi rendőri szerv 
tekintetében gyakorolta, tehát nemcsak az általános rendőrségi feladatok ellátására lét-
rehozott szerv rendőreinek intézkedései, hanem a TEK, az NVSZ és az OIF állományába 
tartozó rendőrök intézkedései feletti kontrollt is gyakorolta. Ugyanakkor joggal felvethető 
volt, hogy a jogalkotó úgy tett, mintha a rendvédelmi szervek közül egyetlen másik sem 
lenne abban a helyzetben, hogy intézkedésével alapvető jogot korlátozzon, netán sértse 
azokat. Pedig nyilvánvaló, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet, a NAV pénzügyőrei 
vagy akár a polgári titkosszolgálatok is sérthetnek eljárásukban alapvető jogot.257

Az FRPT az Országgyűlés által választott tagokból álló független testület, amelynek 
feladata a rendőri működés körében bekövetkezett alapjogsérelmek kivizsgálása.

A meghatározás elemeinek tartalma:
„Országgyűlés által választott tagokból álló”
A testület öt tagját az Országgyűlés rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben fel-

adatkörrel rendelkező bizottságainak együttes javaslatára az Országgyűlés egyidejű, 
listás módon választotta. A tagok megbízatása megválasztásukkal keletkezett, és 6 évre 
szólt. Elnököt a tagok választottak maguk közül. A testület tagjának az volt megválaszt-
ható, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelelt: büntetlen előélet, az országy-
gyűlési képviselők választásán választójog, jogi végzettség, az alapvető jogok védelme 
területén kiemelkedő tapasztalat, és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése 
megtörtént. Nem volt megválasztható a testület tagjává az, akivel szemben az alábbi 
lehetőségek bármelyike megállapítható volt: a megválasztás időpontjában párt alkalma-
zottja vagy tisztségviselője, a megválasztás időpontjában vagy az azt megelőző 2 évben 
állami vezető, polgármester, a megválasztás időpontjában vagy az azt megelőző 6 évben 
rendvédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével vagy nyomozó ható-
ságával, valamint a Magyar Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt.

„Független”
A függetlenség kérdéskörében beszélhetünk szakmai és személyi függetlenségről. 

A szakmai függetlenséget az biztosította, hogy az FRPT tagjai nem voltak utasíthatók. 
A személyi függetlenséget az Országgyűlésnek, illetve bizottságainak való kizárólagos 
felelősség, biztosította. Három évente az Országgyűlésnek, évente pedig a rendészeti 
és az emberi jogokkal foglalkozó bizottság előtt kellett az elnöknek beszámolnia.

„Testület”

256 M. Tóth 2013, 48.
257 Balla 2017b
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A panasztestület döntései testületi döntések, vagyis az egyes állásfoglalásokban 
a többségi álláspont tükröződött. A testület akkor határozatképes, ha három tagja jelen 
volt.

„Feladata a rendőri működés körében bekövetkezett alapjogsérelmek kivizsgálása”
A testület feladata leginkább az egyedi ügyekben végzett rendőri intézkedések, kény-

szerítő eszköz használata, a működési elvek (Rtv. IV. fejezet) megtartása vagy éppen 
ezek elmaradásának vizsgálata volt. E körben állásfoglalást bocsátott ki arról, hogy 
történt-e alapjogsérelem, és ha igen, milyen mértékű, avagy nem történt ilyen. Más-
részről a testületnek lehetősége volt arra, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása 
és hatékonyabb védelme érdekében javaslatot tegyen az országos rendőrfőkapitánynak 
(és rendőrség szervezetét alkotó másik három rendőri szerv vezetőjének) utasítás kiadá-
sára, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére. Az FRPT döntései nem fogalmaztak 
meg jogkövetkezményeket, és jogi szempontból nem kötelező erejük.

Az FRPT 2020. február 27-ei hatállyal megszűnt, szerepét ettől kezdve az alapvető 
jogok biztosa vette át.

A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárás
A panaszeljárás jogforrásai

A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárásban két szerv járhat el, az egyik az alap-
vető jogok biztosa, a másik pedig a rendőrség. Az Rtv. meghatározza, hogy milyen eset-
ben, hol kezdeményezhető a panaszeljárás. Egyúttal a panaszeljárás jogi rendjének kere-
teit is kijelöli. E szerint a biztos az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv.-ben  
(a továbbiakban: Ajbtv.) a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszokról szóló fejezet 
szerinti eljárást folytatja le. A rendőrség pedig közigazgatási hatósági eljárást folytat le 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 
szabályai szerint. Az Ákr. lehetőséget ad arra, hogy az általános szabályok alól más 
törvényi szabályozás eltérjen. Ilyen eltérő szabályokat fogalmaz meg az Rtv. a panaszel-
járás különböző jogintézményeinél. Az Rtv. eltérő rendelkezése hiányában a rendőrség 
a panaszeljárást az Ákr. szabályai szerint folytatja le.

A panasz eljárás jogi rendje

A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszok kivizsgálásában részt vevő szervek (hatás-
kör, illetékesség)

2020. február 27-e után, ha valakinek egy rendőri intézkedés valamely jogát sérti, 
akkor a jogsérelemtől függően fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez 
vagy az alapvető jogok biztosához.

A magyar ombudsman egyszemélyes szerv. Az Alaptörvény értelmében a biztosnak 
két helyettese van. Az Alaptörvény meghatározása szerint az alapvető jogok biztosa 
alapjogvédelmi tevékenységet lát el, a helyettesek pedig a jövő nemzedékek érdekeinek, 
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valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmével foglalkoznak. A két 
helyettes lényegében a biztos intézményen belül szakosodott segítője, az ombudsman 
funkcióját egyedül az alapvető jogok biztosa gyakorolja. Az alapvető jogok biztosát és két 
helyettesét az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választja. 
Újraválasztásuk egyszer lehetséges. A biztos személyére a köztársasági elnök, a helyet-
tesekre pedig a biztos tesz javaslatot. A javasolt személyeknek legalább a 35. életévü-
ket betöltött, kiemelkedő elméleti tudással vagy legalább tízéves szakmai gyakorlattal 
rendelkező jogászoknak kell lenniük.258 Minthogy a rendőri intézkedésekkel szembeni 
panaszkivizsgálás hatáskörének címzettje a biztos, ezért a továbbiakban ezt a kifejezést 
használjuk.

Az Rtv. a panaszeljárás rendjének két formáját szabályozza. Az egyik esetben 
a panaszt valamely alapjog sérelme, a másik esetben pedig bármely más jog vagy érdek 
sérelme alapozza meg.

Első eljárási forma szerint, akinek az Rtv.-ben  a rendőrség működésének általános 
elveiről és szabályairól, a rendőri intézkedésekről, valamint a kényszerítő eszközökről 
szóló fejezeteiben meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak 
elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) 
alapvető jogát sértette, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 – panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez,
 – az alapvető jogok biztosához fordulhat panasszal.

Már most érdemes előre bocsátani, hogy az utóbbi esetben – amennyiben a panasz 
elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá – a panaszt a biztos vizsgálatát köve-
tően az érintett rendőri szerv kilététől függően az országos rendőrfőkapitány, az NVSZ 
főigazgatója, TEK főigazgatója vagy az OIF főigazgatója végül közigazgatási hatósági 
eljárásban bírálja el.

E szabályok alól három intézkedés kivételt képez:259

 – a személyi védelemmel, illetve védelmi programmal kapcsolatos intézkedés,
 – rejtett ellenőrzés elrendelése,
 – a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett rejtett ellenőrzésre irányuló figyel-

meztető jelzés végrehajtása.

Másik eljárási forma szerint, akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette, 
panasszal kizárólag az intézkedést foganatosító rendőri szervhez fordulhat.

A szabályozásból három következtetést levonhatunk: 1. A biztos a hazai alkotmányos 
jogvédelem egyik bástyája. Ezért a rendező elv az, hogy alapjogsérelem esetében első-
sorban nála tehető meg a panasz. Hangsúlyozni kell, hogy a hatályos szabályok szerint 
a panaszos dönt arról, hogy a biztosnál vagy a rendőri szervnél teszi meg a panaszát. 
De az alkotmányos jogvédelem logikája szerint célszerű, ha a biztos eljárása nem marad 

258 Takács 2018, 215–216.
259 Rtv. 92. § (1) bek.
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ki. 2. Az alapjogok sérelmének vizsgálata alól a jogalkotó három rendőri intézkedést 
kivon. Ugyanakkor ez a kivétel nem vonatkozik ezekkel az intézkedésekkel okozott 
minden más jog- vagy érdeksérelemre. Ezért inkább úgy tűnik, hogy a jogalkotó tény-
leges módon a biztos eljárása alól vonta ki ezeket az intézkedéseket. 3. A biztos által 
elkészített jelentés leginkább ajánlásjellegű, a jogilag kötelező erejű döntést a rendőrség 
hozza meg. Ennélfogva a rendőrség továbbra is megkerülhetetlen szereplője az intézke-
désekkel szembeni panaszeljárásnak.

Az illetékességi szabályok vizsgálata a rendőrség eljárásában merül fel. Az illetékes-
ség általában az ország területi tagozódásának figyelembevételével az azonos hatáskörű 
szervek közül határozza meg azt, amelyik eljárni jogosult. Más megközelítésben az ille-
tékesség a feladatoknak a területi elv alapján történő megosztása az azonos hatáskörű 
közigazgatási szervek között.260 Az azonos hatáskörű szervek közül az eljárni jogosult 
konkrét szervet az illetékességi okok alkalmazásával lehet dönteni. Az Rtv. illetékességi 
okként lényegében az eljáró rendőr személyét jelöli meg. A Rtv. megfogalmazása szerint 
a panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szervhez lehet benyújtani. Reálaktusként 
azonban az intézkedést a hatóság nevében eljárni jogosult hatósági közeg, ez esetben 
a rendőr bocsátja ki. A rendőri szerv illetékességi területének nincs jelentősége, mert 
a rendőr az intézkedési jogát e területen kívül is gyakorolhatja. Ilyen eset, amikor vala-
mely veszélyhelyzet elhárítása érdekében elhagyja a szolgálati helyét, vagy amikor szol-
gálaton kívül intézkedik. A rendőrség az illetékességi területén gyakorolhatja a hatáskö-
rét, a rendőr azonban – minthogy saját hatásköre nincs – az intézkedési kötelezettségét 
e területen kívül is köteles teljesíteni. Ezért nem a szerv illetékességi területének van 
jelentősége, hanem annak, hogy az intézkedő rendőr melyik rendőri szerv alkalmazásá-
ban áll. Az a rendőri szerv jár el a panaszeljárásban, amelyik állományába a panaszolt 
intézkedést lefolytató rendőr tartozik.

Illetékességi összeütközést jelenthet, ha több rendőri szerv közösen lát el szolgálatot, 
és az ennek során közösen végrehajtott rendőri intézkedéssel szemben nyújtanak be 
panaszt. Az összeütközés feloldását az jelenti, hogy ilyen esetben a járőrszolgálat során 
parancsnokként kijelölt rendőr személye szerinti rendőri szerv jár el. Kivételt jelenthet, ha 
a panaszos nem az intézkedés lefolytatásának egészét, hanem kizárólag valamelyik ren-
dőr intézkedési cselekményeit panaszolja meg. Ebben az esetben az általános szabályok 
érvényesülnek. Ez felel meg az intézkedésért vállalt felelősség alapelvi kritériumainak.

Különös illetékességi szabályok érvényesülnek abban az esetben, ha a panaszolt ren-
dőri intézkedés a rendőri szerv vezetője által elrendelt, több rendőr összehangolt felada-
tellátásával valósul meg. Ebben az esetben az intézkedés elrendelése miatt az elrendelő 
vezető szolgálati elöljárója folytatja le a panaszeljárást, az intézkedés végrehajtása közben 
kifejtett rendőri intézkedések miatti panaszeljárásra pedig az általános illetékességi sza-
bályok az irányadók. Fő szabály szerint a rendőri szerv vezetője a panaszeljárás hatáskö-
rének címzettje. Azonban ha az általa elrendelt intézkedéssel szemben irányul a panasz, 
akkor az eljárásban az ő jogát vagy jogos érdekét érinti az ügy. Az Ákr. szabályai szerint 

260 Józsa 2019, 62.
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ki van zárva az ügy elintézéséből az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 
közvetlenül érinti. Ha pedig a hatóság vezetője van kizárva az ügy elintézéséből, akkor 
maga a hatóság is ki van zárva. Ezért ebben az esetben a rendőri szerv vezetőjének 
szolgálati elöljárója – vagy általa kijelölt személy – folytatja le a panaszeljárást.

A panaszjog jogosultja

Az lehet panaszos, akinek a rendőri intézkedés, kényszerítő eszköz használata vagy 
ezek elmaradása alapvető jogát vagy bármely más jogát, avagy jogos érdekét sértette.

Ez a személyi kör esetenként bővebb, mint az intézkedés alá vont személyek köre, 
ugyanakkor szűkebb, mintha bárki élhetne panasszal. Jogállami érdek fűződik ahhoz, 
hogy bárki az elszenvedett sérelmét orvosolni tudja. Ezért az Rtv. nemcsak az intézkedés 
alá vont személy számára nyitja meg a panaszjogot, hanem bárki számára, aki a ren-
dőri fellépéssel összefüggésben sérelmet szenvedett. Ez lehet például annak a lakásnak 
a tulajdonosa, amelyikben az intézkedést lefolytatják, ha ennek során a lakás állagsé-
relmet szenved.

Általános szabály, hogy amennyiben törvény nem kívánja meg azt, hogy az ügyfél 
személyesen vegyen részt az eljárásban, abban az esetben helyette törvényes képviselője 
vagy meghatalmazottja, illetve az ügyfél és képviselője együtt is eljárhatnak. A kép-
viselet célja és szerepe nem az anyagi jogi joghatásokat keletkeztető jognyilatkozatok 
megtétele, hanem az, hogy a képviselő eljárási cselekményeivel és jognyilatkozataival 
segítse elő az ügyfél eljárási jogainak az érvényesülését, és ezen keresztül a képviselt 
általános érdekének szolgálatát.261

Az Rtv. külön szabályozza a panaszos képviseleti lehetőségét. Ennek alapján a cse-
lekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú vagy cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú sze-
mély helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat. A panasz megha-
talmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető. Jogi képviselőként jogvédelemmel 
foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatatást végző 
egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is 
eljárhat.262

A panasz benyújtásának határideje

A panasz benyújtásának határideje aszerint különbözik, hogy a panaszos azt a rendőr-
séghez, avagy a biztoshoz nyújtja be.

A rendőrség felé a panaszt az intézkedést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni. 
A rendőrség előtti eljárás megindítására rendelkezésre álló határidő nem jogvesztő jel-

261 Józsa 2019, 135.
262 Rtv. 92. § (3) bek.
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legű, ezért e határidő önhibán kívül történő elmulasztásával szemben a panaszos iga-
zolási kérelmet terjeszthet elő. Önhibán kívül eső körülmény tipikusan, ha a panaszos 
nem ismerte fel a sérelmet, vagy akadályoztatva volt a panasz megtételében. Az igazolási 
kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, 
de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, 
az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de 
legfeljebb 45 napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelmet az a hatóság bírálja 
el, amelynek eljárásában a határidőt az ügyfél elmulasztotta. Az elmulasztott határidő 
utolsó napjától számított 45 nap elteltével igazolási kérelmet már nem lehet előterjeszteni, 
illetve az a mulasztás igazolására nem szolgálhat. Az igazolási kérelem előterjesztésével 
egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek a feltételei fennállnak. 
Ugyancsak nincs helye igazolásnak akkor, ha a korábban elfogadott igazolási kérelme 
alapján megismételt eljárási cselekményt is elmulasztja az érintett.

Az alapvető jogok biztosához a panaszt a rendőri intézkedés időpontjától számított 
egy éven belül lehet előterjeszteni. A biztos eljárásában az előterjesztésre nyitva álló 
határidő jogvesztő jellegű, az Abtv. rendelkezése szerint az elkésett panaszt a biztos 
jelentés készítése nélkül elutasítja.

A panaszeljárás

A rendőrség az Ákr. szerinti közigazgatási hatósági eljárást folytatja le. Azonban az ott 
meghatározott eljárási határidőkhöz képest az Rtv. 35 napos eljárási határidőt ír elő. 
A rendőrséget alkotó négy rendőri szervezet vezetői havonta kötelesek tájékoztatni 
a biztost azokról az eljárásokról, amelyek alapjogsérelem lehetőségét vetik fel. A biztos 
ezen túlmenően jogosult tájékoztatást kérni a rendőrségről az előtte folyamatban lévő 
eljárásokról. Amennyiben eljárásának feltételei fennállnak, erről a panaszost, illetve 
az eljáró rendőri szervet is értesíti. A panaszos az értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül kérheti, hogy panaszát az alapvető jogok biztosa vizsgálja ki, majd az általa 
lefolytatott vizsgálatot követően a panaszát az országos rendőrfőkapitány (illetve a vele 
azonos jogállású, speciális rendőri feladatot ellátó rendőri szerv vezetője) bírálja el. 
Az eljáró rendőri szerv az alapvető jogok biztosától kapott értesítés kézhezvételekor 
köteles az eljárását felfüggeszteni.

Amennyiben a panaszos a biztos vizsgálatát kéri, abban az esetben a rendőri szerv 
köteles az előtte lévő panaszt az alapvető jogok biztosához áttenni. Abban az esetben, 
ha az alapvető jogok biztosa az eljáró rendőri szervet arról értesíti, hogy a határidő ered-
ménytelenül eltelt, a rendőri szerv köteles az eljárását folytatni. Az eredménytelenül eltelt 
határidő e tekintetben két esetet tételez fel. Egyikben a panaszos nem nyilatkozott semmit 
a rendelkezésre álló határidő alatt. A másik esetben pedig olyan tartalmú nyilatkozatot 
tett, hogy a rendőrségnél maradjon a panaszeljárás.

A biztos eljárását az Abtv. szabályozza. A biztos által lefolytatott vizsgálatnak csak 
a kereteit, a rendelkezésre álló eszközeit és a vizsgálat eredményeként alkalmazható 
intézkedéseit határozták meg. A vizsgálat részletszabályait jogszabály nem rögzíti.
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A biztos a rendőrségi panasz vizsgálata során személyesen és a rendőrségi panasz 
vizsgálatára felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat. A biztos munkatársa az adott 
panasz kivizsgálásában, illetve az azzal összefüggő jelentés előkészítésében nem vehet 
részt, ha az ügy elintézéséből a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény ren-
delkezései szerint ki lenne zárva.

A biztos jelentés nélkül elutasítja a panaszt, ha az alapjogsérelem miatt nála megtett 
panaszt, illetve a rendőrség előtt indult eljárásban a panaszos nyilatkozata alapján hozzá 
áttett panasz:

 – elkésett,
 – nyilvánvalóan alaptalan, és annak alapján vizsgálat indítása nem indokolt,
 – ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,
 – a rendőrségi panasz előterjesztője kérte, hogy kilétét ne fedjék fel, és anélkül a vizs-

gálat nem folytatható le.

A biztos a vizsgálata során az alábbi eszközöket veheti igénybe:
 – a vizsgált hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásá-

val kapcsolatban adatokat és felvilágosítást kérhet, valamint a keletkezett iratokról 
másolat készítését kérheti,

 – vizsgálat lefolytatására kérheti fel a vizsgált hatóság vezetőjét, felügyeleti szervének 
vezetőjét vagy az annak lefolytatására a jogszabály által egyébként feljogosított 
szerv vezetőjét,

 – közmeghallgatáson részt vehet,
 – helyszíni ellenőrzést folytathat.

A biztos az általa kért felvilágosítás megadására és a vizsgálat lefolytatására határidőt 
állapít meg, amely nem lehet 15 napnál rövidebb. Az érintett szervezet köteles a hatá-
ridők betartására.

A helyszíni ellenőrzés során a biztos az alábbi eszközöket veheti igénybe:
 – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vizsgált hatóság helyiségeibe beléphet,
 – a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba betekinthet, azokról máso-

latot, kivonatot készíthet,
 – a vizsgált hatóság bármely munkatársát meghallgathatja.

A rendőrség helyiségeibe történő belépést a rendőrséget felügyelő miniszter korlátoz-
hatja. A belépést szabályozó jogszabály ugyanakkor a helyszíni ellenőrzést érdemben 
nem akadályozhatja.

A rendőrség munkatársának meghallgatásán az alapvető jogok biztosán és a meghall-
gatott személyen kívül más személy csak akkor vehet részt, ha a részvételéhez a biztos 
hozzájárult.

A vizsgált hatóság (rendőrség) munkatársa a meghallgatás során a válaszadást meg-
tagadhatja, ha:

 – az a személy, akit a panasz érint a hozzátartozója, vagy
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 – a válaszadás során magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 
vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben.

Az alapvető jogok biztosa a rendőrséget érintő vizsgálata során nem tekinthet be az alábbi 
iratokba:

 – más országok rendőri szervével, nemzetközi szervezettel kötött nemzetközi együtt-
működési megállapodásba és tervbe, a nemzetközi együttműködés során hozott 
együttes intézkedésbe és az együttműködés során keletkezett, a rendőrség valamely 
szerve rendelkezésére bocsátott adatokba, információkba, amennyiben a szerződő 
felek azok minősített adatként történő védelmét kérik,

 – a nemzetközi kapcsolatokban azokba a minősített megállapodásokba, amelyek 
a nemzetközi szervezett bűnözés (ideértve a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást 
és a terrorcselekményeket) felderítésére és a cselekmények megelőzésére vonatkozó 
konkrét kötelezettségvállalást tartalmazzák,

 – a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a rendőrséggel történő együttműködésével 
kapcsolatos, és az abból származó vagy arra vonatkozó minden olyan dokumentu-
mába, amelyet a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos vizsgálata során nem 
ismerhet meg (például e szolgálatokkal együttműködő vagy számukra informá-
ciót szolgáltató személyek adatait tartalmazó; a szolgálatok által lefolytatott titkos 
információgyűjtéshez használt eszközöket, azok használatának módját, az azokat 
alkalmazó személyek adatait tartalmazó, a szolgálat objektumaival és állományával 
kapcsolatos okmányok, dokumentumok),

 – a rendőrség által védett objektumok, valamint a rendőrség által védett személyek 
őrzés-védelmi terveibe, a védelmi berendezésekre, őrségekre, őrhelyekre vonatkozó 
dokumentációkba, leírásokba,

 – a rendőrséggel titkosan együttműködő magánszemélyek azonosítását lehetővé tevő 
iratba, kivéve, ha a jogsérelem az együttműködő személyt érte, és a kivizsgálást 
maga kéri,

 – a rendőrség által titkos információgyűjtés folytatása vagy leplezett eszközök alkal-
mazása érdekében használt eszközök és módszerek működésének és működteté-
sének műszaki-technikai adatait tartalmazó vagy az azokat alkalmazó személyek 
azonosítását lehetővé tevő dokumentumba,

 – a rendőrség rejtjeles híradásával kapcsolatos iratba, valamint a kormányzati célú 
frekvencia nyilvántartásával kapcsolatos összesített adatokat tartalmazó iratba,

 – a büntetőeljárásról szóló törvény alapján zártan kezelt ügyiratokba, valamint
 – a Magyar Honvédséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kötött együttműkö-

dési megállapodásba, amelyet a felek „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatnak 
minősítettek.

A rendőrség működési körében előforduló többi minősített adatot a biztosának a rendőr-
ségi panasz vizsgálatára felhatalmazott munkatársa e feladatok teljesítése körében – ha 
megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik – a minősített adat 
védelméről szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti.
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Az ügy érdemében hozott döntések

A rendőrség az ügy érdemében közigazgatási határozatot hoz. A biztos a vizsgálatáról 
jelentést készít, amely tartalmazza a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat 
és következtetéseket, valamint az intézkedését.

A biztos intézkedései

Amennyiben a biztos alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot állapít meg, abban 
az esetben intézkedéssel fő szabály szerint a vizsgált szervezet felügyeleti szervéhez for-
dul. A visszásság orvoslására – a vizsgált hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – aján-
lást tehet a vizsgált hatóság felügyeleti szervének. A felügyeleti szerv az ajánlásról kiala-
kított érdemi állásfoglalásáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül értesíti a biztost. Két lehetősége van a felügyeleti szervnek: 
vagy egyetért, vagy pedig nem ért egyet és nem fogadja el az ajánlásban foglaltakat. 
Ha a felügyeleti szerv az ajánlásban foglaltakkal nem értett egyet, az erre vonatkozó 
közlés kézhezvételétől számított 15 napon belül a biztos tájékoztatja a felügyeleti szervet 
az ajánlása fenntartásáról, módosításáról vagy visszavonásáról. Ha a biztos az ajánlást 
módosítja, azt a megteendő intézkedések szempontjából új ajánlásnak kell tekinteni. Ha 
a vizsgált hatóságnak nincs felügyeleti szerve, a biztos a vizsgált hatóság számára tesz 
ajánlást. A rendőri szervek esetében ez a lehetőség kizárt.

Amennyiben a biztos úgy ítéli meg, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszássá-
got a vizsgált hatóság saját hatáskörben meg tudja szüntetni, abban az esetben kezdemé-
nyezheti a vizsgált hatóság vezetőjénél a visszásság orvoslását. Az ilyen kezdeményezés 
rövid úton – távbeszélőn, szóban vagy elektronikus levélben – is történhet, ez esetben 
a kezdeményezés időpontját, módját és lényegét az ügyiraton kell rögzíteni. A vizsgált 
hatóság a biztos kezdeményezéséről érdemi állásfoglalást alakít ki. A biztos kezdeménye-
zése alapján a vizsgált hatóság vezetője vagy megteszi az ott megjelölt intézkedéseket, 
vagy – egyet nem értés esetén – elutasítja azokat. A vizsgált szerv vezetője az állás-
foglalásáról, illetve a megtett intézkedésről a kezdeményezés kézhezvételétől számított 
30 napon belül (környezetet károsító tevékenység esetén haladéktalanul) tájékoztatja 
a biztost. Ha a vizsgált hatóság a kezdeményezéssel nem ért egyet, amennyiben van 
felügyeleti szerve, abban az esetben a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül köteles azt véleményével ellátva felügyeleti szervéhez felterjeszteni. A felügyeleti 
szerv a felterjesztés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles állásfoglalásáról, 
illetve a megtett intézkedésről az alapvető jogok biztosát értesíteni. A felügyeleti szerv, 
illetve a biztos további eljárására a felügyeleti szervhez benyújtott kezdeményezésnél 
leírtak az irányadók azzal, hogy a biztos arról értesíti a felügyeleti szervet, hogy a kez-
deményezést változatlan vagy módosított formában ajánlásként tartja-e fenn.

Amennyiben a biztos ügyészi fellépést tart indokoltnak, abban az esetben a feltárt 
alapvető joggal összefüggő visszásság orvoslása érdekében a legfőbb ügyész útján kez-
deményezheti az ügyész fellépését. Az ügyész a fellépés kezdeményezésével kapcsolatos 
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álláspontjáról, esetleges intézkedéséről 60 napon belül értesíti a biztost. Ha a biztos 
a vizsgálata során alapvető joggal összefüggő visszásságot nem állapít meg, de jogsza-
bálysértésre utaló körülményt észlel, a beadványt a legfőbb ügyész útján megküldheti 
az ügyésznek.

Ha a biztos a vizsgálata során bűncselekmény gyanúját észleli, büntetőeljárást kez-
deményez az annak megindítására jogosult szervnél. Ha vizsgálata során szabálysértés 
vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, eljárást kezdeményez a sza-
bálysértési, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervnél.

Ha a biztos álláspontja szerint a visszásság valamely jogszabály vagy közjogi szer-
vezetszabályozó eszköz felesleges, nem egyértelmű vagy nem megfelelő rendelkezésére, 
illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára vagy hiányosságára vezethető visz-
sza, a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében javaslatot tehet. Ebben kezdeményezheti 
a jogalkotásra vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnél 
a szükséges jogalkotói lépéseket, azaz a jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását, illetve a jogszabály előké-
szítőjénél jogszabály előkészítését. A megkeresett szerv állásfoglalásáról, illetve esetleges 
intézkedéséről 60 napon belül értesíti a biztost.

Ha a vizsgált hatóság vagy felügyeleti szerve az érdemi állásfoglalás kialakítását, 
és az annak megfelelő intézkedés megtételét elmulasztja, vagy a biztos az állásfogla-
lással, a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az ügyet az éves beszámoló keretében 
az Országgyűlés elé terjeszti, és – fő szabály szerint – kérheti, hogy az ügyet az Országy-
gyűlés vizsgálja ki. Ha megállapítása szerint a visszásság kirívóan súlyos, illetve a ter-
mészetes személyek nagyobb csoportját érinti, indítványozhatja, hogy az Országgyűlés 
az adott kérdés megtárgyalását már az éves beszámolót megelőzően tűzze napirendre. 
A napirendre tűzés kérdésében az Országgyűlés dönt.

Amennyiben az előző esetben a visszásság feltárása minősített adatot érintene, úgy 
az ügyet a biztos az éves beszámolójával egyidejűleg, vagy – ha a visszásság kirívóan 
súlyos, illetve a természetes személyek nagyobb csoportját érinti – az éves beszámolót 
megelőzően, a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősítési 
szintű jelentésben az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsága elé terjeszti. A napi-
rendre tűzés kérdéséről a bizottság zárt ülésen dönt.

Ha a vizsgálat nem tár fel alapjogi visszásságot, vagy nem érint alapjogi szempont-
ból lényeges kérdést, a biztos a rendőrségi panaszt jelentés készítésének mellőzésével 
is elutasíthatja.

A rendőrség közigazgatási eljárása a biztos jelentése alapján

A biztos a jelentést, illetve alapjog érintettségének hiányában hozott elutasítását meg-
küldi az országos rendőrfőkapitány és a többi azonos jogállású – központi – rendőri 
szerv vezetője számára.
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E központi rendőri szervek vezetői a biztos jelentésére figyelemmel a panaszról 35 
napon belül közigazgatási hatósági eljárásban döntenek. Az ügyintézési határidő az alap-
vető jogok biztosa jelentésének kézhezvételét követő napon kezdődik. Ha határozat eltér 
a biztos jelentésétől, ezt kötelező megindokolni.

Jogorvoslat

A rendőrség által első fokon, az ügy érdemében hozott határozattal szemben az Ákr. 
szabályai szerint lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a határozatot kibocsátó 
hatóságnál a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Másodfokon 
az elsőfokú rendőri szerv felettes szerve jár el. A másodfokú döntéssel szemben bírósági 
jogorvoslatnak van helye.

Amennyiben már első fokon az országos rendőrfőkapitány, illetve a vele azonos jogál-
lású központi rendőri szervek vezetői jártak el, abban az esetben az Ákr. szabályai szerint 
a fellebbezés kizárt. Ezekkel a döntésekkel szemben kizárólag a bírósági felülvizsgálat 
szabályai szerint lehet jogorvoslatot kezdeményezni.

A biztos jelentése alapján a központi szervek vezetői által lefolytatott eljárás – mint 
elsőfokú eljárás – során az ügy érdemében hozott határozattal szemben szintén nem 
lehet fellebbezést benyújtani. A jogorvoslat egyetlen formája a bírósági felülvizsgálat. 
A felülvizsgálat iránt indult perben a biztos beavatkozóként részt vehet.

A rendőrség további intézkedései

A rendőri szervek vezetői a határozat meghozatalát követően a biztos jelentését – a sze-
mélyazonosító adatoktól megfosztva – az adott rendőri szerv honlapján közzéteszik, 
kivéve, ha a közzététel ellen a panaszos rendőrségi panaszában előzetesen tiltakozott.

A központi rendőri szervek vezetői, valamint az intézkedést foganatosító szerv veze-
tője döntéseinek megküldésével tájékoztatja a biztost azokban az ügyekben, amelyekben 
a biztos jelentést készített, illetve utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül 
helyezésére vonatkozó javaslatot tett.

Az alapvető jogok biztosának további szerepe a rendőrség kontrolljában

A biztos a bejelentésre vagy hivatalból lefolytatott alkotmányossági eljárásban, avagy 
rendőri intézkedésekkel szembeni panaszeljárások során észlelheti, hogy a rendőri szerv 
eljárásában visszatérő jelleggel jelennek meg azonos okra visszavezethető alkotmányos 
visszásságok. A cél az, hogy ezek a későbbiekben elkerülhetők legyenek. Ezért a biztos 
az alapvető jogok tiszteletben tartása és hatékonyabb védelme érdekében javaslatot tehet 
az országos rendőrfőkapitánynak, az NVSZ főigazgatójának, a TEK főigazgatójának, illetve 
az OIF főigazgatójának utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.
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1. táblázat: Összefoglaló a panaszeljárás rendjéről

Szempontok Rendőrség előtt folyamatban lévő panaszeljárás Alapvető jogok biztosa előtt folyamatban 
lévő panaszeljárás

panaszügy
Rendőri intézkedés jog- vagy érdeksérelmet okoz.

Panaszos választása szerint rendőri intézkedés valamely 
alapjogát sértette.

Panaszos választása szerint rendőri 
intézkedés valamely alapjogát sértette.

eljáró szerv Első fokon fő szabály szerint az a rendőri szerv, amelynek 
állományába tartozó rendőr a panaszolt intézkedést végrehajtotta.

Alapvető jogok biztosa vagy általa 
felhatalmazott munkatársa.

panaszos
Akinek rendőri intézkedés jogát vagy jogos érdekét sértette.

A panaszos választása szerint akinek rendőri intézkedés 
valamely alapvető jogát sértette.

A panaszos választása szerint akinek rendőri 
intézkedés valamely alapvető jogát sértette.

panasz 
benyújtására 
nyitva álló 
határidő

Rendőri intézkedéstől számított 30 nap. E határidő nem 
jogvesztő, elmulasztásával szemben igazolási kérelem 

nyújtható be.

Rendőri intézkedéstől számított 1 év. 
E határidő jogvesztő. Elmulasztása esetén 
a biztos jelentés készítése nélkül elutasítja 

a panaszt.

az eljárás rendje

Közigazgatási hatósági eljárás Ákr. szabályai szerint, 
figyelemmel az Rtv.-ben  foglalt eltérésekre. Ügyintézési 

határidő 35 nap.
Amennyiben a biztos a panaszost 8 napon belüli 

nyilatkozattételre hívta fel az eljárás további rendjét illetően, 
abban az esetben az eljárást felfüggeszti. Ha panaszos 

határidőben nem nyilatkozott, az eljárást tovább folytatja. 
Ha pedig a panaszos kérte a biztos eljárását, akkor a panaszt 

átteszi hozzá. 

Ajbtv. szerinti eljárás.
Amennyiben azt észleli, hogy a rendőrség 

előtt folyamatban van alapjogsérelem 
megállapítására alkalmas panasz, abban 
az esetben felhívja a panaszost, hogy 8 

napon belül nyilatkozzon, hogy a rendőrség 
folytassa az eljárást, vagy a rendőrség tegye 

át a panaszt a biztoshoz, aki majd a jelentését 
megküldi az országos rendőrfőkapitánynak.

döntés Az ügy érdemében határozat, minden más esetben végzés. Jelentés, amelyet a biztos megküld az ORFK 
(NVSZ/TEK/OIF) vezetőjének.

Rendőrség 
közigazgatási 

eljárása a biztos 
jelentése alapján

Az országos rendőrfőkapitány (valamint a többi központi 
rendőri szerv vezetője) a panaszt közigazgatási hatósági eljárás 
keretében kivizsgálja, ennek végén alakszerű határozattal dönt. 
Az ügyintézési határidő 35 nap. Az országos rendőrfőkapitány 
az eljárás során nincs kötve a biztos jelentéséhez, de ha eltér 

tőle, azt határozatában meg kell indokolnia.

Jogorvoslat263

Másodfokon az első fokú döntést hozó rendőri szerv felettes 
rendőri szervének vezetője.

A másodfokú döntéssel szemben bírói felülvizsgálatnak van helye.
Az országos rendőrfőkapitány (valamint a többi központi 
rendőri szerv vezetőjének) döntésével szemben van helye 

jogorvoslatnak. Az ORFK országos hatáskörű szerv, az Ákr. 
szerint közigazgatási határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, 

hanem kizárólag bírósági felülvizsgálatot lehet kérni.

A biztos jelentésével szemben nincs helye 
jogorvoslatnak.

A rendőrség 
további 

intézkedése

A rendőri szervek vezetői a határozat meghozatalát 
követően a biztos jelentését – a személyazonosító adatoktól 
megfosztva – az adott rendőri szerv honlapján közzéteszik, 

kivéve, ha a közzététel ellen a panaszos rendőrségi panaszában 
előzetesen tiltakozott.

A központi rendőri szervek vezetői, valamint az intézkedést 
foganatosító szerv vezetője megküldi döntéseit a biztosnak 
azokban az ügyekben, amelyekben a biztos érdemben eljárt.

Forrás: a szerző

263 A bírói úthoz való jog nemzetközi garanciális elve érvényesül azáltal, hogy mind a rendőrség, mind pedig 
a biztos előtt indult panaszeljárás megállapításaival szemben megnyílik a bírói út. Ezzel az Európa-szerte 
egyedülálló megoldással hazánkban sajátos módon ötvözték a társadalmi és jogi kontrollt. A társadalmi 
kontroll a biztos állásfoglalásainak nyilvánosságában, a jogi kontroll pedig a bírói jogalkalmazásban ölt 
testet.



500

A panasz és a közérdekű bejelentés

A panaszt és a közérdekű bejelentést élesen el kell határolni a rendőri intézkedésekkel 
szembeni panaszoktól. Az Alaptörvény értelmében „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon 
bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”264 A petíciós jogként is ismert alapvető jog tör-
téneti előzményei lényegében az Aranybulláig nyúlnak vissza. A panasz és a közérdekű 
bejelentés a közügyek gyakorlásában való részvétel külön nevesített eszköze.265 A törvé-
nyi szintű szabályozás megkülönbözteti egymástól a panaszt és a közérdekű bejelentést.266 
E kettő körében szabályozzák a javaslat fogalmát. Az állami szervek – köztük a rend-
őrség is – és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket 
törvény által meghatározott rendben kötelesek elintézni.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irá-
nyul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás 
hatálya alá. A közérdekű bejelentés ezzel szemben olyan körülményre hívja fel a figyel-
met, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érde-
két szolgálja. A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. Panasszal 
és közérdekű bejelentéssel bárki (a továbbiakban: bejelentő) fordulhat az adott tárgykör-
ben eljárásra jogosult szervhez. A gyakorlat azt mutatja, hogy az emberek igen gyakran 
fordulnak a rendőrséghez olyan ügy miatt, amely a panasz vagy a közérdekű bejelentés 
körébe esik.

A panasz és a közérdekű bejelentés egyaránt megtehető szóban és írásban. A szóbeli 
bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja, és a bejelentő számára másodpél-
dányban átadja. Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult 
szervhez tették meg, a bejelentést a beérkezésétől számított 8 napon belül az eljárásra 
jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni 
kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló 
javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek 
is meg kell küldeni.

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljá-
rásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni. 
Abban az esetben, ha a szükséges vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig 
tart, erről a bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszab-
bodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Ugyan a törvény külön nem 
rendelkezik róla, de ez a határidő legfeljebb a tényállás megállapításához és a döntés 
kialakításához szükséges ideig tarthat, nem lehet indokolatlanul és méltánytalanul hosszú.

Az eljáró szerv a bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés 
tartalma szükségessé teszi.

264 Alaptörvény XXV. cikk
265 Patyi 2009
266 2013. évi CLXV. törvény
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Az eljáró szerv az ügy elintézésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzésé-
ről a döntés indokainak megjelölésével a bejelentőt haladéktalanul értesíti. Az értesítés 
nem tartalmazhat a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb 
titoknak minősülő adatot. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű 
bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki 
a tájékoztatást tudomásul vette.

A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata az alábbi esetekben mellőzhető:
 – ugyanazon bejelentő által tett, a korábbival azonos tartalmú ismételt panasz vagy 

közérdekű bejelentés;
 – a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől 

számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát.

A panaszt vagy közérdekű bejelentést vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a sérelmezett 
tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl terjesztették elő.

Az azonosíthatatlan személy által (név nélkül, nyilvánvalóan álnéven) tett panasz 
vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi. Ez alól kivételt 
az jelenthet, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdek-
sérelem szolgál.

Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul, az alábbi 
intézkedések – illetve ezek valamelyikének – megtételéről kell intézkedni:

 – a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyéb-
ként szükséges intézkedések megtételéről,

 – a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 – az okozott sérelem orvoslásáról,
 – indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A bejelentőt nem érheti jogtalan hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megté-
tele miatt. A bejelentő személyes adatai – a rosszhiszemű panaszossal szembeni eljárás 
kezdeményezésének kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján 
kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha 
e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a beje-
lentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása 
nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy 
a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen döntő jelentőségű valótlan információt közölt, 
a panasz vagy a közérdekű bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés 
mellőzésével befejezheti. Ha a bejelentő ilyen magatartásával szemben bűncselekmény 
vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljá-
rás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Ha pedig alappal 
valószínűsíthető, hogy ezzel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, 
személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek 
vagy személynek – erre irányuló kérelemre – át kell adni.



VÁKÁT OLDAL



Rendőri tevékenységek ellenőrzése
Papp Dávid

Az ellenőrzés célja, szerepe

Az ellenőrzési tevékenység a vezetői munka részeként arra hivatott, hogy összehason-
lítsa a kitűzött célokat az elért eredményekkel. Természetes, hogy ez a megismerési 
folyamat végigkíséri a vezetői munka teljességét, hiszen a cél nem az, hogy a vezető 
kizárólag a munkafolyamat végén kapjon információt arról, hogy mit sikerült elérnie 
a szervezetnek a kitűzött célokból. Ekkor már késő lenne korrigálni a szervezet tevé-
kenységét. Ehelyett az ellenőrzés folyamatos összehasonlítást jelent, amely arra irányul, 
hogy a vezető megismerje, hogy a szervezet hol tart a célok elérésében. A rendőrség 
e tekintetben különleges helyzetben van. Az ugyanis egyértelmű, hogy a rendőri munka 
céljai, eredményei kizárólag a jogállamiság mérlegén mérhető le.267 Ennek megfelelően 
az ellenőrzésnek is elsősorban a jogszerű működés biztosítását kell szolgálnia. Minthogy 
azonban a „rendőrködés” egyben szakmát is jelent – mégpedig igen különlegeset, mert 
a szakmai szabályok java jogilag szabályozott – ezért az ellenőrzés további célja annak 
megismerése, hogy a rendőri munkavégzés megfelel-e a szakmai szabályoknak, más 
szóval a szakszerűség követelményének.

A tevékenységet az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: Ellenőrzési Szabályzat) szabályozza, amelynek személyi hatálya kiterjed 
egyrészt az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (az utasítás alkal-
mazásában: rendőrség) teljes személyi állományának, másrészt a szervezeten belül létre-
hozott fegyveres biztonsági őrségek tagjainak szakmai tevékenységének ellenőrzésére.

A rendőrség belső normája az ellenőrzés fogalmát – az általánosan elfogadott nézet-
től némileg eltérve – ekként határozza meg: „ténymegállapító, összehasonlító, értékelő 
és javaslattevő tevékenység, a vizsgált terület, illetve tevékenység helyzetének tényszerű 
feltárása, a működési gyakorlat hiteles megismerése és mindezek viszonyítása a jogsza-
bályokhoz és belső normákhoz, továbbá a rendelkezésre álló erőforrásokhoz, majd a meg-
állapítások rendszerezése alapján javaslatok megfogalmazása a vezetői döntésekhez”.268 
Az ellenőrzés tehát leegyszerűsítve egy háromfázisú tevékenység, amelynek első ciklusa 
az ellenőrzés tárgyát képező eljárással, tevékenységgel, módszerrel kapcsolatban kialakí-
tott gyakorlat megismerése. A második mozzanat a megismert gyakorlat és a vonatkozó 
normatív környezet, továbbá a rendelkezésre álló (anyagi, technikai, és humán) erőfor-
rások összevetése. A harmadik, egyben utolsó fázis az összevetés eredményeként levont 
következtetések, megállapítások alapján történő javaslattétel. A három fázis végső soron 
az ellenőrzött szervezet működésének javítását, a jog- és szakszerű gyakorlat kialakítását 
és az erőforrások felhasználásának optimalizálását célozza.

267 Sallai–Tihanyi–Vári–Mátyás 2016
268 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont a) alpont
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Az ellenőrzési szabályzat az ellenőrzés célját eképpen határozza meg: „Az ellenőr-
zés célja, hogy előmozdítsa a rendőrség Alaptörvényben, sarkalatos törvényekben, tör-
vényekben és más jogszabályokban (a továbbiakban: jogszabályok), valamint közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben és más belső normákban (a továbbiakban együtt: 
belső normák) meghatározott, továbbá az európai uniós tagságból eredő feladatainak 
törvényes, szakszerű, eredményes és hatékony végrehajtását. Az ellenőrzés a rendőrség 
működésében tapasztalható erősségek és gyengeségek, valamint kockázati tényezők 
és lehetőségek feltárásával segíti az irányítói-vezetői tevékenységet, támogatja a legjobb 
gyakorlat kialakítását, a szervezeti kultúra fejlődését, és mindezek révén hozzájárul 
a személyi állomány szolgálati tevékenységének sikerességéhez és társadalmi elfoga-
dottságának javításához, a szervezet hatékony működéséhez.”269 Az ellenőrzés céljának 
meghatározásában helyet kapott a SWOT-analízis, amely a stratégiaalkotás során a civil 
életben is előszeretettel alkalmazott, az erősségek (strengths) és gyengeségek (weaknes-
ses), valamint a lehetőségek (opportunities) és veszélyek (threats) összevetésére szolgáló 
módszer. Lényege, hogy az előbbi – befolyásolható – belső tényezők és az utóbbi – nem 
befolyásolható – külső tényezők listázásával átfogó képet kapunk egy-egy tervezett vagy 
épp zajló munkafolyamatról. Az állapotfelmérés elvégzése természetesen nem alkalmas 
arra, hogy önmagában változást idézzen elő. Az analízisből leszűrt következtetések 
alapján azonban a gyengeségek minimalizálhatók, a veszélyek tudatosan elkerülhetők.

Az ellenőrzés alapelvei

Törvényesség, szakszerűség: bármely típusú, szintű vagy módszerű ellenőrzés (lásd később) 
kizárólag a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök vagy más szakmai 
szabályok figyelembevételével, azok magas színvonalú ismeretének birtokában végezhető.

Célszerűség, tervszerűség: az ellenőrzés nem lehet öncélú, a szakmai érdekekkel össze 
nem függő vagy elvtelen célból végrehajtott. Az ellenőrzéseknek összhangban kell lenniük 
a különböző időszaki munka- és ellenőrzési tervekkel, az ellenőrzési stratégiával, a vezetők 
által meghatározott szakmai prioritásokkal, továbbá a korábbi ellenőrzések tapasztalataival.

Objektivitás, komplexitás, függetlenség: az objektivitás lényege, hogy az ellenőr-
zésnek a valós tények megállapítására és az ezekből levonható objektív összefüggések, 
illetve következtetések megállapítására kell irányulnia. A függetlenség magában fog-
lalja, hogy az ellenőrzést végző ellenőr nem utasítható abban a vonatkozásban, hogy 
az ellenőrzés során milyen tényeket, hiányosságokat állapít meg, és – a függetlenített 
ellenőrzési tevékenységet végző ellenőr – kizárólag ellenőrzési feladatokat végezhet, 

269 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 2. pont
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egyéb végrehajtási tevékenységbe – a különleges jogrendi (minősített időszaki)270 fel-
adatokat kivéve – nem vonható be.

Hitelesség, nyilvánosság, jóhiszeműség: a hitelesség magában foglalja, hogy az elle-
nőrzés tényét, módját, megállapításait és más lényeges elemeit minden esetben meg-
felelő alaki és tartalmi követelmények szerint kell a jóhiszeműség követelményeinek 
megfelelően dokumentálni. A nyilvánosság jegyében – a szükséges mértékben – korrekt 
tájékoztatást kell adni az ellenőrzött személynek, az ellenőrzött szerv vezetőjének és – ha 
az ellenőrzés tárgya azt indokolttá teszi – a szélesebb nyilvánosságnak is.

Együttműködés: az ellenőrzési tevékenység eredményessége érdekében az érintett sze-
mélyek és szervek valamennyi ellenőrzés során kölcsönösen együttműködnek egymással.271

A komplexitás elve az ellenőrzés összetettségének fontosságát hivatott hangsúlyozni 
részint az ellenőrzés során alkalmazott módszerek, részint pedig az ellenőrzés tárgyá-
nak mindenre (hiányosságok és pozitív tapasztalatok egyaránt) kiterjedő vizsgálatára. 
Az ellenőrzés jóhiszeműségének elve a polgári jogi jóhiszeműség és tisztesség elvéből 
vezethető le. Jóhiszemű az, aki a látszattól eltérő valós tényekről nem tud, és kellő gon-
dosság tanúsítása mellett sem tudhat. A jóhiszeműség elve szerint tehát az ellenőrzés 
nem lehet hibakereső, kizárólag hiányosság megállapítását célzó, arra irányuló.

Az ellenőrzés rendszere

Az ellenőrzés rendszere arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki milyen felhatalmazás 
alapján végzi az ellenőrzési tevékenységet.

A rendőrség szervezetén belüli ellenőrzés rendszere az alábbi elemekből áll:
 – függetlenített ellenőrzés,
 – szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzés,
 – vezetői ellenőrzés,
 – munkafolyamatba épített ellenőrzés.

Függetlenített ellenőrzést, illetve szakirányítás keretében ellenőrzést végző személynek 
a következő szakmai követelményeknek kell megfelelnie:

 – a hatályos jogszabályokban és belső normákban foglalt képesítési követelmények 
teljesítése,

 – az ellenőrzött tevékenységet érintő jogszabályok és belső normák ismerete,
 – az ellenőrzött szakterület munkájában szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat 

és kiemelkedő jártasság.272

270 Az Ellenőrzési Szabályzat a minősített időszak kifejezést tartalmazza, amely különleges jogrend szino-
nimájaként általánosan használt szakkifejezés annak ellenére, hogy az Alaptörvény nem tartalmazza ezt 
a megnevezést (ugyanis a jogalkotó a különleges jogrend kifejezést alkalmazza), sőt korábban az Alkotmány 
sem tartalmazta.
271 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 3–7. pont
272 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 35. pont
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Függetlenített ellenőrzés

A rendőrség – miként arra az 1. fejezetben utaltunk – hierarchikusan felépülő szerve-
zet. A különböző szintű szervezetek közötti jogviszony az irányítás fogalmával írható 
le leginkább. Ennek egyik jogilag nevesített eszköze az ellenőrzés. A függetlenített 
belső ellenőrzés szerepe ennek az ellenőrzésnek az ellátása. A függetlenített ellenőrzés, 
a rendőri szerv vezetőjének közvetlen alárendeltségében működő, kizárólag ellenőrzési 
feladatokat ellátó szervezeti egységek (ellenőrzési szolgálatok) által végrehajtott belső 
ellenőrzést takarja. Független ellenőrzési szervezet az ORFK Ellenőrzési Szolgálata, 
továbbá a KR, az RRI és a megyei rendőr-főkapitányságokon (ideértve a BRFK-t is) 
kifejezetten ellenőrzési feladatok ellátására létrehozott Ellenőrzési Szolgálata.

Az ORFK Ellenőrzési Szolgálata – mint a főkapitány közvetlen alárendeltségében 
működő szerv – a szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok tekintetében országosan 
végez rendőri-szakmai ellenőrzéseket. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálat által végrehajtott 
ellenőrzések nem terjednek ki az országos rendőrfőkapitányra és helyetteseire, valamint 
az Ellenőrzési Szolgálat vezetőjére.

Az ORFK Ellenőrzési Szolgálatán túl felsorolt függetlenített ellenőrzési szervezetek 
az adott szerv (amelyen belül létrehozták) és az annak alárendelt szervek tevékenysé-
gére nézve végeznek rendőri-szakmai ellenőrzéseket. Ezen szervezetek által végzett 
rendőri-szakmai ellenőrzések nem terjednek ki:

 – a KR parancsnokára,
 – az RRI igazgatójára,
 – a NEBEK igazgatójára,
 – a ROKK igazgatójára,
 – a NOK igazgatójára,
 – a BRFK vezetőjére,
 – a megyei rendőrfőkapitányságok vezetőire,
 – továbbá a helyettesi feladatok esetében helyetteseikre,
 – valamint a függetlenített ellenőrzési szervezet vezetőjére.

A KR parancsnokára, egyben műveleti országos rendőrfőkapitány helyettesre egyik 
függetlenített ellenőrzési szervezet ellenőrzése sem terjed ki.

A függetlenített ellenőrzést végző ellenőr (a függetlenség alapelve szerint a más elle-
nőrzésben részt vevő ellenőrhöz hasonlóan) nem utasítható az ellenőrzés során arra, hogy 
milyen tényeket, hiányosságokat állapítson meg. Az ellenőrzést végző közreműködik 
az ellenőrzéssel feltárt helyzetre vonatkozó javaslat kidolgozásában, de a javaslat meg-
tétele a függetlenített ellenőrzési szervezet (ellenőrzési szolgálat) vezetőjének a feladata. 
A függetlenített ellenőrzést végző szervezet tagjaként ellenőrző személynek meg kell 
felelnie a hatályos jogszabályokban és belső normákban foglalt képesítési követelmények-
nek. Az ellenőrzési szolgálatoknál rendszeresített beosztások (ellenőr, főellenőr, kiemelt 
főellenőr) tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások,273 így az ellenőrzési 

273 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a 2. melléklet
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szolgálatokban kizárólag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégák fog-
lalkoztathatók.

Az ellenőrzési szolgálatok vezetőit különleges jogosultságok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik. Ilyen különleges jogosultság, hogy az ellenőrzést indokolt esetben 
bármikor megszakíthatja és felfüggesztheti. A helyszíni ellenőrzésről – fő szabály sze-
rint274 – köteles tájékoztatni az ellenőrzött szerv vezetőjét. Kivételt képez ez alól a soron 
kívüli (azonnal orvosolandó probléma észlelése esetén foganatosított, ellenőrzési terv-
ben nem szereplő ellenőrzés), valamint a mobil ellenőrzés (amely minden esetben hely-
színi vizsgálattal történik). El kell még tekinteni az értesítési kötelezettségtől azoknak 
a cél- és témaellenőrzéseknek az esetén, amelyeknél az ellenőrzés elrendelésére jogosult 
vezető (főkapitány, a KR parancsnoka, az RRI igazgatója) így határozott, továbbá abban 
az esetben, ha a rendelkezésre álló adatok alapján okkal feltételezhető, hogy a tájékoz-
tatás meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes végrehajtását. A felsorolt – a tájékoztatási 
kötelezettség alól kivett – esetekben az ellenőrzés tényét az ellenőrzést végrehajtónak 
az ellenőrzés megkezdésekor szóban kell közölnie az ellenőrzött személlyel. Amennyi-
ben az ellenőrzés jogszabályokban, valamint belső normákban meghatározott előírást 
sértő hiányosságot tár fel, annak kijavítására az ellenőrzött szerv vezetője – az ellenőr-
zést elrendelő vezető utasítása alapján –, a függetlenített ellenőrzési szerv vezetőjének 
felhívására (aki a felhívással egyidejűleg az ellenőrzésről készített összefoglaló jelentést 
is megküldi a részére) intézkedési tervet köteles készíteni, amelyben a hiányosság kijaví-
tásához szükséges feladatokat és az azok végrehajtására megjelölt határidőket és a fele-
lősöket is feltünteti. Az intézkedési tervet az ellenőrzött szerv vezetője a függetlenített 
ellenőrzési szerv vezetőjének küldi meg, aki köteles azt állásfoglalásával (amelyben 
az intézkedési terv tartalmi elemeinek várható hatását véleményezi) ellátni és az elle-
nőrzést elrendelő vezetőnek jóváhagyásra felterjeszteni. Az ellenőrzéssel kapcsolatos 
panasz állásfoglalásával történő kiegészítése és a döntésre jogosult állományilletékes 
parancsnoknak történő felterjesztése szintén a függetlenített ellenőrzési szerv vezetőjének 
a kötelezettségi körébe tartozik.

Szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzés

Ahogyan a különböző szintű rendőri szervek között jellemző a hierarchia, úgy ez jelen 
van a különböző szintű szervezeteken belül szakirányú tevékenységet végző szervezeti 
elemek között is. A rendőri szervezet valamennyi szintjén jelen van a közrendvédelmi 
szolgálati ág, és az testet ölt mint (közrendvédelmi) szakirányú tevékenységet végző 
szervezeti egység. A különböző szintű rendőri szerveknél lévő közrendvédelmi szervezeti 
egységek közötti viszonyban válik értelmezhetővé a szakirányítás keretében végzett elle-

274 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 65. pontja értelmében a helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt 
legalább 3 munkanappal, átfogó ellenőrzés esetén 30 nappal az ellenőrzendő szerv vezetőjének be kell 
jelenteni, ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell az ellenőrzés céljáról, formájáról, az ellenőrzendő területek-
ről, az ellenőrzés várható időtartamáról. Az értesítési kötelezettség a függetlenített ellenőrzés keretében 
végzett ellenőrzéssel kapcsolatban a függetlenített ellenőrzési szerv vezetőjét terheli.
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nőrzés. A szakmai irányítás keretében végzett ellenőrzés során az azt végző szerv – jogi-
lag szabályozott hatáskörében – a munka színvonalának továbbfejlesztését, az egységes 
gyakorlat és módszerek kialakítását, illetve egyedi eset kivizsgálását célzó ellenőrzést 
végez.275 A szakmai irányítás (szakirányítás) különálló szervek vagy szervezeti elemek 
közötti belső igazgatási tevékenység, amely az irányított szerv vagy szervezeti elem, 
valamint az azt alkotó személyek szakmai tevékenységére vonatkozik, hatalmi viszonyon 
és ebből következő alá- és fölérendeltségen alapul, és az irányított szakmai önállóságát 
jelentősen korlátozza.

A közrendvédelmi szolgálati ág esetében az országos szintű szakirányítást a rendé-
szeti országos rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti főigazgató) az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság Közredvédelmi Főosztályon keresztül látja el. Ebből adódóan e szervezeti 
egység jogosult arra, hogy szakmai irányítás keretében országosan ellenőrizze a közrend-
védelmi vagy más szolgálati ághoz tartozó, de közrendvédelmi feladatot ellátó állományt. 
A területi szintű szakmai irányítást a megyei rendőrfőkapitány rendészeti helyettese (ren-
dészeti igazgató) a megyei közrendvédelmi osztályon (a BRFK-án  a Rendészeti Szervek 
Rendészeti Koordinációs és Szakirányító Osztályon) keresztül gyakorolja, így a megyei 
rendőr-főkapitányság illetékességi területén e szervezeti egység lát el szakmai irányítás 
keretében végrehajtott ellenőrzési tevékenységet.

Vezetői ellenőrzés

Vezetéstudományi megközelítésből az ellenőrzés a vezetési folyamat részét képező veze-
tési funkció, „amelynek gyakorlása során az adott szintű vezető meggyőződik arról, 
hogy az alárendeltek hol tartanak a meghatározott feladatok végrehajtásában, azokat 
milyen szinten hajtották végre, és hogy biztosítva van-e a kitűzött cél elérése”.276 A szer-
vezet élén álló vezetőnek evidens érdeke annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy 
az általa vezetett szervezet tevékenysége a kitűzött célok megvalósítása felé halad-e. 
A vezető a vezetése alatt álló szervre, szervezeti egységre vagy szervezeti elemre, a ren-
dőri szerven belüli szolgálati helyekre, személyekre kiterjedően a normatív szabályokban 
meghatározott és munkaköri leírásban rögzített módon, illetve egyedi utasítás alapján 
vezetői ellenőrzést végez.277

A vezetői ellenőrzés kifejezés félrevezető lehet, ugyanis valamennyi vezetői feladatot 
ellátó parancsnoki állomány (alosztályvezetők, szolgálatparancsnokok, csoportvezetők, 
csoportparancsnokok) is vezetői ellenőrzés keretében ellenőrzi az alárendeltek felada-
tellátását. Ez igaz még akkor is, ha ezek a beosztások a Hszt. és annak végrehajtási 
rendeletei szerint nem minősülnek vezetői beosztásoknak. Az ellenőrzési szabályzat 
alkalmazásakor tehát vezetőnek kell tekintenünk az egyébként nem vezetői beosztást 
betöltő, de mégis vezetői (parancsnoki) feladatkört ellátó személyeket is. Az ellenőrzés 

275 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 15. pont
276 Kovács 2018
277 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 16. pont
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szempontjából tehát vezető az, „aki kinevezés vagy megbízás alapján olyan beosztásban 
vagy munkakörben teljesít szolgálatot, amelyben feladatai ellátása során szervezetileg 
vagy a szolgálati tevékenység idejére – akár ideiglenesen is – az alárendelt állomány 
munkájának irányításáért felelős, ellenőrzésére jogosult és kötelezett”.278

Munkafolyamatba épített ellenőrzés

Az ellenőrzés folyamatos megvalósulása biztosítja azt, hogy a szervezet által elvégzett fel-
adatok a lehető legteljesebben szolgálják a szervezet elé kitűzött célok elérését. A rendőri 
szervek valamennyi vezetői, illetve más ellenőrzésre kijelölt dolgozói a munkafolyamatok 
törvényességének és szakszerűségének, a hibás folyamatok megszakításának, a hiba 
azonnali felismerésének és kijavításának kikényszerítése érdekében – a normákban előírt 
vezetői ellenőrzési kötelezettségen felül – folyamatos ellenőrzést, revíziót végeznek. 
A szerv vezetője határozza meg az egyes munkafolyamatokban ellenőrizendő munka-
fázisokat, ellenőrzési pontokat, az ellenőrzésre kötelezett személyeket, az ellenőrzés 
módját, a hibák kiszűrése esetén teendő intézkedéseket.279

A munkafolyamatba épített ellenőrzés szintén a vezetői, parancsnoki állományt érinti 
elsősorban, ugyanis leginkább parancsnoki revíziót takar. A munkafolyamatba épített 
ellenőrzés annyiban különbözik a vezetői ellenőrzéstől, hogy a normatív ellenőrzési 
kötelmeken túl teljesítendő, valamint annak végrehajtására a vezető vagy parancsnok más 
személyt (például rendészeti osztályvezető rendészeti előadót) is kijelölhet. A munkafo-
lyamatba épített ellenőrzés magában foglalja többek között az állomány által elkészített 
iratok revízióját, valamint a kiadmányozási jog – az arra jogosult vezető általi – gya-
korlását.

Az ellenőrzés típusai

Az ellenőrzés rendszerébe foglalt ellenőrzések – leszámítva a munkafolyamatba épített 
ellenőrzést – végrehajtása főbb ellenőrzési típusok szerint történik. Ezek az alábbiak 
lehetnek:

 – átfogó,
 – téma-,
 – cél-,
 – utó-,
 – mobil ellenőrzés.

Az átfogó ellenőrzés nem más, mint meghatározott szervezeti egység vagy adott szer-
vezet tevékenységének egészére irányuló ellenőrzés, amelynek keretében egyrészt pénz-

278 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont s) alpont
279 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 17–18. pont
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ügyi-gazdasági, másrészt szakmai feladatok összefüggő vizsgálatára, elemzésére, értéke-
lésére kerül sor annak érdekében, hogy a vizsgált szervezeti egység, illetve tevékenység 
helyzete és működése komplex módon megítélhető legyen. A rendőri szerv átfogó elle-
nőrzése során ki kell, egyéb esetekben ki lehet kérni az illetékes bíróság, ügyészség, 
önkormányzat, érdekvédelmi és más együttműködő szerv, valamint társadalmi szervezet 
képviselőjének véleményét. Az átfogó ellenőrzés során az ellenőrzött szerv tevékenységét 
az ellenőrzést elrendelő vezető által meghatározott időszakra vonatkozóan kell vizsgálni.

A témaellenőrzés azonos időben, egyszerre több szervezeti egységnél végrehajtott 
azonos tárgyú ellenőrzés, amelynek célja a vizsgált témában általánosítható következ-
tetések levonása, és ennek megfelelő intézkedések megtétele.

A célellenőrzés „valamely konkrét eset vagy tárgykör meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálata, illetve egy-egy szolgálati feladat végrehajtásának ellenőrzése egy 
adott szerv, szervezeti egység, szervezett munkacsoport vagy személy vonatkozásában”.280

Az utóellenőrzés „valamely korábban végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javas-
latai alapján a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések teljesíté-
sének, és azok hatásainak vizsgálata”.281

A mobil ellenőrzés „olyan helyszíni ellenőrzés, amely eseti jelleggel, szúrópróbasze-
rűen vizsgálja a jogszabályokban, valamint belső normákban meghatározott előírások 
érvényesülését, és amelynek lényegi eleme a váratlanság”.282

Az ellenőrzés módszerei

Az ellenőrzés során alkalmazható módszerek – amelyek külön-külön vagy kombináltan 
is alkalmazhatók – az alábbiak:

 – helyszíni vizsgálat;
 – személyes megkérdezés (interjú);
 – kiadmányozási jog gyakorlása;
 – beszámoltatás;
 – iratok, okmányok, nyilvántartások ellenőrzés helyére történő bekérése, tanulmá-

nyozása;
 – anyagok, eszközök tételes rovancsolása;
 – a rendőrséggel együttműködő, területileg illetékes állami és társadalmi szer-

vek – az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos – véleményének megismerése;
 – folyamatos adatszolgáltatás és jelentések elemzése;
 – statisztikai adatok értékelése;

280 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont c) alpont
281 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont r) alpont
282 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont m) alpont
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 – a rendőrségnél rendszeresített technikai eszközzel, szükség esetén orvosi vizsgálat 
alkalmazásával annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött személy fogyasztott-e alkoholt 
vagy bódító hatású szert;

 – minősített adat védelmére vonatkozó és adatvédelmi, iratkezelési szabályok betar-
tására vonatkozó, valamint biztonsági ellenőrzés (a továbbiakban: adatvédelmi 
ellenőrzés);

 – munkafolyamat ellenőrzése (megfigyelés);
 – elektronikus úton történő ellenőrzés;
 – az ellenőrzés céljának és tárgyának megfelelő egyéb módszer;
 – rejtett ellenőrzés;
 – visszatérő ellenőrzés.283

A helyszíni vizsgálat alapvető ellenőrzési módszer, amely során az ellenőrzést végző 
(ellenőr) az ellenőrzés tárgyát képező tevékenységet, iratot, elektronikus nyilvántartást 
a helyszínen közvetlen módon ellenőriz. A személyes megkérdezés vagy interjú a hely-
színi ellenőrzést kísérő módszer, amely során az ellenőrzést végző személy az ellenőr-
zés tárgyával kacsolatos kérdéseket intéz az ellenőrzött személyhez vagy elöljárójához, 
illetve más személyhez, akiről feltételezhető, hogy az ellenőrzés tárgyát érintően – annak 
objektív megismerése érdekében – érdemi információval tud szolgálni. A kiadmányo-
zási jog gyakorlása a rendőrség szervezetén belül más szervezeti egységre címzett kül-
demények (átiratok, feliratok, leiratok) vagy a rendőrség szereveztén kívülre címzett 
levelek, továbbá a normatervezetek jogosultak által történő ellenjegyzését, aláírását, 
valamint hivatalos pecséttel történő ellátását jelenti (mindezek történhetnek elektronikus 
formában is). Ennek során a kiadmányozási jogkör gyakorlója revíziót végez az iratra 
vonatkozó, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben, továbbá egyedi 
utasításban meghatározott alaki és tartalmi követelmények tekintetében. A kiadmányo-
zási jogkör gyakorlása a Hszt. szerinti vezetői beosztásokhoz kapcsolódik. A beszámol-
tatás az a tevékenység, amely során az elöljáró parancsnok vagy vezető jelentést kér 
az alárendelt állomány tagjától a részére meghatározott célok megvalósulásáról, felada-
tok végrehajtásáról, az azokkal kapcsolatos tapasztalatairól, megfigyeléseiről, valamint 
javaslatairól. A beszámoltatás tényét (történik-e beszámoltatás vagy sem), módját (szóban, 
írásban vagy kombinált módon történik) normában foglalt (például a szolgálatparancsnok 
a szolgálatból bevonuló járőrt és őrt köteles kombinált módon, tehát szóban és írásban 
egyaránt beszámoltatni),284 vagy vezető által szóban, egyéb írásbeli formában kiadott 
rendelkezés alapján, ezek hiányában a beszámoltatást végző parancsnok vagy vezető 
saját döntése alapján kell megválasztani.

Az iratok, okmányok, nyilvántartások ellenőrzés helyére történő bekérése, tanul-
mányozása során az ellenőrzést végző az ellenőrzés tárgyát képező iratokat (például 
személyi szabadságot korlátozó intézkedésekről készült jelentéseket és azok mellékleteit) 

283 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 20. pont
284 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 27. pont
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az ellenőrzés céljának megfelelően nem a helyszíni vizsgálat vagy az elektronikus úton 
történő ellenőrzés módszerével, hanem az ellenőrzést végző szerv székhelyére történő 
bekéréssel ellenőrzi. Az anyagok, eszközök tételes rovancsolása lényegében a ténylege-
sen rendelkezésre álló eszközök és ezek nyilvántartásban rögzített adatainak összeha-
sonlítása. Legjobb példa erre a fegyverszoba ellenőrzése során a szolgálati lőfegyverek 
és lőszerek darabszámának ellenőrzése. A rendőrséggel együttműködő, területileg ille-
tékes állami és társadalmi szervek – az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos – véleményének 
megismerése a rendőri szervvel munkakapcsolatban álló ügyészség(ek), bíróság(ok), 
önkormányzat(ok), az egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatója, továbbá 
polgárőrség(ek) és egyéb állami, illetve társadalmi szervezetek képviseletében eljárni 
jogosult személyek vagy szervek nyilatkoztatását foglalja magában.

A folyamatos adatszolgáltatás és jelentések elemzése, valamint a statisztikai adatok 
értékelése a normában foglalt vagy egyedi vezetői utasítás alapján meghatározott, konkrét 
időszakonként teljesítendő adatszolgáltatások során közöltek elemzését, következtetések 
levonását, és annak alapján a vizsgált (ellenőrzött) szervezet, szervezeti egység vagy 
elem, esetleg konkrét személy tevékenységének törvényességi, hatékonységi szempontok 
alapján történő megítélését jelenti. Időszakos adatszolgáltatás gyakorlatilag bármilyen 
rendőri tevékenységgel, feladattal kapcsolatban meghatározható. A közrendvédelmi 
szolgálati ágat érintő, folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséggel járó tevékenység 
a Határrendészeti, Igazgatásrendészeti, Idegenrendészeti, Közrendvédelmi, Közlekedés-
rendészeti egységes statisztikai rendszerben (HIIKK) történő adatrögzítés, amelynek 
adatai többek között a szervezeti teljesítményértékelés során is komoly szerepet játszanak 
a rendőri szerv megítélésében.

A rendőrségnél rendszeresített technikai eszközzel, szükség esetén orvosi vizsgá-
lat alkalmazásával annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött személy fogyasztott-e alko-
holt vagy bódító hatású szert az állomány tagjának szolgálatellátás vagy munkavégzés 
során fenálló ittas vagy bódult állapota kiszűrésére – önmagában vagy más ellenőrzési 
módszerrel kombinálva – alkamazható ellenőrzési módszer. A szolgálatba lépés alap-
vető követelménye, hogy a rendőr nem lehet ittas vagy bódult állapotban. Ha a rendőr 
alkoholfogyasztás miatt vagy más szer hatása miatt szolgálatképtelen állapotban van, 
szolgálatba nem osztható be. Ebből következik, hogy abban az esetben, ha a rendőrről 
szolgálatba lépéskor nem, csak később, a szolgálatellátás során derül ki, hogy a fenti okból 
kifolyólag szolgálatképtelen, szolgálatra alkalmatlan állapotban van, a szolgálatteljesítést 
azonnal meg kell szakítani. Az ellenőrzési módszer alkalmazásának részletszabályait 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság 
kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának sza-
bályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet határozza meg.

A rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja esetében az alkoholos befolyásolt-
ság vizsgálata kizárólag elektromos alkoholteszterrel (a továbbiakban: alkoholteszter), 
ennek hiányában alkoholszondával (spirateszt) vagy hiteles elektromos légalkoholmérő 
berendezéssel (a továbbiakban: hiteles mérőeszköz) hajtható végre. Az állomány tagjának 
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szolgálatképes állapota két esetben ellenőrizhető: szúrópróbaszerűen (eseti jelleggel) 
vagy bűncselekmény gyanúja (befolyásoltságra utaló körülmények észlelése) esetén. 
A szolgálatteljesítési idő alatt fennálló ittasság – a szeszes ital fogasztásának időpontjá-
tól (szolgálatban vagy azon kívül történt), valamint a szolgálat jellegétől (őr-, ügyeletei, 
egyéb készenléti vagy más szolgálat) függően – megalapozhatja fegyelmemsértés vagy 
a Btk.-ban  nevesített „kötelességszegés szolgálatban”, „szolgálati feladat alóli kibúvás” 
bűncselekmény megállapítását.

Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát annak észlelését követő legrövidebb időn 
belül kell végrehajtani. Ennek érdekében az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése meg-
kezdésekor szóban lehetőség szerint nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat 
alá vont tagját, hogy mikor fogyasztott utoljára szeszes italt, fogyasztott-e kábítószert 
vagy a központi idegrendszer működését befolyásoló gyógyszert, és ha igen, mikor. Eseti 
jelleggel szúrópróbaszerűen is ellenőrizhető a hivatásos állomány tagjának szolgálatképes 
állapota.285 Az alkoholteszter úgynevezett „aktív” (a mérési eredményt kijelző), valamint 
„passzív” üzemmódban egyaránt alkalmazható. Amennyiben a „passzív” üzemmódban 
végzett mérés eredménye pozitív, a mérést „aktív” üzemmódban haladéktalanul szüksé-
ges megismételni. Az alkoholteszter 0,10 mg/l légalkoholértéket meg nem haladó mérési 
eredménye orvosszakértői szempontból nem értékelhető, ezért ilyen esetben további 
mintavételre csak akkor kerülhet sor, ha korábban a hivatásos állomány vizsgálat alá vont 
tagja a szeszesital fogyasztásának tényéről nyilatkozott. Amennyiben tagadja a szesze-
sital fogyasztást, a további minatvételtől ilyen esetben el kell állni. Ha az alkoholtesz-
terrel végzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkoholértéket nem haladja meg, szóban 
nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját, hogy tüdőbetegségben 
szenved-e, vagy van-e testhőmérséklet emelkedése. Amennyiben a személy nemleges 
választ ad, tehát a vizsgálatnak nincs egészségügyi akadálya, ami a vizsgálat eredményét 
befolyásolhatja, abban az esetben nem áll fenn a vér- és vizeletminta-vétel esete. A hiva-
tásos állomány vizsgálat alá vont tagját nyilatkoztatni kell arról, hogy a mérési eredményt 
elfogadja-e. Amennyiben igen, a 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt 
nyilatkozatot kell kitölteni. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja a 0,25 mg/l 
légalkoholértéket meg nem haladó mérés eredményét nem fogadja el vagy, ha az alko-
holteszterrel elvégzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkoholértéket meghaladja, vagy 
az alkoholszondával (amelynek csak abban az esetben javasolt az alkalmazása, ha nem 
áll rendelkezésre alkoholteszter) végzett vizsgálat pozitív eredménnyel zárult, szóban 
nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő 
vizsgálatnak. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy erre hajlandó, és nyilatkozata szerint 
nem szenved tüdőbetegségben, és nincs testhőmérséklet-emelkedése, hiteles mérőesz-
közzel történő mérésre kell intézkedni.

Hiteles mérőeszközzel végzett vizsgálatot megelőzően a 22/2015. (VI. 15.) BM ren-
delet 2. mellékletében foglalt jegyzőkönyvben kell dokumentálni a vizsgálat alá vont 
személy szóbeli nyilatkozattétele során elmondottakat.

285 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet a 4. § (9) bek.
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A hiteles mérőeszközzel történő mérés nem hajtható végre, ezért vér- és vizeletminta 
vételre kell intézkedni, ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál az alábbiak 
valamelyike megállapítható:

 – a nyilatkozat megtételét megtagadja,
 – nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved,
 – úgy nyilatkozik, hogy testhőmérséklet-emelkedése van,
 – a szervezetében kábítószer, a központi idegrendszer működését befolyásoló gyógy-

szer jelenléte valószínűsíthető.286

A hiteles mérőeszközzel 15 perc különbséggel két mérést kell elvégezni úgy, hogy az első 
mérés lehetőség szerint a vélelmezhető befolyásoltság felismerésétől számított 30 percen 
belül megtörténjen. A hiteles mérőeszköz alkalmazása után a vizsgálati eredményt mind-
két mérés alkalmával két példányban kell kinyomtatni, és azokat a hivatásos állomány 
vizsgálat alá vont tagjával alá kell íratni. A jegyzőkönyvet két példányban kell felvenni. 
A kinyomtatott vizsgálati eredmény és jegyzőkönyv egyik példányát az intézkedésről 
készült jelentéshez kell csatolni. A vizsgálati eredményt és a jegyzőkönyv másik példá-
nyát a vizsgálat alá vont személynek kell átadni. A mérés végrehajtásánál és a jegyző-
könyv felvételénél a mérőeszköz kezelőjén kívül a hivatásos állomány vizsgálat alá vont 
tagja legalább egy szolgálati elöljárójának jelen kell lennie. A jegyzőkönyvet a jelenlévők 
mindegyikének alá kell írnia. Ha a hiteles mérőeszközzel végzett mintavétel eredménye 
nem haladja meg a 0,10 mg/l légalkohol-koncentrációt, a korábban – az alkoholteszterrel 
kapcsolatban – ismertetett módon kell eljárni.

Az alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálathoz vérvételre és – lehetőleg 
közel azonos időben végzett – vizeletminta-vételre kell intézkedni, amelyet az ellenőrzést 
(legyen az szúrópróbaszerű vagy gyanún alapuló) követően a legrövidebb időn belül 
végre kell hajtani, ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja:

 – az alkoholszondával, az alkoholteszterrel vagy a hiteles mérőeszközzel végzett elle-
nőrzést megtagadja,

 – olyan állapotban van, amely meggátolja az alkoholszonda, az alkoholteszter vagy 
a hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását,

 – nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved vagy testhőmérséklet-emelkedése 
van, és az ittasság-ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei 
alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja fennáll,

 – az egészségi állapotára – így különösen tüdőbetegségére, testhőmérséklet-emelkedés 
fennállására – vonatkozó nyilatkozat megtételét vagy annak aláírását megtagadja,

 – hiteles mérőeszközzel történő első mérés foganatosítása a szolgálatképes állapot 
vélelmezhető hiánya felismerésének időpontjától számított 30 percen belül nem 
hajtható végre,

 – a hiteles mérőeszköz alkalmazásával kapcsolatban felvett jegyzőkönyv aláírását 
megtagadja,

286 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 5. § (3) bek.
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 – a hiteles mérőeszköz mérési eredményét kétségbe vonja és véralkohol-vizsgálatot kér,
 – nyilatkozata vagy az ez irányú ellenőrzés eredménye alapján szervezetében a kábí-

tószer vagy a központi idegrendszer működését befolyásoló gyógyszer jelenléte 
valószínűsíthető, és az ittasság-ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető 
külső jegyei alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja is fennáll.287

Ha a vizeletminta levétele nem lehetséges, vagy az meghiúsul, kétszeri vérvételre kell 
intézkedni, amelyeket egymástól 30-45 perc eltéréssel kell végrehajtani. A vér- és vizelet-
vételre kizárólag az erre a célra rendszeresített, ép zárcímkével ellátott, bontatlan – a min-
tavételi eszközöket magában foglaló – egységdoboz alkalmazható. A mintavételi egy-
ségdoboz felnyitása és alkalmazása kizárólag a hivatásos állomány mintavétellel érintett 
tagja, a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító tagja, a szolgálati elöljáró és a mintát 
vevő orvos jelenlétében történhet. A mintavételt fő szabály szerint a rendőrség úgyne-
vezett alapellátó orvosa végzi, de arra indokolt esetben a szolgálatteljesítés helye szerint 
illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosa is igénybe vehető, de ennek költségei 
a rendőrséget terhelik.

Amennyiben a hivatásos állomány tagjának kábítószer-fogyasztás okozta befolyásolt-
sága feltételezhető, őt mindenekelőtt nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy beteg-e, 
bármilyen okból kifolyólag fáradt-e, vagy áll-e valamilyen egészségügyi kezelés alatt, 
a közelmúltban esett-e át bármilyen orvosi beavatkozáson, ami alkalmas lehet a kábí-
tószer fogyasztásra jellemző testi és/vagy pszichikai tünetek előidézésére. A hivatásos 
állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltsága fel-
tételezhető, ha

 – rajta a kábítószer okozta bódult állapotra jellemző testi és pszichikai tünetek ész-
lelhetők (a II. számú egységdoboz alkalmazásával vér- és vizeletminta vételre kell 
intézkedni),

 – rajta az egyes kábítószerek fogyasztása okozta jellemző elvonási tünetek észlelhetők 
(az I. számú egységdoboz alkalmazásával egyszeri vizeletvételre kell intézkedni),

 – kimutatható időn belüli kábítószer-fogyasztásról nyilatkozik (az I. számú egység-
doboz alkalmazásával egyszeri vizeletvételre kell intézkedni).

A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúját erősíti, ha az előzőeken túlme-
nően a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál a következők fedezhetők fel:

 – vagy közvetlen környezetében kábítószer gyanúját keltő anyag,
 – vagy közvetlen környezetében az egyes kábítószerek élvezetéhez használatos esz-

köz, tárgy, vagy
 – a kábítószer-fogyasztás egyéb testi jelei (például tűszúrások nyomai).288

287 22/2015. (VI. 15.) BM 6. § (1) bek.
288 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 7. § (1)–(2) bek.; 8. § (1) bek.
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Amennyiben nyálminta előszűrésére alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, 
a hivatásos állomány tagja általi kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúja 
esetén őt nyálminta adására kell kötelezni, fontos azonban, hogy gyanú hiányában 
a hivatásos állomány tagja nyálminta adására nem kötelezhető. Ha vizelet előszűrésére 
alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, el kell végezni a vizeletminta előszűrő 
vizsgálatát annak figyelembevételével, hogy a hivatásos állomány vizsgálat alá vont 
tagja a vizeletminta adását megelőzően nagy mennyiségű folyadékot nem fogyaszthat. 
Annak érdekében, hogy a mintahamisítás lehetősége kizárható legyen, a vizeletminta 
adását a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító tagjának az emberi méltóságot nem 
sértő módon figyelemmel kell kísérnie. Erre csak azonos nemű rendőr vehető igánybe. 
A mintavételezés után a minta hőmérsékletét, színét és kémhatását – az egységdoboz 
részét képező kémhatásmérő tesztcsíkkal – a vételezés helyén ellenőrizni kell.

Az adatvédelmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző az ellenőrzött szerv tagjainak 
tevékenysége során felmerülő adatkezelési, adatvédelmi szabályok betartását ellenőrzi. 
Kiemelt szerepet játszik a minősített adat védelmére és az iratkezelésre vonatkozó sza-
bályozók, elsősorban az adatvédelmi törvényben,289 valamint a rendőrség iratkezelési 
szabályzatában290 foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése.

A munkafolyamat ellenőrzése (megfigyelés) az ellenőrzött tevékenység beavatkozás 
és megszakítás nélküli obszervációját foglalja magában. Alkalmazására közrendvédelmi 
szakterületen jó példa a szolgálatparancsnok által megtartott eligazítás ellenőrzése, amely 
során az ellenőrzést végző személy részt vesz az eligazításon, figyelemmel kíséri az ott 
történteket, meghallgatja az azon elhangzottakat, majd az eligazítási munkafolyamatot 
követően közli az ellenőrzött személlyel (ez estben szolgálatparancsnokkal) az általa meg-
állapítottakat. Az elektronikus úton történő ellenőrzés a modern technikai vívmányok-
nak, informatikai rendszereknek köszönhető ellenőrzési módszer, amely során az elle-
nőrzést végző számítástechnikai eszköz alkalmazásával a saját székhelyén vizsgálja 
az ellenőrzés tárgyát képező kérdéskört. Természetesen e módszer nem alkalmazható 
a rendőri munka valamennyi területén, de kiválóan alkalmas például a szolgálattervezet 
(amit Robotzsaru Neo rendszerben kell elkészíteni) ellenőrzésére, továbbá a személyi 
szabadságot korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos jelentések és azok mellékletei ellenőr-
zésére. Ugyanis ezeknek a papíralapú forma mellett Robotzsaru rendszerben szkennelt 
formában is rendelkezésre kell állnia.

A rejtett ellenőrzés fogalmát tekintve közterületen – beleértve a magánterületnek a köz-
forgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét – megfigyeléssel 
végrehajtott munkafolyamatot ellenőrző módszer, amelynek első fázisa az ellenőrzött szol-
gálati tevékenység – ellenőrzés alá vont személy részére még tudomásra nem hozott – meg-
figyelése. Ezt követően az ellenőrzés tényét felfedik, és a megfigyelés minden esetben nyílt 
ellenőrzéssel fejeződik be, biztosítva az ellenőrzött részére a jogorvoslati lehetőséget. A visz-

289 2009. évi CLV. törvény
290 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás
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szatérő ellenőrzés nem más, mint „rövid időn belül egymást követő időpontokban, ugyanazon 
szervezeti egységnél vagy szolgálati helyen végrehajtott azonos tárgyú ellenőrzés, a feltárt, 
azonnal javítható hibák, rossz gyakorlatok megszüntetésére tett intézkedések megtételének, 
valamint a szolgálati fegyelem folyamatos meglétének vizsgálata érdekében”.291

Az ellenőrzést végzők és ellenőrzés alá vontak viszonya

Az ellenőrzést végrehajtó személyeket – a feladataik eredményes végrehajtása érdeké-
ben – különleges jogosultságok illetik meg, azonban – az ellenőrzés jog- és szakszerű 
végrehajtása érdekében – különleges kötelezettsége is terhelik. Általában véve igaz 
a jogok és kötelezettségek egyensúlya, ezért ami az ellenőrzést végzők részéről jogo-
sultság, az valamilyen formában megjelenik az ellenőrzés alá vont kötelezettségei között. 
Igaz ennek az ellenkezője is.

Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségi szabályok célja az ellenőrzés pártatlan, befolyásolástól mentes 
lefolytatásának, ezáltal pedig a megállapításai hitelességének biztosítása.

Az ellenőrzésben nem vehet részt az a személy:
 – aki az ellenőrzött szerv, szervezet vezetőjének vagy az ellenőrzés alá vont személy-

nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 
meghatározott közeli hozzátartozója292 vagy volt házastársa;

 – aki az ellenőrzés eredménye tekintetében érdekelt, akire az kihatással lehet;
 – akitől elfogultsága miatt az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása bármely egyéb okból 

nem várható;
 – akinek a Ptk. szerinti hozzátartozója293 az ellenőrzés tárgyát képező konkrét sza-

bálysértési, közigazgatási, büntető- vagy egyéb rendőrségi eljárásban érintett.294

Az ellenőrzést végző az önmagával szemben fennálló összeférhetetlenségi okot – annak 
tudomásra jutását követően – haladéktalanul írásban kell, hogy jelentse az ellenőrzés vezető-
jének. Az ellenőr jelentését az ellenőrzés vezetőjének el kell látnia állásfoglalásával, és azzal 
együtt soron kívül fel kell terjesztenie a közvetlen vezetőjének (az ellenőrzési szolgálaton 
belül működő osztály vagy alosztály vezetőjének). Amennyiben a beosztott ellenőrrel vagy 
önmagával szemben fennálló összeférhetetlenségi okot az ellenőrzés  vezetője észleli, azt 

291 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 8. pont u) alpont
292 A Ptk. 8:1 § 1. pont értelmében közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefo-
gadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
293 A Ptk. 8:1 § 2. pont értelmében hozzátartozó a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
294 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 36. pont
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közvetlen vezetőjének haladéktalanul írásban kell jelentenie. Amennyiben az ellenőrzés 
alá vont személy vagy az ellenőrzött szerv vezetője észleli az összeférhetetlenség fennál-
lását, annak megállapítását haladéktalanul köteles kezdeményezni az ellenőrzést végző 
szerv vezetőjénél. Az ellenőr összeférhetetlenségét, amennyiben a feltételei fennállnak, 
az ellenőrzést végző szerv vezetője jogosult – és egyben köteles – megállapítani. Azt, akivel 
szemben az összeférhetetlenség megállapítható, ki kell zárni az ellenőrzésből. Az összefér-
hetetlenséget és az ellenőr kizárását, illetve az összeférhetetlenség hiányát az ellenőrzést 
végző szerv vezetője a tudomására jutástól számított 3 munkanapon belül írásban köteles 
megállapítani. Amennyiben a kizárás az ellenőrzés megkezdése után történt meg, az elle-
nőrzés során a kizárt ellenőr által tett megállapítások a továbbiakban nem használhatók 
fel, azokat tárgytalannak kell tekinteni. Ha az összeférhetetlenséget az ellenőrzést végző 
maga jelentette be, annak elbírálásáig az ellenőrzésben nem vehet részt, amennyiben azt 
más személy jelezte, az ellenőrzést megkezdheti, illetve megkezdett ellenőrzést folytat-
hatja. A kizárási ok bejelentésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, illetve 
a nyilvánvalóan alaptalan kizárási ok bejelentéséért a mulasztót, illetve az alaptalan bejelen-
tőt – legyen szó akár az ellenőrzött személyről, az ellenőrzött szerv vezetőjéről, az ellenőr-
zést végző ellenőrről vagy az ellenőrzést végző szerv vezetőjéről – fegyelmi és kártérítési 
felelősség terheli. Amennyiben az ellenőrzést végző szerv vezetője és az ellenőrzött szerv 
vezetője hozzátartozók, úgy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője jelöl ki másik 
ellenőrzést végző szervet az ellenőrzés végrehajtására.

Az ellenőrzést végző jogai és kötelezettségei

Az ellenőrzést végzőnek tiszteletben kell tartania az ellenőrzött személyét, szolgálati, 
rendfokozati tekintélyét, továbbá ellenőrzési tevékenysége során törekednie kell követ-
kezetességre, igazságosságra, emberségességre, az ellenőrzés segítő jellegének biztosítá-
sára. Az ellenőrzés során – az ellenőrzést végző szerv tekintélyének megóvása, érdeme-
inek öregbítése érdekében – példamutató magatartást kell tanúsítania, ennek keretében 
a rá vonatkozó szabályokat maradéktalanul be kell tartania.

Az ellenőrzést végző – az ellenőrzést végző szerv és a saját hitelességének megőrzése 
érdekében – köteles az ellenőrzésre felkészülni, a vonatkozó jogszabályokat és belső 
normákat tanulmányozni, a szükséges adatokat, speciális ismereteket megszerezni. 
Az előzőekre visszautalva meg kell jegyezni, hogy az ellenőrzést végző személy köteles 
jelenteni vezetőjének, ha az ellenőrzési feladattal kapcsolatban, személyével szemben 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. Köteles az ellenőrzés megkezdése előtt, illetve a rejtett 
ellenőrzési módszer esetében a megfigyelést követően magát igazolni (szolgálati igazol-
ványát és nyílt parancsát, illetve megbízólevelét az ellenőrzött személynek és az ellenőr-
zött szerv vezetőjének felkérés nélkül felmutatni), közölni az ellenőrzés tárgyát, célját 
és menetét, valamint amennyiben az ellenőrzésről kép-, hangfelvétel készül, annak tényét. 
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Természetesen az ellenőrzési tevékenységet minden esetben a vonatkozó jogszabályok 
és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek, továbbá egyedi vezetői uta-
sításoknak megfelelően, az ellenőrzési tervben foglaltakhoz igazodva kell folytatni.

Az ellenőrzést végző az objektív, megalapozott vélemény kialakítása érdekében köte-
les mindazon körülményeket megvizsgálni és információkat beszerezni (akár személyek 
kikérdezésével, akár dokumentumok megtekintésével, akár más módon), amelyek a vizsgált 
tevékenység megítélése szempontjából relevánsak lehetnek. Megállapításait köteles kétséget 
kizáróan bizonyítani, hiányosság felismerése esetén pedig annak ismertetésével a szabályel-
lenes gyakorlatra az ellenőrzött személy vagy felettese figyelmét felhívni. Az ellenőrzés 
tényét, megállapításait minden esetben (leggyakrabban ellenőrzési naplóban) írásba kell 
foglalni, amennyiben a feltárt hiányosság azonnali intézkedés igényel – a későbbiekben 
ismertetett konkrét esetekben – az ellenőrzést végző köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet 
felvenni. Bűncselekmény gyanúja esetén az ellenőrzést végző köteles az ellenőrzés vezető-
jének haladéktalanul jelentést tenni (úgyszintén, ha az ellenőrzés során szabálysértésre vagy 
fegyelmi vétségre utaló körülmény merül fel), továbbá bűncselekmény elkövetésén tetten 
ért ellenőrzés alá vont személy esetében a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek között 
szerepel az ellenőrzött személy szolgálati elöljárójának helyszínre rendelése, az intézkedés 
átvétele, az ellenőrzött és az ellenőrzést elrendelő szerv vezetőjének értesítése.

Az ellenőrzés során kikért és megvizsgált dokumentumokat – amennyiben bizonyítás 
céljából nem veszik át azokat – hiánytalanul, sértetlenül vissza kell szolgáltatni az elle-
nőrzött szerv részére; az iratok eredetben történő átvétele kizárólag átvételi elismervény 
ellenében történhet. Az ellenőrzés befejezését szükséges az ellenőrzött személlyel közölni, 
továbbá az észrevételezési, panasztételi jogára, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos 
esetleges további kötelezettségeire a figyelmét felhívni. Az ellenőrzés megállapításait 
az ellenőrzés befejezését követően az ellenőrzött személlyel, annak parancsnokával, 
illetve a szerv vagy szervezet vezetőjével elengedhetetlen ismertetni.

Az ellenőrzés eredményes végrehajtása érdekében az ellenőr a személyazonossá-
gának, ellenőrzési jogosultságának igazolását követően jogosult az ellenőrzés tárgyát 
képező tevékenységnek részben vagy egészben helyszínt biztosító objektumba belépni, 
az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv területén szabadon mozogni, az ellenőr-
zés céljával összefüggésben bármely helyiségbe belépni, az ellenőrzés alá vont személy 
által használt szolgálati (vagy szolgálati célra használt) gépjárművet, helyiséget és annak 
berendezési tárgyait átvizsgálni, valamint az ellenőrzés eredményes lefolytatásával össze-
függésben az ellenőrzés alá vont személynek utasítást adni. Ellenőrzési tevékenysége 
végrehajtása érdekében az ellenőrzés tárgyát képező szolgálati feladatok végrehajtásánál, 
az ellenőrzött szerv eligazításán, beszámoltatásán, értekezletén jelen lehet. Jogosult 
továbbá az ellenőrzés alá vont személyazonosságát megállapítani (szolgálati igazolványa 
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felmutatására felszólítani),295 szóbeli megkérdezés módszerével, valamint a releváns 
szolgálati okmányok szemrevételezésével meggyőződni szolgálati helyéről, beosztásá-
ról, szolgálati feladatairól, azzal kapcsolatos jogairól, kötelmeiről. Az adatvédelemre 
(ideértve a minősített adat védelmét), az iratkezelésre vonatkozó szabályok betartása 
mellett bármely iratba betekinthet, azokról szükség esetén, az ellenőrzés eredményes 
végrehajtása érdekében, másolatot készíthet. Minősített adat esetében a minősítő, illetve 
„Szigorúan titkos!” minősítési szintnél alacsonyabb szintű adat esetében a dokumentum 
címzettjének írásos engedélyével van lehetőség erre. Továbbá iratot, vagy a bizonyításhoz 
szükséges egyéb dolgot – átvételi elismervény ellenében – eredetiben átvehet.

Az ellenőrzést végző az ellenőrzés alá vont személyhez vagy az ellenőrzött tevékeny-
séggel összefüggésben más személyhez kérdéseket intézhet, tőle akár szóban, akár írásban 
tájékoztatást kérhet. Sőt az ellenőrzés során elszámoltathatja az ellenőrzött személyt a bir-
tokában lévő és a szolgálattal nem összeegyeztethető, vagy nem rendszeresített tárgyakról. 
Ennek érdekében felszólíthatja arra, hogy a birtokában lévő tárgyakat mutassa be, aminek 
az ellenőrzött személy köteles eleget tenni. A birtokban tartott tárgyak bemutatására tör-
ténő felszólítás nem egyenlő és – a bűncselekmény gyanújának esetét kivéve – nem is lehet 
egyenlő a ruházatátvizsgálás rendőri intézkedéssel. Az ellenőrzés módszereként rendőri 
intézkedés nem alkalmazható. Ruházatátvizsgálás csak abban az esetben foganatosítható, 
amennyiben az ellenőrzés alá vont személlyel szemben bűncselekmény gyanúja merül 
fel, ugyanis ebben az esetben az ellenőrzés átfordul rendőri intézkedésbe. Amennyiben 
az ellenőrzést végző jogszerűtlen296 vagy szakszerűtlen intézkedést, szabályellenes szolgá-
lati tevékenységet tapasztal, annak súlyától függően jogosult az intézkedés folytatásának 
módjára utasítást adni, vagy az intézkedést átvenni és lefolytatni, valamint a szabályellenes 
szolgálati tevékenységet megszakítani, valamint a szabályszegés természetétől függően 
a szükséges intézkedést haladéktalanul megtenni. Hiányosság feltárása esetén annak oká-
ról az ellenőrzés alá vont vezetőjétől vagy az érdemi ügyintézőtől (akinek a tevékenység 
elvégzése munkaköri leírás alapján a tényleges feladatkörébe tartozik) tájékoztatást kérhet. 
Amennyiben súlyos hiányosságot állapítanak meg – például az ellenőrzés során tapasztal-
takból arra lehet következtetni, hogy az ellenőrzött személy a szolgálatellátásra alkalmatlan 
(ittas vagy bódult) állapotban van, vagy a továbbiakban bármely más okból parancsnoki 

295 A szolgálati igazolvány csak belső ellenőrzés során alkalmazható a személyazonosság igazolására, 
igazoltatás rendőri intézkedés során nem, ugyanis nem tartalmazza hiánytalanul a személyazonosításhoz 
szükséges adatokat (a személy nevét, születési helyét, születési idejét és anyja születési családi és utó-
nevét). Mindemellett – a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcso-
latos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 7. pontja alapján –, ha a rendőri intézkedés alá 
vont személy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv állományának vagy a fegyveres biztonsági őrség tagja 
a részére rendszeresített igazolvánnyal igazolja magát, a felmutatott igazolványt ellenőrizni kell a tárgykö-
rözési nyilvántartásban. Ha az intézkedés alá vont személy a rendőrség állományába tartozik, az ellenőr-
zést – az elveszett vagy egyéb, nem tisztázott körülmények között eltűnt szolgálati igazolványokkal történő 
esetleges visszaélések megelőzése és kiszűrése miatt – el kell végezni az eltűnt szolgálati igazolványok 
adatait tartalmazó nyilvántartásban is.
296 Amennyiben az ellenőrzést végző az ellenőrzött feljebbvalója – Szolg. Szab. 87. § (3) bek. b) pontja 
alapján –, az ellenőrzött törvényellenes intézkedése kapcsán egyébként is köteles elöljárói viszonyba lépni.
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intézkedésre van szükség –, az ellenőrzést végző az ellenőrzés helyére rendelheti vagy 
kérheti az ellenőrzött személy parancsnokát. Az ellenőrzést követően annak megállapítá-
sait a jövőbeni hasonló hibák, hiányosságok, helytelen gyakorlatok elkerülése érdekében 
az adatvédelmi szabályok betartásával, személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai 
és oktatási célra felhasználhatja.

Az ellenőrzés alá vont jogai és kötelezettségei

Az ellenőrzés alá vont személy kötelezettségei és jogosultságai nagyrészt az ellenőrzést 
végző személy jogosultságaihoz és kötelezettségeihez igazodnak. Az ellenőrzés alá vont 
személynek nem joga, hanem kötelessége, hogy – vezetői ellenőrzés és a munkafolya-
matba épített ellenőrzés esetét kivéve – meggyőződjön az ellenőrzést elvégezni kívánó 
személy személyazonosságáról, valamint ellenőrzési jogosultságáról. Erre a szolgálati 
igazolvány, valamint a nyílt parancs, illeve megbízólevél szolgál. Amennyiben az ellenőr-
zést elvégezni kívánó személy nem tudja vagy nem akarja szolgálati igazolványával magát 
igazolni, vagy az ellenőrzés alá vont azt állapítja meg, hogy az ellenőrzést elvégezni 
kívánó személy nem rendelkezik ellenőzési jogosultsággal, köteles az együttműködést 
megtagadni. Az ellenőrzési jogosultság hiánya állapítható meg, ha az ellenőrzést végző 
nem rendelkezik nyílt paranccsal vagy megbízólevéllel, azt nem hajlandó bemutatni, 
vagy az abban feltüntetett, az ellenőrzési jogosultságra vonatkozó időtartam lejárt, nem 
érvényes, (tehát a dokumentum ellenőrzési tevékenységgel történő felruházás bizonyí-
tására nem alkalmas).

Amennyiben az ellenőrzés alá vont személy meggyőződött arról, hogy az ellenőrzést 
végző jogosult az ellenőrzés lefolytatására, a továbbiakban köteles alávetni magát az elle-
nőrzésnek. Ennek érdekében személyazonosságát szolgálati igazolványával, jelvényével 
igazolja, kérdésre közli szolgálati helyét, beosztását, szolgálati feladatait, valamint azzal 
kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, továbbá megnevezi az ellenőrzés idején folytatott 
tevékenységre utasítást adó személyt, valamint az őt legutóbb ellenőrző elöljárót. Emellett 
az ellenőrzés végrehajtását lehetőségeihez mérten elősegíti, az ellenőrzött tevékenységgel 
kapcsolatban kért tájékoztatást az ellenőr részére megadja és az ellenőr – ellenőrzéssel 
kapcsolatos – utasításainak eleget tesz, továbbá lehetővé teszi az ellenőr objektumba 
való bejutását, a szerv területén történő szabad mozgását és az ellenőrzés céljával össze-
függésben bármely helyiségbe történő belépését. Az ellenőrzéssel összefüggésben lehe-
tővé kell tennie a szolgálati vagy szolgálati célra használt gépjármű, helyiség és annak 
berendezési tárgyai átvizsgálását. E körbe nemcsak a rendőrség szolgálati gépjárművei 
tartoznak, hanem például a közterület-felügyelettel történő közös szolgálatellátás során 
a közterület-felügyelet gépjárműve is. Köteles lehetővé tenni az ellenőrzést végző sze-
mély részére iratokba történő betekintést, továbbá felszólításra köteles a birtokában 
lévő tárgyakat az ellenőrzést végző részére bemutatni. Amennyiben az ellenőrzés során 
megállapított tények bizonyításához dokumentum, vagy egyéb dolog ellenőrzést végző 
általi átvétele szükséges, azt átvételi elismervény ellenében neki átadni köteles. Ameny-
nyiben az őt terhelő titoktartási kötelezettség alól az ellenőr kezdeményezése alapján nem 
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kapott felmentést, az e kötelezettség alá tartozó témában az információ szolgáltatását, 
a dokumentum bemutatását vagy átadását meg kell tagadnia. Az ellenőrzés alá vont 
személy – a halaszthatatlan szolgálati kötelezettség esetét kivéve – az ellenőrzés befe-
jezéséig köteles az ellenőrzés helyszínén tartózkodni. Legkésőbb nyomban az ellenőrzés 
befejezését követően köteles az ellenőrzés tényét és megállapításait jelenteni a közvetlen 
szolgálati elöljárójának.

Az ellenőrzött jogosultságai áttekintésekor fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben 
az ellenőrzés alá vont személy az ellenőr összeférhetetlenségét észleli – a korábban ismer-
tetett szabályok szerint –, kezdeményezheti annak megállapítását és ezáltal az ellenőrnek 
az adott ellenőrzési tevékenységből történő kizárását. Az ellenőrzött személy jogosult 
továbbá az ellenőr vagy mások testi épségének, egészségének védelme, valamint a vagyon 
védelme érdekében az ellenőr belépését – az adott területre, objektumra érvényes – biz-
tonsági előírások betartásához, védőfelszerelés használatához kötni. Ilyen szabály például 
hogy a fogda zárkaegységébe az ellenőrzést végző nem vihet be szolgálati fegyvert, mobil-
telefont. De ugyancsak példa lehet az objektumőri szolgálat ellenőrzése olyan időtartamban, 
amikor a védendő létesítménnyel kapcsolatban építési (felújítási, átalakítási) munkála-
tok – az őrszolgálat felfüggesztése, megszüntetése nélkül – zajlanak, és az objektumőr 
őrhelye vagy az ahhoz tartozó körzetének egésze vagy egy része az építési területen belül 
található. Ilyen esetben az ellenőrzött személy köteles a meghatározott munkavédelmi 
szabályokat betartani és védőfelszereléseket (például munkavédelmi sisakot) alkalmazni, 
és az őt ellenőrizni szándékozó személyek építési területre történő belépését ezekhez a fel-
tételekhez kötni. Az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés során – az objektivitás elvének meg-
felelően – jelezheti mindazokat az információkat, amelyek véleménye szerint a vizsgálat 
tárgyát képező tevékenység tárgyilagos megítéléséhez szükségesek. Az ellenőrzés során, 
azzal kapcsolatos kérdéseire jogosult az ellenőrzést végző személytől választ kapni, az elle-
nőrzés adatait, megállapításait megismerni, valamint az ellenőrzést követően – annak írásba 
foglalása során – dokumentált módon (az ellenőrzésről készített írásos dokumentumon) 
az ellenőrzés tényével és módjával kapcsolatban egyaránt észrevételt tenni. Természete-
sen az észrevétel lehetősége mellett az ellenőrzött személyt – a későbbiekben ismertetett 
szabályok szerint – jogorvoslati jogosultság is megilleti.

Ellenőrzési munkaszakaszok

Az ellenőrzési tevékenység konkrétan meghatározható cselekvési fázisokból áll, azon-
ban ennek nem szükségszerű velejárója, hogy valamennyi ellenőrzés során valamennyi 
munkaszakaszra sor kerüljön. Ismeretes néhány „kihagyhatatlan” munkaszakasz, amely 
valamennyi ellenőrzésre jogosult összes formájú, típusú és módszerű ellenőrzésében 
szerepet kell hogy kapjon, viszont ismeretesek olyan fázisok, amelyek az ellenőrzés 
végrehajtása során történtek, megállapítottak függvénye.

A legteljesebben az alábbi munkaszakaszok állapíthatóak meg:
 – az ellenőrzés elrendelése;
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 – az ellenőrzés előkészítése;
 – felkészülés az ellenőrzésre;
 – az ellenőrzés végrehajtása;
 – az ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása;
 – az ellenőrzés megállapításai alapján teendő intézkedések megtétele;
 – az ellenőrzés megállapításainak felhasználása;
 – a meghatározott feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, utóellenőrzés;
 – jogorvoslat.297

Az ellenőrzés elrendelése

Az ellenőrzést rendszeresen kell végezni, gyakoriságát a vonatkozó normák, valamint 
a vezetői igények határozzák meg. Az ellenőrzés az elrendelés függvényében kétféle 
lehet: éves munkatervben elrendelt és soron kívüli. Az éves munkatervben elrendelt 
az előző év végén vagy a tárgyév elején meghatározott, a teljes évre ütemezve végrehaj-
tott ellenőrzéseket takarja, míg a soron kívüli ellenőrzés az előre tervezett ellenőrzési 
tevékenységeken felül megvalósuló ellenőrzéseket jelenti, amelyeket az év során fellépő 
vagy korábban fennálló, de az év során tudomásra jutott, felülvizsgálatot igénylő körül-
ményekre történő reagálás keretében rendelik el. Az esetlegesen szükségessé váló soron 
kívüli ellenőrzések végrehajtása érdekében az éves munkatervet úgy kell összeállítani, 
hogy az abban nem szereplő ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek, az azok-
hoz ahhoz szükséges feltételek (erő, eszköz) rendelkezésre álljanak. Az együttműködés 
elve alapján igyekezni kell a párhuzamos ellenőrzések elkerülésére, annak érdekében, 
hogy az ellenőrzés az érdemi munkát csak indokolt esetben, a szükséges ideig lassítsa, 
akadályozza. Az ellenőrzést úgy kell megtervezni és végrehajtani (ez későbbi munka-
folyamat), hogy az csak a feltétlenül szükséges időt vegye igénybe és lehetőség szerint 
ne akadályozza az ellenőrzött személyt a halaszthatatlan szolgálati feladatok végrehaj-
tásában, továbbá ne zavarja a szerv vagy szervezet működését, és a megkezdett rendőri 
intézkedést. Az ellenőrzést végző szervek, személyek tehát koordinációval (a vizsgálandó 
szervezeti egységek, elemek, személyek, időpontok, időtartamok egyeztetésével), szoros 
együttműködéssel küszöbölik ki a szükségtelen átfedéseket. Az ellenőrzési szolgálat által 
lefolytatandó ellenőrzések elrendelésének jogát az ellenőrzést végző szerv (ORFK, KR, 
BRFK, RRI, megyei rendőr-főkapitányságok) vezetője gyakorolja. A szakmai irányítás 
keretében végzett ellenőrzés elrendelése a szakirányítási kötelezettséget és jogosultságot 
gyakorló vezető (a közrendvédelmi szolgálati ág vonatkozásában az ORFK esetében 
az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, a megyei rendőr-főkapitányságok 
esetében a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes) jogköre.

297 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 57. pont
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Az ellenőrzés előkészítése

Az ellenőrzés rendszerét úgy kell felépíteni, hogy az átfogja egy-egy rendőri szerv vagy 
szervezet teljes tevékenységét, és garantálja az ellenőrzés folyamatosságát. Az elle-
nőrzéseket – fő szabály szerint – ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani, amelyet 
az ellenőrzést végző szerv vezetője hagy jóvá. Nem kötelező azonban ellenőrzési tervet 
készíteni célellenőrzés és a mobil ellenőrzés végrehajtására, illetve a vezetői és a mun-
kafolyamatba épített ellenőrzésekhez. Az ellenőrzést végző személyeket nyílt parancs-
csal vagy megbízólevéllel kell ellátni. Amennyiben az ellenőrzés során minősített adatot 
kell megismernie az ellenőrzés eredményes végrehajtása érdekében, abban az esetben 
a minősített adat minősítési szintjének megfelelő felhasználói engedéllyel, személyi 
biztonsági tanúsítvánnyal kell felruházni. Az ellenőrzés előkészítésének munkafolya-
mata során kell megtenni a helyszíni vizsgálattal kapcsolatos előzetes tájékoztatást 
(a korábban ismertetett szabályok szerint és kivételek figyelembevételével).

Felkészülés az ellenőrzésre

E munkaszakasz szoros összefüggésben van az ellenőrzést végzőnek az ellenőrzésre 
való felkészülési kötelezettségével. Ennek során a vizsgált tevékenységet szabályozó 
jogszabályok és normák megismerése mellett – a tisztánlátás és az ellenőrzés tárgyát 
képező tevékenység objektív megítélése érdekében –, azok rendelkezésre állása esetén 
ajánlott a vonatkozó statisztikai adatok, kimutatások, beszámolók, elemzések, jelentések 
és szolgálati okmányok áttanulmányozása. Itt érdemes megjegyezni, hogy az ellenőrzött 
személyek irányából gyakran fogalmazódik meg az a kritika, hogy az ellenőrzést végző 
személyeknek (kiváltképp a függetlenített ellenőrzési szerv tagjai, csekélyebb mértékben 
a szakirányító szerv beosztottai) nincs más dolguk, csak az, hogy egy-egy, az épp aktu-
álisan ellenőrzés alá vont témakörben „kiműveljék magukat”, majd megállapítsák, hogy 
az ellenőrzött – akinek egyébként párhuzamosan több tucat tevékenységi kör szabályo-
zóival kell tiszában lennie és a tevékenységét ennek megfelelően végrehajtania – meg-
felelően látja-e el a vizsgálat tárgyát képező feladatkört. Fontos hangsúlyozni, hogy 
az ellenőrzési tevékenység rendeltetése végső soron a szervezet működésének javítása. 
Ez pedig megköveteli az ellenőrök felkészültségét, amelynek hiánya a szervezet műkö-
désének komplex hiányosságait eredményezné. Az ellenőrzési tevékenységnek tehát 
csak úgy van értelme, ha az azt végző személy felkészült a vizsgált terület tevékenysé-
gét meghatározó szabályozó eszközökből, és az ellenőrzést segítő jelleggel, a működés 
jobbítását célzóan folytatja le.

Az ellenőrzés végrehajtása

Az ellenőrzéseket tervszerűen, az ellenőrzés tárgyához igazodva, a szakmai prioritá-
sokkal összhangban szükséges végrehajtani. A szabályszerűség mellett minden esetben 
vizsgálni kell a célszerűséget, a gazdaságosságot, a hatékonyságot, valamint eredményes-
séget is. Az ellenőrzést végrehajtó személyek közül vezetőt kell kijelölni. Az ellenőrzés 
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helyszíni vezetője az ellenőrzésbe beosztottak ideiglenes (az ellenőrzés időtartamára 
vonatkozó) szolgálati elöljárója, e minőségéből fakadóan pedig felelős az ellenőrzés 
megszervezéséért, végrehajtásáért és az összefoglaló ellenőrzési jelentés határidőre tör-
ténő elkészítéséért. Az ellenőrzés vezetője az ellenőrzés megkezdése előtt tájékoztatja 
az ellenőrzött szerv vezetőjét az ellenőrzés megkezdéséről, tárgyáról, továbbá az ellenőr-
zés közben vagy azt követően ismerteti az ellenőrzés során észlelt, azonnali intézkedést 
igénylő hiányosságokat. Jelenti az ellenőrzést végző szerv vezetőjének, ha az ellenőrzés 
felfüggesztésére vagy megszakítására okot adó körülmény (például összeférhetetlenség, 
baleset, bűncselekményen tetten érés) merült fel. Feladata továbbá, hogy jegyzőkönyvet 
vegyen fel, és megtegye az elsődleges intézkedéseket, ha a feltárt hiányosság azonnali 
intézkedést igényel, vagy ha a beosztott ellenőr bűncselekmény gyanúját jelenti, továbbá 
szabálysértés vagy fegyelemsértés gyanúja esetén felügyeli a bizonyításhoz szükséges 
eszközök biztosítását, amit az ellenőrök úgy kötelesek megtenni, hogy a bizonyítékok 
eredetéhez (a hozzájutás, felkutatás vagy a rögzítés módja miatt) kétség ne férjen.

„Az ellenőrzés során az ellenőr és az ellenőrzött jogait, kötelezettségeit olyan módon 
kell érvényesíteni, illetve teljesíteni, hogy az ne sértse az emberi méltóságot, a szolgálati 
és rendfokozati tekintélyt. Az ellenőrzés nem irányulhat a feltétlen hibakeresésre. Az elle-
nőrzést végrehajtó személy az eredmények és hiányosságok tényszerű megállapításával, 
jóhiszemű eljárás keretében, az egyéni érdemek és hibák teljes körű feltárásával teljesíti 
az ellenőrzés célját.”298 A közterületi állomány esetében eszerint megállapítható például, 
hogy egy forgalmas közterületen történő ellenőrzés során az ellenőrzött birtokában tar-
tott tárgyainak a szolgálati gépjármű motorháztetejére történő kipakoltatása kerülendő, 
ugyanis az alkalmas lehet az emberi méltóság megsértésére. Ugyanígy kerülni kell, hogy 
valamely szolgálati elöljárót, például a szolgálatparancsnokot az alárendeltjei jelenlétében 
vonják ellenőrzés alá, mert ez könnyen sértheti a szolgálati tekintélyét. Természetesen 
e rendelkezés éppúgy hivatott az ellenőr incedensektől való megóvására és jogainak 
védelmére, mint ahogyan az az ellenőrzött személy vonatkozásában megállapítható.

Az ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása

Az ellenőrzés megállapításainak írásba foglalása több szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Például ennek alapján állapítható meg, hogy a vezetői feladatokat ellátó elöljáró eleget 
tett-e ellenőrzési kötelezettségeinek; segíthet tisztázni a később esetlegesen felemerülő 
felelőssségi kérdéseket; okirati bizonyítékként szolgálhat egy későbbi eljárásban; végül 
pedig érdemes megemlíteni, hogy ennek révén később rekonstruálható az ellenőrzés 
lefolytatása, annak menete.

Az ellenőrzések ténye és megállapításai az alábbi iratokba foglalhatók írásba:
 – szolgálati okmányok, eljárási, illetve más munkafolyamat során keletkező iratok;
 – ellenőrzési napló;
 – ellenőrzési dosszié;

298 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 28–29. pont 



526

 – ellenőrzési jegyzőkönyv;
 – ellenőrzési jelentés;
 – ellenőrzési részjelentés;
 – ellenőrzési összefoglaló jelentés.299

A szolgálati okmányokba, eljárási vagy más munkafolyamat során keletkező egyéb ira-
tokba a munkafolyamatba épített ellenőrzést kötelező, míg a vezetői ellenőrzést lehetőség 
rögzíteni. Ilyen lehet a gépjármű indítónaplónak, menetleveleknek, fegyverszoba-nyilván-
tartásoknak, mintavételi eszköz nyilvántartására szolgáló füzetnek, rendőri jelentések-
nek, helyszínibírság-tömböknek stb. a munkafolyamatba épített vagy vezetői ellenőrzés 
során végrehajtott ellenőrzése, amely során az iratra az ellenőrzés, a parancsnoki revízió 
idejét, az azt végrejató nevét (aláírását, jelvényszámát), szükség esetén a megállapításokat 
kell rávezetni.

A vezetői ellenőrzés során is javasolt az ellenőrzött szolgálati okmányon feltüntetni 
az ellenőrzés tényét, de emellett elengedhetetlen, hogy más formában (leggyakrabban 
ellenőrzési naplóban) is dokumentálva legyenek az ellenőrzés megállapításai. Ez fő 
szabály szerint az ellenőrzés helyszínén rendszeresített sorszámozott oldalakkal ellátott, 
átírópapírokból álló (indigó) füzet, amelyet a szerven kívüli, tehát függetlenített és szak-
mai irányítás keretében végzett ellenőrzés során kötelező, egyéb esetben lehetőség 
alkalmazni;300 a megállapításokat lehetőség van a Robotzsaru Neo rendszerben elkészí-
tett ellenőrzési naplóban is rögzíteni. Az ellenőrzési naplólap eredeti példánya az elle-
nőrzést végző által önálló iratként vagy az ellenőri jelentés mellékleteként kezelendő, 
a másodpéldány az ellenőrzött szervnél marad. Az ellenőrzési naplóba az ellenőrzött 
nevét, rendfokozatát, beosztását, jelvényszámát fel kell tüntetni, de azon kívül személyes 
vagy minősített adat nem kerülhet a bejegyzésbe. Az alosztályvezető és a magasabb 
beosztású vezetők az ellenőrzéseik tervezését és dokumentálását a Robotzsaru Neo 
„Vezetői ellenőrzések dokumentálása” moduljában a személyükhöz kötődő, külön erre 
a célra rendszeresített általános számú ügyiratban (ellenőrzési dosszié, amelyből nyomon 
követhetőnek kell lennie a tárgyévben végzett ellenőrzési tevékenységnek) legkésőbb 
az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül kötelesek dokumentálni és az ellenőrzött sze-
mély tudomására hozni. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés helyszínén felvett papíralapú 
dokumentáció elektronikusan történő rögzítésére is.

Az ellenőrzés során feltárt hiba akkor igényel azonnali intézkedést, ha a késedelem 
a szolgálati érdek súlyosabb sérelmének veszélyével járna. Ilyen esetben ellenőrzési 
jegyzőkönyvet kell felvenni, különösen az alábbi eseményekről:

 – bűncselekmény elkövetésének gyanúja,
 – okmányhiány,

299 6/2012. (III. 9.) ORFK 99. pont
300 Az ellenőrzés megállapításairól külön írásos jelentés is készülhet, azonban az ellenőrzés tényét ebben 
az esetben is be kell jegyezni az ellenőrzési naplóba, illetve az ellenőrzésről készült jelentést az ellenőrzött 
szerv vezetőjének meg kell küldeni. Az ellenőrzési naplóba történő bejegyzési kötelezettség alól az elle-
nőrzést végző az ellenőrzés vezetőjétől felmentést kaphat.
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 – ha körözést szükséges elrendelni,
 – ha minősített adat biztonságának megsértésére derül fény,
 – ha veszélyhelyzetet kellett elhárítani,
 – ha az ellenőrzés során az ellenőrzött nyilvánvalóan alkohol vagy bódító hatású anyag 

hatása alatt állt, vagy egyéb okból alkalmatlan a szolgálat ellátására,
 – levett biológiai minta eltűnése,
 – szolgálati lőfegyver, lőszer eltűnése, hiánya.301

Ellenőrzési jelentést az ellenőrzést végző abban az esetben is készíthet, ha ellenőr-
zési naplót technikai okok miatt nem áll módjában felvenni, de annak felvétele két 
esetben kötelező, mégpedig állományvédelmi ellenőrzés esetében, valamint akkor, 
amikor az ellenőrzés az ellenőrzött szervnél más szerv dolgozója által elkövetett sza-
bályellenes gyakorlatot tár fel. Ebben az esetben az érintett szerv vezetője (akinek 
az alárendeltségébe a hiányosság megállapításával érintett személy tartozik) külön 
ellenőrzési jelentésben kell hogy értesüljön az ellenőrzés során megállapítottakról. 
A függetlenített ellenőrzési szervezet által készített ellenőrzési jelentést annak veze-
tője az ellenőrzést elrendelő vezetőnek jóváhagyásra felterjeszti, majd a jóváhagyást 
követő 3 munkanapon belül megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének. Ellenőrzési 
részjelentéseket az olyan több személy által végzett ellenőrzések megállapításaival 
kapcsolatban kell felvenni, amelyek az ellenőrök közötti feladatmegosztással járnak. 
Ilyen esetekben az ellenőrzés vezetője köteles a részjelentéseket összefoglaló jelentést 
készíteni.

Az ellenőrzés megállapításai alapján teendő intézkedések

Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult a vezetése alá tartozó szervnél elvégzett elle-
nőrzésekről,302 továbbá az ellenőrzések megállapításairól folyamatosan, de legkésőbb 
az ellenőrzés megállapításait tartalmazó dokumentáció elkészítését követően tájékoz-
tatást kapni. Ezenfelül az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban – hasonlóan, mint 
az ellenőrzött személy – a feltett kérdéseire választ kaphat, továbbá észrevételt tehet. 
Erre az ellenőrzés megállapításait tartalmazó irat kézhezvételétől számított 8 napon belül 
van lehetősége. Az észrevételre az ellenőrzést végző szerv (ellenőrzési szolgálat vagy 
szakirányítást gyakorló) vezetője a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles választ 
adni. Amennyiben az ellenőrzött szerv vezetője a válasz ellenére továbbra is vitatja 
az ellenőrzés valamely megállapítását, az észrevételét 3 munkanapon belül megküldheti 
az ellenőrzést végző szerv vezetőjének, aki azt – állásfoglalásával együtt – 3 munkana-
pon belül köteles azt az ellenőrzést elrendelő vezetőnek felterjeszteni. A korábbiakban 

301 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 110. pont
302 Ennek megfelelően köteles azonban a szabályszerűen tudomására jutott ellenőrzésekről és azok várható 
időtartamáról az azokkal érintett személyeket tájékoztatni, továbbá az ellenőrök részére az ellenőrzés 
zavartalan lefolytatásához szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni.
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említetteknek megfelelően, amennyiben az ellenőrzés hiányosságot tárt fel, annak kija-
vítására az ellenőrzött szerv vezetője (amellett, hogy a hatáskörébe tartozó fegyelmi 
vagy kártérítési eljárás kezdeményezése esetén az eljárást elrendeli, lefolytatja, annak 
eredményéről az ellenőrzést végző szerv útján az ellenőrzést elrendelő vezetőt tájékoz-
tatja) az ellenőrzést elrendelő vezető utasítása alapján intézkedési tervet köteles készíteni. 
Azt az ellenőrzési jelentés ismertetésétől, illetve az észrevételre az ellenőrzést elrendelő 
vezető által adott válasz kézhezvételétől számított 30 napon belül a függetlenített elle-
nőrzési szervezet vezetőjén keresztül köteles az ellenőrzést elrendelő vezetőnek jóváha-
gyásra felterjeszteni. Amennyiben az intézkedési tervet jóváhagyják, az abban foglaltak 
végrehajthatók, sőt kötelezően végrehajtandók, azonban a jóváhagyás visszautasítása 
esetén azt legfeljebb 30 napos határidő meghatározásával kiegészítésre, módosításra 
az ellenőrzött szervnek visszaküldik.

Az ellenőrzés megállapításainak megismerése és felhasználása

Az ellenőrzési szolgálatok ellenőrzéseiről készült jelentéseket háromféle személyi kör 
jogosult megismerni. Az ellenőrzési jelentés teljes tartalmát az ellenőrzött szerv vezetője 
mellett az ellenőrzött szerv vezetőjének elöljárója ismerheti meg és ismertetheti az érintet-
tekkel. Természetesen – ahogyan azt már korábban említettük – az ellenőrzésről készült 
dokumentációnak az őt érintő részét, megállapításait az ellenőrzött személy is megis-
merheti. A függetlenített ellenőrzési szervezet által végzett ellenőrzés megállapításainak 
az említett személyi állományon kívüli, részben vagy egészben történő megismertetésére 
az ellenőrzést elrendelő vezető jóváhagyása mellett, a függetlenített ellenőrzési szervezet 
vezetője adhat engedélyt. Fontos megjegyezni, hogy a függetlenített ellenőrzési szerve-
zet az ellenőrzési feladatkörébe tartozó szerveknél végzett, a szakmai irányítást végző 
szerv a szakmai irányítása alá tartozó területi és helyi szerveknél az adott szakterületre 
vonatkozóan lefolytatott bármely ellenőrzés megállapításait megismerheti, azokat hasz-
nosíthatja. Az ellenőrzés tapasztalatait, megállapításait az ellenőrzési szolgálat más célra 
is felhasználhatja. Ilyen cél lehet természetesen az állomány oktatása, képzése annak 
érdekében, hogy a már feltárt hibák, hiányosságok megismétlése elkerülhető legyen. 
Eszerint tehát az ellenőrzések tapasztalatai a vezetői döntések előkészítése és ezáltal 
a rendőri szervek, munkájuk segítése érdekében összesíthetők. Az ellenőrzés adatai 
(a kedvező jelenségeket, hatékony módszereket, tipikus hibákat egyaránt beleértve) sze-
mélyazonosításra alkalmatlan módon tanulmányok, értékelő jelentések készítésére, illetve 
statisztikai célra felhasználhatók.

A meghatározott feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, utóellenőrzés

Az ellenőrzött szerv vezetője köteles a hiányosságok kiküszöbölésére készített intézkedési 
terv végrehajtásáról az ellenőrzést végző szerv vezetőjét tájékoztatni, aki annak érde-
kében, hogy meggyőződjön az intézkedési terv végrehajtásáról és arról, hogy az a hoz-
záfűzött reményeket beváltotta, utóellenőrzést is elrendelhet. Ha az utóellenőrzés azt 
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állapítja meg, hogy a meghatározott intézkedések az intézkedési tervben meghatározott 
határidőn belül nem történtek meg, a mulasztásért felelős személy ellen fegyelmi eljárást 
kell indítani. Ha utóellenőrzésre az ellenőrzést végző szerv vezetőjének döntése alapján 
nem kerül sor, akkor az intézkedések végrehajtását a következő ellenőrzés során kell 
vizsgálni.

Jogorvoslat

„Az ellenőrzés alá vont az ellenőrzés tényével, módjával, megállapításaival szemben 
annak tudomására jutását követő nyolc napon belül panaszt terjeszthet elő. A panasz 
előterjesztésének az ellenőrzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A panasz ügyében 
az ellenőrzést végző állományilletékes parancsnoka, rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyban álló ellenőr esetén a munkáltatói jogokat gyakorló vezető dönt.”303 Az elle-
nőrzés befejezését követően az ellenőrzést végző köteles az ellenőrzött személyt panasz-
tételi jogáról tájékoztatni, felvilágosítani, aki a panaszt a szolgálati út betartásával kell 
hogy előterjessze (az az ellenőrzött szerv vezetőjén és az ellenőzést végző szerv vezetőjén 
keresztül jut el az ellenőrzést végző állományilletékes parancsnokához). Rendvédelmi 
igazgatási jogviszonyban álló ellenőrrel leggyakrabban a hivatali, a gazdasági, valamint 
a humánigazgatási szakszolgálat vonatkozásában megvalósuló, szakmai irányítás kere-
tében végzett ellenőrzések során találkozhatunk.

Állományvédelmi ellenőrzés

A korrupciós cselekmények visszaszorítása érdekében valamennyi ellenőrzési szolgálat 
(ORFK, KR, RRI, BRFK, megyei rendőr-főkapitányságok ellenőrzési szolgálata), továbbá 
a helyi szervek (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek) vezetői kötelesek 
állományvédelmi ellenőrzéseket tartani, amelyeket havi bontásban készített állomány-
védelmi keretterv alapján hajtanak végre. „Állományvédelmi ellenőrzést negyedévente 
legalább 3 alkalommal kell tartani, amelyet a feladathoz igazodó létszámmal, de legalább 
két fővel szükséges végrehajtani.”304 Az ellenőrzési szolgálatok és a helyi szervek veze-
tői tehát évente legalább tizenkét alkalommal (átlagosan havi egyszer) kötelesek állo-
mányvédelmi ellenőrzést tartani, amelyet legalább két fővel lehet végrehajtani. Javasolt, 
hogy a helyi szervek esetében a két fő közül az egyik a szerv vezetője vagy – távollété-
ben – szervezetszerű helyettese legyen. Az állományvédelmi ellenőrzésekről készített 
jelentéseket (kötelező ellenőrzési jelentést készíteni) a területi szervek vonatkozásában 
az ellenőrzési szolgálatok gyűjtik és kezelik. Ezért a helyi és a területi szervek veze-
tői az általuk jóváhagyott jelentéseket az ellenőrzést követő 5 munkanapon – NOVA 

303 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás 136–137. pont
304 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a 26. pont
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 SZEÜSZ küldési móddal305 – belül fel kell hogy terjesszék az ellenőrzési szolgálat részére. 
Ha a helyi vagy a területi szerv által végrehajtott állományvédelmi ellenőrzés korrupcióra 
utaló cselekményt tárt fel, a jóváhagyott jelentést a területi szerv ellenőrzési szolgálata 
az ORFK Ellenőrzési Szolgálat részére szintén 5 munkanapon belül továbbítja.

Az állományvédelmi ellenőrzés az alábbi tevékenységekre,eseményekre, jelenségekre 
terjed ki:

 – ajándéktárgyak elfogadása;
 – a magántulajdonú mobiltelefon birtoklásának szabályszerűsége;
 – a közterületi, illetve az idegenrendészeti ügyintézői feladatok ellátásához szükséges 

felszerelések, okmányok;
 – az ellenőrzött szervezeti elem szolgálati helyiségeinek, az irodáknak, az állomány 

részére biztosított pihenőhelyiségnek, a feladat végrehajtásából beérkező gépjármű-
veknek, valamint a más, rejtekhelyként alkalmazható helyek;

 – a készpénz és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtoklása szabályszerűségének 
ellenőrzésére.

Az állomány szolgálati, hivatali tevékenységével kapcsolatos ajándékot, jutalmat, ked-
vezményt vagy más előnyt – jogszabályban foglalt kivétellel – nem fogadhat el.306

A legális jutalom kategóriában a rendőrség által biztosított, a Hszt.-ben  megfogalma-
zott (jubileumi jutalom, pénz- vagy tárgyjutalom, hazai vagy külföldi jutalomüdülés) 
jutalom vagy a területi vagy helyi rendőri szerv és a megyei vagy helyi önkormányzat 
által kötött együttműködési megállapodásban foglalt, az önkormányzat által felaján-
lott jutalom fogadható el. Minden más, a hivatali tevékenységgel, a rendőri mivolttal 
kapcsolatban felajánlott ajándék, jutalom vagy kedvezmény – képviseljen az bármilyen 
csekély értéket is, legyen az akár egy csésze kávé vagy egy szál virág – visszautasítandó. 
E szabályok betartására az állományvédelmi ellenőrzés során is ki kell térni. Korrupciós 
gyanú hiányában legalább egy kérdésfeltevéssel (interjúval) kell ellenőrizni a feltételezést.

A közterületen, a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött 
szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendé-
szeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szolgálat hivatá-
sos állományú tagja a szolgálatban magántulajdonú mobiltelefont nem tarthat magánál, 
kivéve, ha azt a szolgálati elöljáró engedélyezte.307 A magáncélú telekommunikációs 
eszköz (mobiltelefon) a felsorolt szolgálati formák ellátása során történő birtokban tar-
tásának engedélyezésére irányuló kérelem benyújtása csak indokolt, egyedi méltánylást 
igénylő esetben és kizárólag írásban történhet. Azt a szolgálati elöljáró – fő szabály sze-
rint – írásban engedélyezheti, de ha a körülmények az eseti vagy tartós engedély írásba 

305 Amely az Iratkezelési Szabályzat módosításáról szóló 49/2018. (XII. 21.) ORFK utasítás alapján a Robotz-
saru rendszer olyan szolgáltatása, amely hivatali kapun keresztül biztosítja a hiteles elektronikus iratok 
kézbesítését az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) azonosítóval rendelkező szervezetek 
számára.
306 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 29–30. pont
307 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 30/B. pont 



531

foglalást nem teszik lehetővé, a magáncélú mobiltelefon birtokban tartása és használata 
szóban is engedélyezhető. Az engedélyt ebben az esetben az akadályoztató körülmé-
nyek elhárulását követően nyomban írásba kell foglalni. Az engedély kiadásakor annak 
időtartama meghatározható, így annak leteltével az engedélyt automatikusan visszavon-
ják. Ha az engedélyt határozatlan időre adták ki, a visszavonást is írásos formában kell 
dokumentálni. A szolgálati elöljáró a magáncélú mobiltelefon birtokban tartását abban 
az esetben is engedélyezheti, ha a szolgálat ellátására olyan helyen kerül sor, ahol a szol-
gálati célú telekommunikációs eszközökkel a hivatásos állomány tagjának folyamatos 
elérhetősége nem biztosítható.

Az állományvédelmi ellenőrzésnek a közrendvédelmi szolgálati ág közterületi szol-
gálatot ellátó állománya esetében ki kell terjednie azokra a részükre kiadott, szigorú 
számadásos iratokra, okmányokra, amelyek alkalmasak lehetnek egyes korrupciós 
cselekmények elkövetési eszközének. Ilyen okmány a helyszínibírság-tömb, valamint 
az okmánybevonó. Lényeges, hogy az állományvédelmi ellenőrzés során az ellenőr-
zött személy által használt helyiségek, szolgálati gépjárművek ellenőrzését is végre kell 
hajtani, különös tekintettel a rejtekhelyként alkalmazható helyekre (fiókok, nyílások).

A magáncélú mobiltelefon birtokban tartásának korlátozásával érintett állományra 
vonatkozik, hogy „szolgálatban tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi 
fizetőeszközt meghaladó készpénzt és – a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkár-
tya kivételével – készpénz-helyettesítő fizetési eszközt nem tarthat magánál”.308 Ennek 
ellenőrzése bűncselekmény gyanújának hiányában – állományvédelmi ellenőrzés kereté-
ben is – csak a korábbiakban taglalt módon történhet, mégpedig egyrészt megkérdezéssel 
(interjúval), másrészt az ellenőrzés alá vont személy arra vonatkozó felszólításával, hogy 
a birtokában lévő tárgyakat mutassa be.

308 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 30/A. pont
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Veszélyhelyzetek rendészete 
ifj. Fórizs Sándor

A rendőrség feladatrendszeréből adódóan munkájának részét képezi, illetve bármikor 
képezheti a hétköznapi helyzetektől eltérő, a lakosság mindennapi élethelyzetét és közbiz-
tonságát tömeges méretekben befolyásoló rendkívüli eseményekre történő reagálás, akár 
a megszokott körülményektől és munkafeltételektől jelentősen különböző környezetben 
is. A leghatékonyabb helytállás érdekben a rendőrség feladata a rendkívüli esemény 
bekövetkezéséig az arra történő felkészülés, folyamatos gyakorlás, más szervekkel tör-
ténő együttműködés kialakítása.

Békeidőszak az az állapot, amikor a rendőri szervek általános feladataik ellátása mel-
lett felkészülnek a „készenlét fokozására előírt feladataik végrehajtására, melynek célja 
megteremteni a rendőri szervek vezetésének és irányításának folyamatos biztosítását, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján képessé válnak az állam- és a közbizton-
ság, a lakosság életének és az anyagi javak fokozott védelmére, a készenlét fokozásával 
összefüggő feladatok végrehajtására”.309

A rendőrség törvényben meghatározott alapvető feladatai alapján „ellátja a rendkívüli 
állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet, a váratlan 
támadás és a veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá 
rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegy-
veresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfogásában 
és lefegyverzésében”.310 A belügyi szervek közös feladata a lakosság védelme érdekében, 
a társadalmi és természeti változások (akár külső) környezeti hatásaiból adódó veszély-
helyzetek felismerése és megelőzése, a károk és negatív hatások csökkentése rendészeti 
eljárások és eszközök alkalmazásával, rendkívüli intézkedések bevezetését is szükségessé 
tevő gyakorlati protokoll kidolgozásával.

A különleges jogrend elemei

A különleges jogrend a békétől eltérő időszak esetén alkalmazandó jogrend elnevezése, 
amely alapvető jogok korlátozásával és többletkötelezettségek bevezetésével jár vagy 
járhat. A különleges jogrendi szabályozások kiváltó oka az állam valamilyen szintű 
veszélyeztetettségét eredményező helyzet, amely az állami működés normál (béke) idő-
szakának eszközeivel már nem kezelhető. A különleges jogrend átmeneti időre szóló 
normarendszer, amely magában foglalja a kiváltó ok kezelését követően az alkotmányos 
hatalomgyakorlás rendes módjához történő haladéktalan visszatérést.

309 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 2. pont
310 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 9. pont
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A különleges jogrend intézményét legmagasabb szinten Magyarország Alaptörvénye 
szabályozza. A különleges jogrend elemei:

 – a rendkívüli állapot,
 – a szükségállapot,
 – a megelőző védelmi helyzet,
 – terrorveszélyhelyzet,
 – a váratlan támadás,
 – a veszélyhelyzet.

A különleges jogrend egyes elemei, így különösen az idegen hatalom fegyveres támadása 
(rendkívüli állapot) vagy annak veszélye (megelőző védelmi helyzet), a külső fegyveres 
csoportok váratlan betörése (váratlan támadás) esetén honvédelmi feladatok ellátása kerül 
előtérbe, amelyben a rendőrség jogszabályban meghatározott és vállalt kötelezettségei 
alapján intézkedik a törvényes rend fenntartása, a közrend és közbiztonság védelme érde-
kében. A törvényes rend megdöntésére irányuló, az élet- és vagyonbiztonságot tömeges 
méretekben veszélyeztető súlyos, erőszakos cselekmények (szükségállapot), a terrortá-
madás vagy annak közvetlen veszélye esetén (terrorveszélyhelyzet) a különleges jogrend 
bevezetésének oka belső társadalmi konfliktus vagy a terror. A veszélyhelyzet alapját 
a különleges jogrend bevezetését igénylő katasztrófa vagy katasztrófaveszély adja.

A veszélyhelyzeti feladatok
A veszélyhelyzet

A kormány veszélyhelyzetet hirdet ki, és rendkívüli intézkedéseket vezet be az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, vala-
mint ezek következményeinek az elhárítása érdekében.311 Veszélyhelyzetet Magyarország 
kormánya rendeli el, amelynek ideje alatt rendeletet alkothat, törvények alkalmazását 
függesztheti fel, egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzet megszűnésével 
annak ideje alatt alkotott rendeletek hatályukat veszítik.

Veszélyhelyzetet kiváltó események lehetnek:
 – árvízvédekezés során észlelt legmagasabb vízállást megközelítő áradó víz, elhárít-

hatatlan jégtorlasz, töltésszakadás veszélye,
 – belvízvédekezés során a védekezés lehetőségeit meghaladó mértékű veszélyeztetés,
 – több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy 

hófúvás,
 – szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alap-

vető ellátását veszélyeztető helyzet,
 – földtani veszélyforrások,

311 Magyarország Alaptörvénye 53. cikk
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 – az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan 
veszélyeztető veszélyes anyagok és hulladékok szabadba kerülése,

 – radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés,
 – tömeges megbetegedést okozó humán járvány vagy járványveszély, valamint állat-

járvány,
 – ivóvízkészletek haváriaszerű szennyezése,
 – riasztási küszöbértéket meghaladó légszennyezettség,
 – kritikus infrastruktúrák működési zavara.

Veszélyhelyzet kihirdetésének feltétele katasztrófa bekövetkezése, amely emberek éle-
tét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környeze-
tet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, amely 
különleges intézkedések bevezetését teszi indokolttá.312 Veszélyhelyzet bekövetkezése 
során a károk megelőzésének, elhárításának, a következmények felszámolásának fel-
adatai olyan méretű kihívást jelentenek, amelyek az erre kijelölt szervezetek együttes 
védekezési képességeit és lehetőségeit is meghaladhatja, akár nemzetközi segítségnyújtást 
lehetőségét is felvetheti.

Katasztrófák elleni védekezés során a rendőrség feladatkörébe tartozik:313

 – a kárterületek lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befo-
gadás rendőri biztosítását,

 – a hazai és nemzetközi segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalainak 
biztosítását,

 – a rend fenntartását a katasztrófák és a veszélyhelyzet kihirdetése esetén történő 
kitelepítés során, valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein,

 – a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon őrzését,
 – a kitelepítéssel érintett területre történő be- és kijárás közbiztonsági ellenőrzését,
 – a bejárási útvonalak meghatározását,
 – a rendőri feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást, valamint az áldozatok és hozzátar-

tozóik tájékoztatásának biztosítását,
 – halaszthatatlan esetben a kitelepítés, továbbá a kimenekítés azonnali, helyszínen 

történő elrendelését,
 – a helyszín biztosítását, lezárását,
 – katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet felszámolásában részt vevő erők gyors közúti 

felvonulását és az államhatáron történő átléptetését elősegítő intézkedések végre-
hajtását,

 – a nemzetközi katasztrófavédelemben részt vevő erők, eszközök schengeni külső hatá-
ron lévő határterületen történő mozgásának biztosítását, illetve a vonatkozó nem-
zetközi megállapodásban rögzített határátléptetést a határátkelőhelyek körzetében.

312 2011. évi CXXVIII. törvény 5. pont
313 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (3) bek.
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A katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes állami irányítást igényel. 
Az állampolgárok oldaláról elvárás, hogy tisztában legyenek környezetükben lévő 
katasztrófaveszély kiváltására is alkalmas veszélyforrásokkal, a védekezés lehetőségei-
vel és szabályaival, kötelességük közreműködni a katasztrófavédelemben. A védekezésre 
és a következmények felszámolására az állampolgárok mellett az önkéntes civil szerve-
zetek, az állami szervek és önkormányzatok, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség 
és egyéb szervezetek (például Országos Mentőszolgálat, Országos Meterológiai Szolgálat 
stb.) közreműködésével kerül sor.

A honvédelemért felelős miniszter javaslatára a kormány legfeljebb 6 hónap időtar-
tamra rendeletben honvédelmi veszélyhelyzetet hirdethet ki.314 Honvédelmi veszélyhely-
zet kihirdetésére okot adhat szomszédos államban kialakult katonai kezelést is igénylő 
helyzet vagy nemzetközi katonai kötelezettségek teljesítésére felkészülés. Honvédelmi 
veszélyhelyzet más különleges jogrendi elemmel párhuzamosan nem rendelhető el, illetve 
tartható fenn. Célja a honvédségi szervezetek készenlétének fokozása, az államhatár 
ellenőrzésének szigorítása, a kiemelt objektumok honvédségi erőkkel történő őrzése, 
gyorsított döntéshozatali rendszer bevezetése.

Védelmi igazgatás

A védelmi igazgatás az állam különleges jogrendben felmerülő védelmi feladatainak 
ellátására létrehozott, közigazgatás részét képező szervezeti rendszer és végrehajtó tevé-
kenység. A feladatrendszer magában foglalja a honvédelmi, polgári védelmi és kataszt-
rófavédelmi tevékenység tervezését, szervezését és végrehajtását, a feladatokra történő 
felkészítést.

A védelmi igazgatás legfelső, központi szintje a különleges jogrendet érintő döntéseket 
hozó Országgyűlés, a köztársasági elnök, aki a különleges jogrendet érintő döntéseken 
túl a Magyar Honvédség főparancsnoka, és a kormány, amely a védelmi igazgatási jog-
körét az illetékes miniszterek és államigazgatási szervek útján gyakorolja. A kormány 
katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése érdekében kormányzati 
koordinációs szerv működik.315 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
(röviden: KKB) a katasztrófaveszély vagy kihirdetetett veszélyhelyzet idején a belügy-
miniszter irányítása alatt álló, központi államigazgatási szervek vezetőivel és delegált 
ágazati szakértőkkel működő operatív munkaszervezet, amely a kialakult helyzetre 
azonnal reagáló döntéseket hoz, döntéseivel a területi szervek munkáját irányítja.

A védelmi igazgatás munkáját kiszolgáló információs háttér, az országos eseménykö-
vető és jelzőrendszer célja, hogy különleges jogrend bevezetése esetén a kiváltó okokról 
és eseményekről megbízható folyamatos információkat biztosítson a kormány, illetve 
a védelmi bizottságok és a rendőri felső vezetés részére, amelyek alapján a veszély elhá-
rításához szükséges döntések meghozhatók. A rendszer hivatalos elnevezése MONITOR-

314 2011. évi CXIII. törvény 21/A. §
315 2011. évi CXXVIII. törvény 7. §
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ING rendszer. Működtetésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat az ügyeleti szolgálatok 
és a TIK-ek végzik. I. készenléti fokozatban (MONITORING I.) a rendszer a békeidő-
szakban is működő ügyeleti szolgálatok munkájára és jelentési rendszerére épül. A fel-
merülő információkat az egyes szervek a felettes szerveknek és a védelmi bizottságoknak 
jelentik. II. készenléti fokozat (MONITORING II.) Magyarország miniszterelnöke rendeli 
el különleges jogrend bevezetésére okot adó esemény bekövetkezése esetén, illetve annak 
veszélye esetén akár békeidőben. A békeidőben elrendelt MONITORING különleges 
jogrend bevezetését követően is tovább működik. Az elrendeléssel együtt határozzák meg 
a biztosítandó információkat, a jelentéstételi kötelezettség módját, idejét, rendszerességét.

A védelmi igazgatási szakterületen dolgozók

Különleges jogrend (veszélyhelyzet) bekövetkezése esetén a helyzet kezelésében köz-
vetlenül érintettek a vezetői állomány, a védelmi igazgatási szakterületen dolgozók, 
a különleges és speciális feladatokra kijelölt személyi állomány és az őket kiszolgáló 
logisztikai feladatokat ellátó állománycsoport (például: dokumentáló, informatikus, 
gépjárművezető).

A védelmi igazgatási szakterület a békeidőszaki feladatok ellátása mellett:316

 – felkészíti az ügyeleti szolgálatokat, a személyi állományt az értesítési, illetve készen-
létbe helyezési feladatok gyors, pontos végrehajtására,

 – tervezi a készenlétbe helyezéssel és a különleges jogrenddel összefüggő feladatokat,
 – felkészül az állam, a lakosság élete és anyagi javai fokozottabb védelme, valamint 

a közbiztonság fenntartása érdekében a honvédelmi felkészítési feladatok, valamint 
a rendkívüli közrendi, közbiztonsági intézkedések végrehajtására,

 – kiemelt figyelmet fordít a személyi állomány képzésére, továbbképzésére, valamint 
a különleges jogrendi feladatok gyakoroltatására és ellenőrzésére,

 – biztosítja a különleges jogrendi működéshez szükséges személyi és anyagi-technikai 
feltételeket.

A rendőrség a készenlétek elrendelésére és fokozására, a különleges jogrendi feladatok 
irányítására és koordinálására az ORFK alárendeltségében működő Védelmi Igazgatási 
Osztályt működtet. A Védelmi Igazgatási Osztály felel a védelmi tisztek felkészítéséért 
és (tovább)képzéséért. Kinevezett védelmi tisztek teljesítenek szolgálatot a KR-nél 
(2 fő), az RRI-nél (legalább 1 fő) és a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon 
(megyénként legalább 1 fő, BRFK-án  2 fő), megbízott védelmi tisztek a helyi szerveknél 
és jogszabályban meghatározott további szervezeti elemeknél.317 A megbízott védelmi 
tisztek megbízási díjazással látják el védelmi feladataikat, vezetői gyakorlat alapján jel-
lemzően a rendészeti szakterület munkatársai közül választják ki őket. A védelmi tiszti 
feladatok ellátásának feltétele a Nemzeti Közszolgálati Egyetem védelmi  igazgatási 

316 3/2016. (II. 25.) BM utasítás 41. §
317 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 83. pont
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szakán vagy más felsőoktatási intézményben szerzett és a felsőfokú rendőrszervező 
szakképzésen vagy Rendőrtiszti Főiskolán szerzett végzettség, legalább öt év hivatá-
sos szolgálati viszony megléte, nemzetbiztonsági ellenőrzésen megfelelés és nevezett 
berendelhetősége.

A központi, területi és helyi szervek kötelesek értesítési tervet készíteni és azt folya-
matosan naprakész állapotban tartani. Az értesítési terv tartalmazza az elrendelésre 
jogosultakat és az értesítési terv személyi hatályát, az értesítés átvétele utáni teendőket, 
a személyi állomány berendelésére vonatkozó szabályokat és a szükséges jelentések 
rendjét. Az értesítési tervet el kell helyezni a rendőri szervek ügyeleti szolgálatánál, 
ennek hiányában a szerv vezetőjénél és helyettesénél, a megyei (fővárosi) rendőr-főka-
pitányság irányítása alá tartozó rendőrkapitányságok esetében a szolgálatparancsnok-
nál. A terv mellékletét képezi az értesítési névjegyzék. A terv részét képező értesítési 
hírlánc kidolgozásával az értesítés végrehajtása során a távközlési és informatikai 
rendszerek leállása vagy más okból bekövetkező teljes hiányának esetére is fel kell 
készülni. Az értesítés – hivatali munkaidőn kívüli – gyakoroltatását és ellenőrzését 
a szolgálatteljesítés kezdő időpontja előtt legalább négy órával és befejező időpontját 
követően legalább négy órával később történő elrendeléssel kell végrehajtani, a gya-
korlatra a rendőri szerveknél legalább kétévente sort kell keríteni. Az országos ren-
dőrfőkapitány minden év január 31-ig  a belügyminiszter részére beszámol a rendőrség 
védelmi igazgatási és különleges jogrendi feladatainak végrehajtásáról, a védelmi 
felkészítés helyzetéről.

A rendőri szervek berendelhetőségének naprakész adatait a Robotzsaru Neo integrált 
ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer harcértékmodulja biztosítja. 
A modul kezelése, a benn található adatok folyamatos naprakészen tartása a védelmi 
tisztek felelőssége. Ennek során a védelmi tisztek a harcértékmodult minden munka-
nap 10.00 óráig a következő munkanapra (beleértve a következő munkanapig esedékes 
munkaszüneti napokat is) vonatkozó létszámadatokkal rögzítik és hitelesítik. A modul 
a rendőrség szervezeti felépítésének megfelelő tagolással lépcsőzetesen a helyi szer-
vektől kiindulva a területi szervek és központi szervek felé haladva hitelesít és összesít. 
Az összesített berendelhetőségre vonatkozó létszámadatokat tartalmazó névjegyzéket 
a tevékenységirányítási központok részére kell biztosítani, az informatikai eszközök 
leállása esetére papíralapon is.

A harcértékmodul a Robotzsaru Neo rendszer, Jelentő rendszerek menüpontjá-
ban található, kezelése csak megfelelő jogosultsági szint (szerepkör megadása) esetén 
lehetséges. Minden szervezeti elemnél szolgálatot teljesítő beosztott az elérhetőségi 
adatait, lakóhely és szolgálati hely közötti távolságot, eltérő napszakonként bevo-
nulásra rendelkezésre álló időt, vagy a bevonulás alól mentesítő körülményt tartal-
mazó nyilatkozatot tölt ki és ad át a rendőri szerv védelmi tisztjének, aki az adatokat 
a harcértékmodulba feltölti, illetve az adatokban bekövetkező változások során azokat 
folyamatosan frissíti, naprakészen tartja. A modul megfelelő töltése mellett bármely 
időpontban kimutatható a szolgálatban lévő állomány a szolgálatteljesítés idejével, 
a távollévő állomány a távollét megjelölésével, valamint elérhetők a csapatszolgálati 
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századok tagjai. A berögzített adatok alapján értesítési listák nyomtathatók, ha rend-
kívüli feladat ellátása (vagy pusztán gyakorlat) céljából a távollévő és berendelhető 
állományról kimutatás készítése szükséges. Az értesítési listák alapján történik a távol-
lévő állomány értesítése és berendelése.

Védelmi Bizottság

Veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas állapot esetén a katasztrófa következményeinek 
felszámolásában részt vevő, közreműködő szervek munkájának koordinálása és irányítása 
érdekében védelmi bizottságokat állítanak fel.

A megyei (fővárosi) védelmi bizottságok (röviden: MVB) a kormány katasztrófák 
elleni védekezéséért felelős miniszterének irányítása alatt álló közigazgatási szervek, 
az illetékességi területükön működő helyi védelmi bizottságok felettes irányító szervei. 
A Megyei Védelmi Bizottság elnöke kormánymegbízott, munkáját honvédelmi és kataszt-
rófavédelmi elnökhelyettes segíti, szavazati joggal rendelkező tagok, továbbá a kormány-
hivatal főigazgatója, a főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a katonai 
igazgatás területi szervének vezetője, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az egészség-
ügyi állami szerv képviselője, a vízügyi igazgatási szerv képviselője és az MVB titkára. 
Az üléseken tanácskozási joggal állandó és eseti meghívottak is részt vesznek. A tagok 
egyben képviselnek minden olyan megyei szervezetet, amelyek biztosítják a védelmi 
igazgatás területén jelentkező feladatok maradéktalan ellátását. Az MVB összehangolja 
és irányítja az illetékességi területén a helyi védelmi bizottságok munkáját, a katasztró-
favédelmi feladatokat. A megyei védelmi bizottságok irányítják a védelmi felkészülési 
tevékenységet, a lakosság értesítésével, riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos fel-
adatokat, és felelősek az ehhez szükséges vezetési rendszer fenntartásáért, működteté-
séért.

Békeidőszakban az MVB évente legalább két alkalommal munkaterv alapján rendes 
ülést tart, szükség esetén ezenfelül pedig rendkívüli üléseket. Az ülések során felmerülő 
kérdésekről a tagok nyílt szavazással, egyszerű többséggel döntenek. A békeidőszaki 
működés és felkészülés során az MVB területi (fővárosi) veszélyelhárítási tervet készít 
az illetékességi területén felmerülő veszélyelhárítási feladatok összehangolására. A terv 
alapján legalább háromévente gyakorlatot tart. A rendőrség szervei a készenlétbe helye-
zést is érintő gyakorlatokat lehetőség szerint a megyei (fővárosi) védelmi bizottságokkal 
együttműködve tervezik és hajtják végre.

Különleges jogrend bevezetése esetén az MVB működése átalakul, rendkívüli 
ülés során az MVB elnöke bejelenti a különleges jogrendi működésre történő áttérést. 
A védelmi bizottság teljes jogkörét az elnök gyakorolja, a honvédelmi elnökhelyettessel 
egyetértésben (az egyetértési jog a katasztrófavédelmi elnökhelyettest nem illeti meg). 
Amennyiben a veszélyhelyzet több megye illetékességi területére kiterjed, vagy egyéb 
okból indokolt, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter miniszteri biztost 
nevezhet ki. A miniszteri biztos mandátuma legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig 
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tarthat, feladata az érintett terület védekezési feladatainak összehangolása, amelynek 
érdekében az MVB elnökének feladatot határozhat meg, utasítást adhat.

A helyi védelmi bizottságok (röviden: HVB) illetékességi területe a járásokhoz (fővá-
rosi kerületekhez) igazodik, a helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal járási (kerületi) hivatalának vezetője, helyettesei a megyei védelmi bizott-
ságok összetételéhez hasonlóan, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a honvédség 
által kijelölt személyek. Tagjai az elnökön és elnökhelyetteseken túl a városi (kerületi) 
rendőrkapitány, a kormányhivatal képviselője, a járási hivatal népegészségügyi és élel-
miszerlánc-szakigazgatási szerveinek vezetői, különleges jogrend bevezetése esetén 
a katonai igazgatási szerv képviselője és a HVB titkára.

Készenlétbe helyezés

A készenlét a rendőri szervek olyan állapota, amely biztosítja békeidőszakban, valamint 
a különleges jogrend időszakában jelentkező rendkívüli feladatok szervezett megkez-
dését, majd a személyi és anyagi-technikai feltételek megteremtése után a folyamatos 
végrehajtást.318

A rendőrség készenlétbe helyezését a miniszter rendeli el az ügyeleti szolgálatok 
útján, az elrendelhető készenléti fokozatok:

 – a megelőző készenlét,
 – a fokozott készenlét,
 – a teljes készenlét.

Készenléti fokozat elrendelését követően az ORFK főügyelete a bevezetett készenléti 
fokozatról tájékoztatja a Magyar Honvédség és a társrendvédelmi szervek központi ügye-
leteit. A megelőző készenlét elrendelése esetén a rendőrség békeidőszaki tevékenységé-
nek fokozásával felkészül az elrendelést kiváltó esemény kezelésében történő hatékony 
részvételre, szükség esetén fokozott készenlétre történő átállásra. A készenléti feladatok 
közé tartozik az ügyeleti szolgálatok megerősítése (szükség esetén további ügyeletek 
létrehozása), vezetői készenléti szolgálat szervezése, értesítési névjegyzékek pontosítása, 
szabadságolások felülvizsgálása, felkészülés a távollévők visszarendelésére és a személyi 
állomány elhelyezésére, élelmezésére.

Megelőző készenlét esetén felmerülő fogalom az együtt tartásra kötelezett személyi 
állomány, amely a készenléti feladatok ellátására összevonható beosztottak körét jelenti. 
Az együtt tartásra kötelezett személyi állományhoz nem tartoznak, így a feladatok alól 
mentesülnek:319

 – a várandós nők várandósságuk orvosi megállapításának idejétől,
 – azok az egyedülálló szülők, akiknek 18 éven aluli gyermekük van, ha annak fel-

ügyeletét más nem tudja ellátni,

318 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás 2. pont
319 3/2016. (II. 25.) BM utasítás 26. § (1) bek.
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 – a személyi állomány azon tagjai, akiknek gondozásra szoruló közeli hozzátartozójuk 
van, és annak felügyeletéről más módon gondoskodni nem tudnak.

A megelőző készenlét alapvető célja a felkészülés a rendelkezésre álló adatok alapján 
várható többletfeladatok ellátására. A megelőző készenléti fokozat átmeneti időszak, 
amelyben számítani lehet a készenlét fokozására, ezért a rendőri vezetők célja és feladata 
a legrövidebb időn belül felmérni a technikai eszközök meglétét, állapotát, a személyi 
állomány hadrafoghatóságát. A javítási, karbantartási munkálatok miatt távol lévő anya-
gi-technikai eszközök visszaszerzésére soron kívül intézkednek. Felmérik az illetékességi 
területükön található fokozott védelmet igénylő objektumok őrzési terveit, szigorítják 
a rendőrségi objektumokba történő beléptetés szabályait, a híradó eszközök használatára 
korlátozó szabályokat vezetnek be. Megelőző készenlét elrendelése esetén a készenléti 
feladatok végrehajtásának határideje 4 nap.

A fokozott készenlét a megelőző készenléti fokozat védelmi intézkedéseit tartalmazza, 
illetve azokon túlmenően további intézkedéseket vezet be. Fokozott készenlét elrendelése 
esetén a szabadságolásokat felfüggesztik, a szabadságon lévőket visszarendelik. Az össze-
vont képzések szünetelnek, az oktatáson lévők vezénylését a munkáltatói jogkört gyakorló 
megszünteti. Az együtt tartásra kötelezett állomány vezetői utasításra (ha nem teljesít 
szolgálatot) lakó- vagy tartózkodási helyének közigazgatási területét nem hagyhatja el. 
A rendőri szerveknek fel kell készülniük a tartalék vezetési pontok működtetésére. Fokozott 
készenlét során a helyzet kezelésében közvetlenül érintett állományt szolgálatteljesítési időn 
túl rendőrségi objektumokban kell elhelyezni, és élelmezésükről gondoskodni.

A fokozott készenlét során a különleges jogrendi feladatok ellátására felkészüléssel 
párhuzamosan a rendőri vezetők intézkednek a honvédelmi érdekből fontos objektumok 
őrzésének megkezdésére, polgári jogi szerződések alapján lekötött technikai eszközök, 
lebiztosított objektumok átvételére. A hivatásos állomány már gyakorló öltözetben telje-
síti szolgálatát, a járőrszolgálatok megerősített formában, akár járőrcsoportok megalko-
tásával látják el feladataikat. A fokozott készenlét elrendelésével kapcsolatban felmerülő 
készenléti feladatok végrehajtásának határideje 5 nap, ha az elrendelésre a megelőző 
készenlét fokozatából kerül sor, akkor egy nap.

A készenlét legmagasabb fokozata a teljes készenlét, amely állapotban a rendőrség 
feladatait a legnagyobb intenzitással látja el, és készen áll a különleges jogrendi fel-
adatok azonnali megkezdésére. Teljes készenlét esetén a fokozott készenlét rendkívüli 
intézkedésein túl – a mentesítettek kivételével – a teljes személyi állomány berendelhető 
és együtt tartható; szükség esetén intézkedni kell a személyi állomány feltöltésére. A ren-
dőri vezetők üzemeltetik a tartalék vezetési pontokat. A különleges jogrendi feladatokat 
a rendőrség mindig teljes készenléti fokozatban hajtja végre. A teljes készenléti feladatok 
végrehajtásának határideje 8 nap, megelőző készenléti fokozatból történő átállás esetén 
4 nap, míg fokozott készenlétből történő átállás esetén 3 nap.
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Az értesítés

Az értesítési feladatok célja békeidőszakban az állomány értesítési feladatai végrehaj-
tásának gyakorlása és ellenőrzése. Különleges jogrend elrendelése során az értesítés 
a rendkívüli intézkedések részét képezi, készenlét elrendelése vagy fokozása érdekében 
kerül rá sor.

A rendőrség szervezetére nézve értesítés elrendelésére jogosult:
 – miniszter,
 – miniszter megbízásából a közbiztonsági főigazgató,
 – országos rendőrfőkapitány,
 – fenti vezetők által megbízólevéllel ellátott személyek.

A rendőrség teljes személyi állományára vonatkozóan értesítést az országos rendőrfő-
kapitány és helyettesei, területi szerv személyi állomány esetében a területi szerv veze-
tője, helyi szerv állománya tekintetében a helyi szerv vezetője rendelhet el. Az értesítést 
a vezető nevében eljáró, írásos megbízással és nyílt paranccsal rendelkező személyek is 
elrendelhetik. Az elrendelt értesítés lehet teljes vagy részleges. Részleges értesítésről 
beszélünk, ha azt nem teljes személyi állományra vagy a rendőrség nem mindegyik 
szervére rendelik el.

Az országos rendőrfőkapitány a rendőrség személyi állományára értesítési feladatot 
rendelhet el:320

 – ha a központi utasítás kiadásához szükséges idő miatti késedelem különösen jelentős 
hátrányt (életveszélyt, anyagi kárt) okozna,

 – természeti, ipari és civilizációs katasztrófa, tömegszerencsétlenség vagy ezek veszé-
lye esetén,

 – az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megvédése, az anyagi értékek meg-
óvása (megőrzése) céljából,

 – váratlanul jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz szükségletének biztosítására.

Az értesítés történhet személyesen, hírközlő eszköz útján vagy az ügyeleti szolgála-
tokon keresztül szóban vagy írásban. Értesítési gyakorlat végrehajtására jellemzően 
az értesítés elrendelésére jogosult és általa kijelölt munkatársak személyes megjelené-
sével és jelenlétében kerül sor, a feladatok ellátásának helyszíni ellenőrzése céljából. 
Személyes elrendelés esetén az érintett rendőri szerv ügyeleti szolgálati vezetőjének 
(ügyeleti szolgálat hiányában vezetőjének) elsődleges feladata az elrendelő személy-
azonosságának és az elrendelési jogosultság (megbízólevél) ellenőrzése. Távközlő útján 
történő elrendelés esetén az elrendelés jogosságát a hívást kezdeményező telefonszám 
BM mellékének (tevékenységirányítási központ ügyeletesének) visszahívásával kell 
ellenőrizni.

Az értesítés elrendelésének tényét, meghatározott időszakonként az értesítés lefo-
lyásának pillanatnyi állapotát és annak befejezését az értesítés végrehajtására kijelölt 

320 2/2016. (II. 25.) BM utasítás 49. §
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személy jelenti mind a rendőri szerv vezetőjének, mind az elrendelőnek személyesen 
vagy ügyeletén (tevékenységirányítási központ) keresztül. Az elrendelést követően 
az értesítési tervben foglalt feladatok végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni, 
ha az értesítési tervben foglalt feladatok teljesítése indokolttá teszi, intézkedni kell 
az ügyeleti szolgálat megerősítésére. Az értesítést meghatározott szövegű utasítás-
sal kell végrehajtani, a hivatalos közlés során elhangzik a „(Gyakorlat), szolgálati 
(munka-) helyére vonuljon be!” szövegű felszólítás. Amennyiben a szolgálatellátás 
helye és a lakó- vagy tartózkodási hely közötti távolság, illetve a bevonulási kötele-
zettség időszaka indokolja, az értesítés során a „Bevonuláshoz taxit vehet igénybe!” 
szöveggel engedélyezhető taxiszolgáltatás igénybevétele, amely a munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető utólagos megtérítési kötelezettségével jár. Gyakorlat elrendelése ese-
tén ezen többletkiadás általában nem engedélyezett, ha a távolság vagy közlekedési 
eszközök hiánya indokolja, engedélyezett a kiértesített tartózkodási hely szerinti leg-
közelebbi rendőri szervhez történő bevonulás.

A személyi állomány olyan tagjainak, akiknek telefonos kiértesítése nem sikerült, 
vagy nem lehetséges, a lakó- vagy tartózkodási helyük felkeresésével kell a kiértesítést 
megkísérelni. Ha ez nem a szolgálati hely illetékességi területén található, úgy a terüle-
tileg illetékes rendőri szerv felkérésével kell a kiértesítést végrehajtani. Ha az értesítés 
bármely okból sikertelen, azt legalább egy alkalommal ismételten meg kell kísérelni. 
A berendelt állomány kötelessége az értesítés átvételét követően szolgálati (munka-) 
helyére legrövidebb időn belül bevonulni, amelynek normaideje maximum 6 óra. A nor-
maidő az elrendelés időpontjától kezdődik, azt indokolt esetben az országos rendőrfőka-
pitány csökkentheti. Indokolt esetben, a helyi sajátosságok figyelembevételével a szol-
gálati helytől eltérő tartalék bevonulási hely is meghatározható. A bevonulást követően 
a beosztott elöljárójánál jelentkezik, és a továbbiakban a meghatározott utasítás szerint 
jár el (gyakorló öltözetet vesz fel, előkészíti felszerelését, fegyverzetét, magához veszi 
védőfelszerelését, riadócsomagját).

Mentesül szolgálatteljesítési vagy munkahelyre történő bevonulás alól:321

 – a várandós nők a várandósság orvosi megállapításának idejétől,
 – azok az egyedülálló szülők, akiknek 18 éven aluli gyermekük van, ha annak fel-

ügyeletét más nem tudja ellátni,
 – azok, akiknek gondozásra szoruló közeli hozzátartozójuk van, és annak felügyele-

téről, gondozásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
 – az egészségügyi szabadságon lévők,
 – a rendelkezési állományban lévők annál a szervnél, ahol rendelkezési állományban 

vannak,
 – az átrendeltek, az átirányítottak, a kirendeltek és a külföldi szolgálati kiküldetésen 

lévők az eredeti szolgálati vagy munkavégzési helyükön,
 – a felmentési idejüket töltők,
 – a tartalékállományban lévők,

321 2/2016. (II. 25.) BM utasítás 22. § (1) bek.
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 – a személyi állomány szolgálati beosztásából felfüggesztett tagja,
 – a könnyített szolgálatot ellátó hivatásos állományúak,
 – különleges jogrend esetén elrendelt értesítés kivételével a különleges foglalkoztatási 

(szenior) állományban lévők.

Gyakorlat esetén nem rendelhetők be továbbá a szolgálati okból távollévők és alap- vagy 
pótszabadságon lévők.

Ha házastársak vagy élettársak mindkét tagja BM-foglalkoztatott, és 18 év alatti gyer-
mekük (vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk) van, mindkettejük egyidejű értesítése 
esetén a bevonulási kötelezettség csak az egyik felet terheli. Azonos szolgálati hely esetén 
a rendőri szerv vezetője, eltérő szolgálati hely esetén az érintett szervek vezetői egymás 
közti megállapodással és a szolgálati érdek figyelembevételével döntenek, melyik fél 
kötelezett bevonulásra.

Az értesítési gyakorlatokat „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” minősítéssel zárják 
le. A megfelelő értékelés feltétele, hogy a rendőri szerv bevonulásra kötelezett személyi 
állományának legalább kétharmada normaidőn belül szolgálati helyére beérkezzen. Nem 
megfelelő minősítés esetén 6 hónapon belüli ismételt gyakorlat végrehajtását kell elren-
delni. Az értesítés értékelése során fegyelmi felelősségét kell vizsgálni a személyi állo-
mány nem elérhető, értesített, de be nem vonult vagy normaidőn túl bevonult tagjainak.

Járványügyi veszélyhelyzet mint a veszélyhelyzet különleges esete

A veszélyhelyzet mint különleges jogrend bevezetésével kapcsolatban a jogszabályi 
és normatív háttér gyakorlati alkalmazását és ezek kapcsán a rendőrség szervezetére 
háruló feladatok körét szemléletesen a Covid–19 koronavírus-járvány elleni védekezés 
keretében bevezetett járványügyi veszélyhelyzet tudja bemutatni. A kínai Vuhan tarto-
mányban azonosított és világméretű járványt okozó SARS–CoV–2 új típusú koronavírus 
2020 elején állította Magyarország kormányát eddig nem tapasztalt méretű és jelentőségű 
intézkedések meghozatala elé. A dinamikus változások miatt e fejezet keretei között csak 
a védekezésnek a rendőrségre háruló feladatainak főbb elveit emeljük ki.

A kormány 2020. január 31-től322 működtetett a járvány terjedésének monitorozása 
és az ezzel kapcsolatban felmerülő feladatok összehangolása céljából operatív törzset.

Az operatív törzs tagjai:
 – a belügyminiszter,
 – az emberi erőforrások minisztere,
 – a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója,
 – az országos rendőr-főkapitány,

322 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs 
felállításáról 
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 – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója,
 – a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigaz-

gatója,
 – az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója,
 – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,
 – az Országos Mentőszolgálat főigazgatója,
 – az országos tisztifőorvos,
 – a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója.

A nemzetközi körkép elemzése, a vírus terjedésével kapcsolatos tapasztalatok 
és az operatív törzs ajánlása alapján Magyarország kormánya 2020. március 11-ei 
hatállyal Magyarország egész területére különleges jogrendet, veszélyhelyzetet hir-
detett ki.323 Az elrendelés törvényi alapját és az ehhez kapcsolódó részletszabályokat 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ca) pontja nevesíti mint „tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány vagy járványveszély”. A kormány által megkezdett rendeletal-
kotással kapcsolatban felmerült, hogy Magyarország területén tartózkodó állampol-
gárok egészségének érdekében meghozott intézkedések 15 napot követően hatályukat 
veszítették.324 Annak érdekében, hogy a várhatóan elhúzódó járványhelyzetben ne 
kelljen állandó jelleggel újra alkotni a rendeleti normákat, az Országgyűlés elfogadta 
a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt,325 amellyel a kormányt szélesebb 
jogkörrel ruházták fel, és az intézkedések időbeli hatályát is meghosszabbították. Ennek 
hiányában a rendeletek hatályának rendkívül rövid ideje arra sem biztosított volna 
lehetőséget, hogy az egyes rendeletekben elérni kívánt céllal kapcsolatban az eljárási 
rend kiforrja magát.

Az operatív törzs mellett a beérkező információk gyűjtése, értékelése és további admi-
nisztratív feladatok ellátására 2020. február 25-én  a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-ke-
zelési Központon belül megkezdte működését az ügyeleti központ. A KKB a belügymi-
niszter vezetésével és az ágazati miniszterek által kijelölt vezetőkkel, valamint a központi 
államigazgatási szervek vezetőivel működő szervezet.326 Feladata a veszélyhelyzet idején 
a kormány és a kormány által működtetett operatív törzs döntéseivel összhangban lévő 
feladatok meghatározása a területi szervek felé.

Az ügyeleti központ munkájában részt vesz a:
 – Honvédelmi Minisztérium,
 – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
 – Belügyminisztérium,
 – Nemzeti Népegészségügyi Központ,

323 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről.
324 Alaptörvény 53. cikk (2) bek. alapján.
325 2020. évi XII. törvény
326 www.katasztrofavedelem.hu/33311/kkb-koordinacio (A letöltés dátuma: 2020. 04. 10.)

http://www.katasztrofavedelem.hu/33311/kkb-koordinacio
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 – Külgazdasági- és Külügyminisztérium,
 – Információtechnológiai Minisztérium,
 – ORFK,
 – Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
 – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
 – Emberi Erőforrások Minisztériuma,
 – sajtó,
 – Pro-M Zrt.327

Az ügyeleti központ az ORFK delegált munkatársának irányítása alatt álló szerv.328 
Ez természetesen nem jelenti a rendőrség döntési vagy irányítási jogkörét a társszervek 
szakterületét érintő nem rendőrszakmai kérdések esetében, pusztán az egyes szervek 
munkájának összehangolását és koordinálását kell e jogkör alatt érteni. Az ügyeleti köz-
pont feladatkörébe tartozik:

 – a kormány folyamatos tájékoztatása és a kormány által feltett kérdések megvála-
szolása,

 – az Európán belüli megbetegedések, a környező országokban tett intézkedések, 
a WHO jelzéseinek figyelemmel kísérése, hazai és nemzetközi sajtófigyelés,

 – kommunikációs felület (Facebook) és kormányzati honlap (www.koronavirus.hu) 
üzemeltetése,

 – az úgynevezett zöldszámok329 működtetése a lakosság tájékoztatására, valamint 
bejelentések fogadására,

 – elektronikus levelek fogadása,330 és a beérkezett egészségügyi szakmai kérdések, 
bejelentések megválaszolása.

A társadalom tagjaitól elvárható magatartási szabályokat és a rendvédelmi szervek 
ezzel kapcsolatban felmerülő feladatait kormányrendeletek sora határozta meg. Ezeknek 
az intézkedéseknek a köréből a rendőrség részére is feladatot meghatározó legfontosabb 
döntések az alábbiakra terjedtek ki:331

 – határellenőrzés visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint 
Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán,

 – beutazási tilalom Covid–19-betegséggel fertőzött területről,

327 Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
328 Az ügyeleti központ vezetője az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrend-
védelmi Főosztályvezető.
329 06-80-277-455 és 06-80-277-456 hívószámokon.
330 A koronavirus@bm.gov.hu elektronikus levelezési címen.
331 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

http://www.koronavirus.hu
mailto:koronavirus%40bm.gov.hu?subject=
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 – a hatósági házi karantén intézménye,332

 – a fertőzés terjedésével kapcsolatos kontaktkutatás végrehajtása, eredményeinek 
kezelése,

 – kijárási korlátozás.333

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feladata a KR állományára hárult.334 
A kötelező egészségügyi vizsgálattal335 egybekötött határellenőrzés a belépés megta-
gadásával, kötelező kijelölt karanténban történő elhelyezéssel,336 az országon történő 
áthaladás engedélyezésével vagy beléptetéssel zárul.

A feladatokhoz tartozik továbbá:
 – az ország területére történő belépéssel kapcsolatos eseti méltányossági kérelmek 

kezelése,
 – humanitárius célból történő tranzit áthaladás engedélyezése, nagyobb létszámú 

áthaladás esetén úgynevezett humanitárius folyosók vagy korridor nyitása337.

Az egészségügyi intézményekben kialakították az úgynevezett kórházparancsnoki 
rendszert.338 A kezdetben 105 egészségügyi intézményre kiterjedő rendszer a Magyar 
Honvédség, az ORFK és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt 
kórházparancsnokokat és munkájukat segítő „logisztikusokat” (egészségügyi intézmé-
nyenként 1 fő kórházparancsnok és 1 fő logisztikus), valamint az Országos Kórház-fő-
parancsnoki Támogató Törzset jelenti. Feladatuk az egészségügyi intézmény területén 
végrehajtott ellenőrzésekkel, az intézmény vezetőségével folytatott kapcsolattartással 
az egészségügyi készletek védelmére, megóvására vonatkozó észrevételek, javaslatok 
megfogalmazása, szükséges intézkedések megtétele. Munkájuk természetesen nem terjed 
ki orvosszakmai kérdésekre. A kórházparancsnoki rendszert kiterjesztették a 200 főt 
meghaladó idősotthonokra és szociális intézményekre is.

Az ORFK a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatban a rendőrségre háruló feladatok 
koordinálására országos törzset működtet (ORFK-törzs). Ennek keretében az ORFK 
Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztályvezető irányítása alatt a határellenőrzés 
visszaállításával kapcsolatban felmerülő feladatok kezelése, míg az ORFK Rendészeti 
Főigazgatójának irányítása alatt a kórházparancsnoki rendszer kezelése történik.

332 Covid–19 betegséggel fertőzött területről Magyarországra hazatérő állampolgárok közül, akiknél fertőzés 
gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi 
megfigyelésnek magukat alávetni, amit az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
ellenőriz.
333 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet
334 Ehhez nyújtott segítséget az NKE-RTK tisztjelölt állománya.
335 A fertőzésgyanús személyek azonnali vizsgálatát telepített konténerekben hajtják végre.
336 A döntést Hermon körözési nyilvántartási rendszerben is rögzítik.
337 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
338 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet
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A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya számára a veszély-
helyzet során keletkező feladatok olyan többletterheket vontak maguk után, ame-
lyek értelemszerűen a hétköznapi állapottól eltérő szabályozásokat tettek indokolttá. 
A veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben korlátozták a hivatásos állomány tagjai-
nak külföldre történő utazását.339 További módosítás hogy veszélyhelyzet ideje alatt 
a hivatásos állomány tagja szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le, illetve a szol-
gálati viszony nem szűnik meg, ha kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos 
nyilatkozatát visszavonja.340

A terrorveszélyhelyzet

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a terrorfenyegetettség elleni fellépés, a ter-
rorcselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása, a támadók elfogása, fele-
lősségre vonása. Mind az elkövetői kör és elkövetési módok, mind pedig a hatóság által 
alkalmazható eljárásokban olyan sajátosságok figyelhetők meg, amelyek speciális jogi 
szabályozást igényelnek, illetve az országok túlnyomó részében a rendvédelmi szervek 
rendszerén belül külön szervezeti elem felállítását teszik indokolttá.

A feladat súlyát jól mutatja, hogy a kormány döntés-előkészítő szerveként állandó 
jelleggel operatív munkacsoportot működtető Nemzetbiztonsági Kabinet feladatai közé 
tartozik a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggő kormányzati feladatok koordi-
nálása.341 Munkájában a Terrorellenes Koordinációs Bizottság segíti, amelynek tagjai 
terrorelhárítási és megelőzési feladatokat látnak el. A bizottság munkájával kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat, valamint Magyarország terrorfenyegetettségének elemzé-
sét és értékelését a Terrorelhárítási Központ látja el.342 A hazai és nemzetközi terroriz-
mus globális biztonsági kihívásainak való megfelelés, és az állam hatékony védelmi 
funkciójának ellátása céljából a Terrorelhárítási Központ, valamint Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ szervezeteit állították fel. Feladatuk – többek 
között – a hatékony fellépés a nemzetközi és hazai terrorizmussal szemben, a terrorizmus 
megelőzéséhez elengedhetetlen információk elemzése és értékelése, titkos információ-
gyűjtő tevékenység a terrorcselekmények megelőzésére.

A terrorveszélyhelyzetet Magyarország Alaptörvényének 51/A cikke szabályozza, 
kihirdetésének alapját terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy konkrét terror-

339 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-
ségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 6. § (1) 
bek.
340 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 
tárgyú tárgyú szabályokról 2. § 
341 1308/2011. (IX. 6.) Korm határozat a Nemzetbiztonsági Kabinetről
342 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának 
részletes szabályairól
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támadás bekövetkezése adhatja. Terrorveszélyhelyzet esetén belső veszélyről beszélünk, 
amelynek során a bevezetett rendszabályok és intézkedések száma és mértéke megha-
ladhatja a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok képességeit, ezáltal a Magyar 
Honvédség bevonását igényelhetik.

Terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vagy a már kihirdetett különleges jogrend meghosz-
szabbítására az Országgyűlés jogosult a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatá-
val. A kormány terrorveszélyhelyzet idején – a veszélyhelyzethez hasonlóan – rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be, illetve rendeleteket alkothat. Az így bevezetett intézkedések 
hatálya legfeljebb 15 napig tart, a kormány rendelete a terrorveszélyhelyzet megszűné-
sével hatályát veszíti.

A kormány által terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően, 
illetve terrorveszélyhelyzetben – az alapvető jogok lényeges tartalmát nem érintve – beve-
zethető intézkedések:343

 – közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott időszakára, meg-
határozott területre (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy 
meghatározott részén ideiglenesen megtiltható,

 – elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges 
időtartamra el kell hagynia, kijelölhető a kitelepített lakosság új tartózkodási helye,

 – korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását 
(kijárási tilalom),

 – közterületen tartandó rendezvény, nyilvános gyűlés a védelmi érdekek sérelme 
esetén megtiltható,

 – a közigazgatás, a védelmi igazgatás, a Honvédség, a honvédelemben közreműködő 
szervek működése szempontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerűsített 
eljárásban történő – feltöltését, túlmunka végzését,

 – a közigazgatás, azon belül az államigazgatás egyes ágazatai fokozott védelmi, hon-
védelmi szakirányítása, az irányítási, vezetési rendszerek egyszerűsítése, a köz-
igazgatási szervek munkarendjének, a hatósági eljárás – az ügyintézési határidők, 
hatáskör, illetékesség megváltoztatása, szakhatóságok közreműködési – szabálya-
inak módosítása,

 – a magyar légtérben és a repülőtereken a katonai légiforgalmi irányítás szükséges 
mértékű bevezetése,

 – az ország védelme, a honvédelem szempontjából fontos, kritikus infrastruktúra 
védelmére a Honvédség, a rendvédelmi szervek erői és eszközei kirendelése,

 – a nemzetközi békét, illetve az ország biztonságát veszélyeztető államok, természetes 
személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek érdekeltségeinek 
zárolása, tulajdonjoguk korlátozása,

 – speciális terrorelhárító intézkedések bevezetése,

343 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről
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 – az államhatár forgalma ellenőrzésének nemzetközi előírásoktól és egyezményektől 
eltérő szigorítása,

 – az állampolgárokat is érintő riasztási fokozatok alkalmazása,
 – a közintézményekbe és a közforgalmú helyekre különleges beléptető eljárások 

és technikai ellenőrzések alkalmazása,
 – a közigazgatás, a Honvédség, a védelemben közreműködő szervek telephelyeire, 

épületeibe, létesítményeibe a személyek vagy a gépjárművek beléptetési szabálya-
inak szigorítása, feltételhez kötését vagy megtiltását, a megközelítési útvonalaik 
kiürítését, a közforgalmuk korlátozása vagy elterelése,

 – a fenti objektumokban, illetve megközelítési útvonalukon közlekedők ruházata, 
gépjárművei átkutatása, ismeretlen eredetű, őrizetlenül hagyott dolgok felkutatása, 
megsemmisítése,

 – az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzése,
 – elrendelhető, hogy az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy 

onnan kiutazni csak engedéllyel szabad.

A kormánynak terrorveszélyhelyzet kihirdetése nélkül is képesnek kell lennie hazai vagy 
nemzetközi szinten tapasztalt terrorfenyegetettségre reagálni, a szükséges óvintézkedé-
seket meghozni. A belügyminiszter a Terrorellenes Koordinációs Bizottság kezdemé-
nyezésére vagy saját hatáskörben jogosult – a fenyegetettség mértékének függvényében 
Magyarország egész vagy meghatározott területére vonatkozóan – az alábbi terrorfoko-
zatok elrendelésére:344

 – 4-es  (alacsony) fokozat, amennyiben ellenőrzött vagy részben ellenőrzött informá-
ciók alapján az Európai Unió, illetve a NATO valamelyik tagállamában terrorcse-
lekmény elkövetésének veszélye áll fenn,

 – 3-as  (közepes) fokozat, amennyiben az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött infor-
mációk a fenyegetettség szintjének növekedésére utalnak az EU illetve a NATO 
valamelyik tagállamában, vagy pedig ha valamelyik szomszédos államban terror-
cselekményt követtek el,

 – 2-es  (magas) fokozat, amennyiben az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött informá-
ciók Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak, vagy Magyarországot 
fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk 
állnak rendelkezésre,

 – 1-es  (kritikus) fokozat, amennyiben Magyarország területén vagy Magyarország 
területére is kiható, súlyos következményekkel járó terrorcselekményt követtek el, 
vagy pedig Magyarország területén olyan súlyos következményekkel járó egyéb 
esemény történik, amelynél felmerülhet a terrorizmussal való összefüggés.

Terrorfokozat elrendelésére került sor például a 2016. évben Brüsszelben bekövetke-
zett robbantássorozat hatására. Az ezt követően hazánkban elrendelt 2-es  terrorfoko-

344 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtásáról
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zat a repterek, vasút- és metróállomások, fontosabb közlekedési csomópontok fokozott 
rendőri jelenlétét, illetve ezeken a helyszíneken szolgálatot teljesítők részére elrendelt 
lövedékálló mellény viselését, gépkarabéllyal történő megerősítését eredményezték. 
Ugyanígy fokozta a fegyveres szolgálat ellátást a Magyar Honvédség katonai rendészek 
alkalmazásával a laktanyák és honvédségi objektumok környékén.



VÁKÁT OLDAL
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A rendőrség kapcsolata az önkormányzatokkal
Papp Dávid

Bevezetés

Hazánkban a helyi (települési) önkormányzatok létrejötte a rendszerváltozás idősza-
kához köthető. A helyi közügyeket önállóan, általános hatáskörrel intéző szervezeteket 
az Országgyűlés az 1990. augusztus 3-án  elfogadott, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvénnyel (Ötv.) hozta létre, amelyben a települési önkormányzatok 
feladatai között meghatározta többek között a közbiztonság helyi feladatairól való gon-
doskodást. Egy időszakban élénk vita folyt az önkormányzati rendőrségi modell megho-
nosításának lehetőségeiről. „A rendszerváltás szinte »kegyelmi pillanatnak« mutatkozott 
az államrendőrségi modell lebontására és demokratizálására.”345 Hazánkban a rendőrség 
ennek ellenére megmaradt az egységes, központosított (centralizált) állami irányítás alatt, 
azonban demokratikus jegyeket vett fel. A demokratikus rendőrség működésének pedig 
szükségszerű velejárója a civil (társadalmi) kontroll megvalósulása, amelyet az egyes 
államok eltérő rendőrségi modelljeiben más-más módon (különböző garanciális szabályok 
alkalmazásával) biztosítanak.

A rendőrség és az önkormányzatok viszonyát egyrészt a közös cél és feladat (a köz-
biztonság fenntartása, javítása) során tanúsítandó együttműködés, másrészt a rendőrség 
felett az önkormányzatok által (azok útján) gyakorolt civil (társadalmi) kontroll jel-
lemzi. E viszony fontosságát hivatott hangsúlyozni, hogy annak a rendőrséget érintő 
alapvető előírásait az Rtv.-ben  dolgozták ki. Ezek szerint a rendőrség a feladatának 
ellátása során együttműködik a helyi önkormányzati szervekkel, a civil szervezetekkel 
és a gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és közösségeikkel, segítséget 
nyújt – jogszabályban meghatározott esetben – az állami és a helyi önkormányzati 
szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához, valamint támogatja a helyi 
önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására 
irányuló önkéntes tevékenységét.346

Finszter Géza szerint a közigazgatás szervezetében elfoglalt helye alapján a rendőr-
ség dekoncentrált államrendőrségként vagy önkormányzati rendőrségként működhet.347 
Hazánkban nem alakult ki önkormányzati rendőrségi modell, de az önkormányzatok 
rendészeti szerepvállalásának törekvései eredményét tükrözte a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény megszületése, továbbá a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény (Mötv.) megalkotása, amelyben 
újból megfogalmazták, hogy a település közbiztonságában való közreműködés a helyi 

345 Christián 2018, 29.
346 Rtv. 2. § (2) bek.
347 Finszter 2018
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közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok körébe tartozik. Magyarországon tehát önkormányzati rendőrség 
nem, de önkormányzati rendészet létezik. Az önkormányzati rendészet a rendészet egy 
speciális, önkormányzatokhoz kapcsolódó ágaként definiálható. Az önkormányzati 
rendészetet alapvetően két eltérő aspektusból lehet megragadni: 1. az önkormányzati 
rendészet mint tevékenység, 2. az önkormányzati rendészet mint szervezet.348 Fontos 
hangsúlyozni, hogy e fejezet nem hivatott sem a közterület-felügyelő mint rendészeti 
feladatot ellátó személy (a hazai szervezeti önkormányzati rendészet egyik megteste-
sítője), sem pedig más, az önkormányzat alkalmazásában foglalkoztatható rendészeti 
feladatot ellátó személy tevékenységének és a rendőrséggel kapcsolatos együttműkö-
désének bemutatására.

Az együttműködés területei

Magyarországon 2019. január 1-jén  – a KSH adatai szerint – 3155 önálló, önkormány-
zattal rendelkező település volt megtalálható.349 Ebben a számban Budapest mint fővá-
ros egy településként szerepel, tehát a főváros kerületei (amelyek szintén rendelkeznek 
önkormányzattal), ezen felül számolandók. Budapest 23 – külön településnek tekin-
tett – kerületével együtt – és a „megyei” közgyűléssel rendelkező Budapest Főváros 
Önkormányzatának levonásával – tehát ez a szám 3177. Ennyi települési önkormány-
zattal kell a 19 megyei és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon350 belül található össze-
sen 154 rendőrkapitányságnak és 21 határrendészeti kirendeltségnek nap mint nap 
kapcsolatot tartania, együttműködnie és ennyiféle igénynek kell eleget tennie. A helyi 
szervek illetékességi területéhez tartozó települések taxatív felsorolását a rendőrség 
szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM-rende-
let tartalmazza. Az ismertetett számadatokból könnyedén kiszámolható, hogy egy helyi 
rendőri szervre átlagosan 18 település esik, azonban a rendeletet fellapozva megállapít-
ható, hogy léteznek olyan helyi szervek (Budapest kerületeinek rendőrkapitányságai), 
ahol egy helyi rendőr szervhez egy település és ezáltal egy települési önkormányzat 
tartozik, de nem ritka az olyan rendőrkapitányság, amelynek illetékességi területe 
több tucat (akár félszáz körüli vagy azt meghaladó) számú település közgazgatási 
területét fedi le.351

348 Bacsárdi–Christián 2018
349 KSH Népsűrűség, települések száma, január 1. www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd005c.
html (A letöltés dátuma: 2020. 03. 21.)
350 Akik a megyei önkormányzatokkal, azok közgyűlésével vannak kapcsolatban.
351 Illetékességi területén a legtöbb – szám szerint 91 – településsel a Siklós Rendőrkapitányság rendelke-
zik, amelyek közül a lakosság számának vonatkozásában nem egy 100 fő alatti községet találunk (például 
a mindösszesen 45 főt számláló, de önálló önkormányzattal rendelkező Tengeri).

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd005c.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd005c.html
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Tájékoztatási rendszer

A rendőrség megyei és helyi szervei – fő szabály szerint – tájékoztatják az illetékes önkor-
mányzatot vagy önkormányzatokat, amennyiben a lakosság széles körét érintő rendőri 
intézkedést (fokozott ellenőrzést, ürítési, zárási feladat végrehajtását,352 körözési akciót) 
terveznek végrehajtani. E szabály alól kivételt képez, ha az a tervezett intézkedés eredmé-
nyes végrehajtását előre láthatóan veszélyezteti. Ebben az esetben a tájékoztatás mellőzhető.

A rendőrfőkapitánynak a területi önkormányzat közgyűlésének elnökével (főpol-
gármesterrel), a rendőrkapitánynak és a határrendészeti kirendeltség vezetőjének pedig 
a települési önkormányzat polgármesterével szemben jogilag szabályozott esetekben 
tájékoztatási kötelezettsége áll fenn, amely alapján köteles tájékoztatást nyújtani az alábbi 
eseményekről, jelenségekről:

 – a lakosságot a szomszédos állam területéről fenyegető veszélyről;
 – a tömegesen menekülő, illetve ideiglenes menedéket kérő személyek várható érke-

zéséről;
 – az ország területére betört fegyveres csoportról, a lakosság védelme érdekében tett 

és javasolt intézkedésekről, a fegyveres csoport felszámolásáról;
 – a határterületen az e törvény alapján bevezetett minden korlátozásról, ha annak 

előzetes bejelentésére a késedelem veszélye miatt nem volt lehetőség;
 – a környezet szennyezéséről, illetve annak veszélyéről vagy a természeti értékek 

és területek károsításáról.353

Az illetékességi területén határterülettel rendelkező megyei rendőrfőkapitányok a határ-
rend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról évente kötelesek tájékoz-
tatni a határterülettel érintett területi (megyei) önkormányzat és a megyei jogú városok 
közgyűlését, míg az illetékességi területén határterülettel rendelkező helyi szervek ese-
tében a rendőrkapitány, a határrendészeti kirendeltségvezető vagy kijelölt helyettese 
az említett témakörökben felkérésre ad tájékoztatást a határterülettel érintett települési 
önkormányzat képviselő-testületének.

Az említetteken túl árvízveszély észlelése vagy azzal kapcsolatos bejelentés ese-
tén – amennyiben meggyőződtünk annak valóságtartalmáról – a rendőrség részéről 
értesíteni szükséges az árvízveszéllyel érintett település polgármesterét. Jellegéből 
adódóan nem túl gyakran merül fel ez a tájékoztatási kötelezettség, ugyanis az árvizek 
nagy általánosságban nem minden jel nélkül, előre nem látható módon következnek be, 
és nem érik felkészületlenül a településeket és hatóságokat, azonban mégsem kizárt 
annak a lehetősége, hogy elsőként a rendőrség értesül árvízveszélyről annak helyszínén.

352 Például közveszéllyel fenyegetés vagy talált robbanószerkezet miatt foganatosított lakosságvédelmi 
intézkedések, kiemelt biztonsági intézkedés esetén.
353 Rtv. 8. § (8) bek.
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Együttműködési megállapodás

A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén 
működő rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjével a helyi közbiz-
tonság fenntartása érdekében. Amennyiben a szerződés rendőrségi kötelezettségvállalást 
tartalmaz, abban az esetben érvényességi kellék a rendőrfőkapitány előzetes egyetértése.

Szerződést lehet kötni:
 – a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása,
 – a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása,
 – az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fej-

lesztésének elősegítése érdekében.

A szerződés megkötését bármelyik fél kezdeményezheti, azonban a rendőrség elzár-
kózhat szerződés megkötésétől ha az jogszabályt sért, ellentétes a felettes rendőri szerv 
vezetőjének rendelkezésével, vagy ha annak pénzügyi, anyagi fedezete nem biztosított, 
vagy tartalma szakmailag megalapozatlan.

A helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására szerződés köthető például az önkor-
mányzat által a rendőri szervnek – a közterületi jelenlét növelése érdekében – felajánlott, 
túlszolgálatra fordítható pénzösszeg biztosítására és felhasználásának szabályaira, térfi-
gyelő rendszer létesítésére és üzemeltetésére, valamint az önkormányzat által a rendőri 
szerv állományának jutalmazásra felajánlott pénzösszeg felhasználására. A rendőrség 
és az önkormányzat tevékenységének összehangolása érdekében szerződés köthető pél-
dául a rendőrség és az önkormányzat üzemeltetésében működő, helyi közterület-felügye-
let együttműködésének megszervezésére, valamint a közös szolgálatellátásra vonatko-
zóan. A rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének érdekében szerződés 
köthető például az önkormányzat tulajdonában álló ingatlannak az újonnan létesített 
rendőri szerv vagy a rendőri szerv bővítése (rendőrőrs vagy KMB-iroda létesítése) esetén 
a rendőrség részére történő bérbeadására, birtokba (használatba) vagy tulajdonba adására. 
Ugyancsak ebben a tárgykörben köthető szerződés a rendőri szerv technikai eszközeinek 
bővítése, fejlesztése körében a technikai eszközök, berendezési tárgyak, gépjárművek 
vásárlására biztosított összeg felajánlására. A szerződés teljesítéséről, valamint a juttatott 
eszközök vagy anyagi javak felhasználásáról a rendőrség és az önkormányzat képvi-
selő-testülete egymást kölcsönösen tájékoztatja. A szerződésben vállalt kötelezettség 
teljesítésének rendőrség részéről történő elmaradása esetén az önkormányzat a felettes 
rendőri szervhez fordulhat.

A szerződés megkötésétől történő elállás megkérdőjelezhetetlen abban az esetben, 
ha a szerződésben foglaltak jogszabályt sértenek, vagy ellentétesek a felettes rendőri 
szerv szakirányítás keretében kiadott rendelkezésével, továbbá, ha annak pénzügyi 
fedezete a rendőrség részéről nem biztosított. Ez esetben a szerződéskötéstől történő 
elállás nem lehet kérdés, nem képezheti mérlegelés tárgyát (attól el kell állni). A mér-
legelés egyetlen esetben lehetséges, mégpedig akkor, ha a szerződés tartalmának 
egyes elemei rendőrszakmailag megalapozatlanok. Ez esetben azt kell mérlegelni, 
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hogy a szerződésnek végső soron milyen hatásai lesznek a közbiztonságra és a rendőri 
szerv működésére. Amennyiben a szerződés megkötéséből és annak végrehajtásából 
a szerződő felek, és végső soron maga a helyi társadalom összességében profitálnak, 
a szerződés megköthető.

Közös tevékenységek

Helyi szinten a rendőrkapitány, a megyék és a főváros szintjén a rendőrfőkapitány 
és a rendőri szerv illetékességi területén működő területi önkormányzatok úgynevezett 
„bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot” hozhatnak létre. A bizottság feladata 
a közbiztonsággal kacsolatos helyi vagy területi tevékenységekkel összefüggő rendőrségi 
és társadalmi szerepvállalás koordinálása. A bizottság elnökét és tagjait – az önkor-
mányzat képviselőtestülete megbízatásával megegyező időtartamra – a rendőri szerv 
vezetője és az önkormányzat közösen bízza meg. A bizottság maga állapítja meg műkö-
désének részletes eljárási szabályait. A működéséhez szükséges költségeket a rendőrség 
és az önkormányzatok külön megállapodásban rögzített arányban viselik.

A bizottság jogkörét a felek szabadon határozhatják meg az Ötv. keretei között. Ennek 
alapján az alábbi jogkörökkel ruházható fel:

 – önálló döntési jogosultság,
 – döntés-előkészítési jogkör,
 – ellenőrzési jogkör,
 – koordinációs feladatok.

A bizottság elkészítheti saját bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját, amelyben 
az általa elfogadott időtartamban hajtják végre a meghatározott feladatokat. A bizottság 
a helyi vagy területi (megyei) közbiztonság helyzetével, valamint az annak fenntartásában 
érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalását megküldi a rendőrkapitány-
ság vagy a megyei rendőr-főkapitányság (Budapesti Rendőr-főkapitányság) vezetőjének, 
továbbá a települési önkormányzat képviselő-testületének vagy a megyei közgyűlésnek. 
A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vezetője vagy a polgár-
mester, főpolgármester közötti véleményeltérés esetén az érintettek kérhetik a felettes 
rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását. Az állásfoglalást – a vitában érintett rendőri 
szerv vezetője útján – meg kell küldeni a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságnak 
és a települési önkormányzat képviselő-testületének. Az ilyen esetek kapcsán kétféle 
következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy a vitás kérdések ilyen módú szabályozásá-
val a rendőrség mint a közbiztonság – nem egyedüli, de leghangsúlyosabb – fenntartója 
kiemelt szerepét és szakértelmét ismerik el, míg a másik, hogy a társadalom mégsem 
érzi kellőképp sajátjának a közbiztonság mint „közös ügy” kapcsán felmerülő feladato-
kat. Ez utóbbi következtetést vonta le Szikinger István, aki úgy vélekedik, hogy az Rtv. 
„az önkormányzati és a rendőri vélemények eltérése esetén következetesen a »felettes 
rendőri szerv vezetője« mellett foglal állást – mintha az önkormányzatnak is felettese 
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volna az említett vezető”.354 Az együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás jegyében 
továbbhaladva le kell szögezni, hogy amennyiben a települési önkormányzat képvise-
lő-testülete vagy a megyei önkormányzat közgyűlése a saját szervezetén belül közbiz-
tonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, a rendőrkapitány vagy a rendőrfőkapi-
tány, a bizottság munkáját – a lehetőségeihez mérten – a feladatai ellátásához szükséges 
tájékoztatás megadásával köteles elősegíteni.

A közös feladatellátásnál fontos megjegyezni, hogy amennyiben a rendőrség által 
foganatosított személyi szabadságot korlátozó intézkedések (elfogás, előállítás, biz-
tonsági intézkedés) során az intézkedés alá vont személyt a lakásából szállítják el, 
az ott maradt növények, haszon- és díszállatok gondozására az intézkedést fogana-
tosító rendőri szevnek a helyi önkormányzat jegyzője útján kell intézkednie. A talált 
tárgyak esetén szintén az illetékes önkormányzat jegyzőjével kell együttműködni. 
Ha a rendőr – robbanó-, sugárzó, radioaktív, nukleáris vagy mérgező anyag kivéte-
lével – elhagyott dolgot talál, azt lehetőleg tanúk jelenlétében átvizsgálja, és jelentés 
kíséretében továbbítja az illetékes önkormányzat jegyzőjéhez. A rendőr az állampolgár 
által talált dolgot csak akkor veszi át, ha annak a megtaláló által a jegyzőhöz történő 
beszolgáltatása valamilyen ok miatt nem lehetséges. Ez alól kivételt képez a lőfegyver, 
gáz- és riasztófegyver, légfegyver, lőszer, pirotechnikai termék, kábítószer, pszichotróp 
anyag, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, bármely okmány, illetve ható-
sági jelzés. Ezeket a rendőrnek minden esetben át kell vennie. Erről két példányban 
jegyzőkönyvet kell felvenni, annak egy példányát a megtalálónak kell átadni. A jegy-
zőkönyv alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv 
lefolytatja a közigazgatási hatósági eljárást, és rendelkezik a dologról. Ezek a dolgok 
csak a birtoklására érvényes engedéllyel rendelkező jogosultnak adhatók ki. A talált 
dolog rendőri átvételéről elismervényt kell adni. Arról, akit a rendőr a talált dologgal 
a polgármesteri hivatalhoz irányít, a hely, az idő, a talált dolog megnevezésével szol-
gálati elöljárójának haladéktalanul jelentést tesz.

További kapcsolódási pont lehet az önkormányzat jegyzőjével (bár nem mindennapos), 
hogy a rendőrség a helyi önkormányzat jegyzője (mint közigazgatási szerv) által fogana-
tosított végrehajtási cselekményben működik közre. „Az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv az állami és a helyi önkormányzati szervek által foganatosított 
végrehajtási eljárásban részt vevő személyek biztonsága megóvásához segítséget nyújt, 
valamint a végrehajtási eljárásban alkalmazható helyszíni kényszercselekményeknek 
való ellenszegülést megszünteti.”355 Ezekben az esetekben a rendőr végrehajtási cselek-
ményeket nem végezhet, a végrehajtót kizárólagosan megillető kényszercselekményt 
nem foganatosíthat, rakodási, szállítási munkában nem vehet részt, feladata lényegében 
a végrehajtásban részt vevők személyét érintő veszélyek elhárítására és az ellenszegülés 
megtörésére terjed ki.

354 Szikinger 2007
355 Szolg. Szab. 37. § (1) bek.
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Civil (társadalmi) kontroll

„Emma Phillips és Jennifer Trone szerint a rendőrség civil kontrollját alapvetően két 
feltétel együttes bekövetkezése teszi szükségessé: az egyik a társadalom demokratikus 
jellege, a másik pedig a rendőrség iránti bizalom megingása.”356 Más megközelítésben 
a társadalmi kontroll célja a rendőrség jogszerű és legitim működésének elősegítése.357 
Ennek köszönhetően volt szükségszerű a rendszerváltás időszakában és az azt követő 
években a rendőrség civil kontrollja alapjainak lefektetése. Lényegében a demokratikus 
társadalmi berendezkedés és a kommunizmus államrendőrségével kapcsolatos társadalmi 
sérelmek hívták életre.

Helyi szerv létesítése és megszüntetése, helyi és megyei rendőri szervek 
vezetőinek kinevezése és felmentése

A jogalkotó szükségesnek látta, hogy a rendőri szervek és a területi önkormányzatok 
közötti kapcsolatban megjelenhessenek a rendőrség szervezetével szemben megfogal-
mazódó önkormányzati igények. Ennek megfelelően a helyi rendőri szerv létesítéséhez 
és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az érintett települési önkormányzat képvi-
selő-testületének, a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének (Budapest 
tekintetében) vagy a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott (nem kerületi 
fenntartás alatt álló) terület vonatkozásában a fővárosi önkormányzat közgyűlésének 
véleményét. A kötelezettség csupán a vélemény kikéréséig terjed, annak figyelembe-
vételére már nem. Ezért a döntésre jogosult az önkormányzat véleményével ellentétes 
elhatározásra is juthat.

Hasonló a helyzet a rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség vezetetőjének 
kinevezésénél is. A helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kine-
vezési jogkör gyakorlójának ki kell kérnie a rendőri szerv illetékességi területén lévő 
települési önkormányzatok358 képviselő-testületének, a fővárosi kerületi önkormányzat 
képviselő-testületének (Budapest tekintetében) vagy a fővárosi önkormányzat által köz-
vetlenül igazgatott (nem kerületi fenntartás alatt álló) terület vonatkozásában a fővárosi 
önkormányzat közgyűlésének kinevezéssel kapcsolatos véleményét. Rendőrfőkapitány 
kinevezésekor a megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét 
kell kikérni. Ha a települési önkormányzatok többsége,359 illetve a megyei (fővárosi) 
önkormányzat a kinevezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési jogkör gyakor-
lója nem állít újabb jelöltet, döntése szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat 
állásfoglalásban tájékoztatja. A kinevezési jogkör gyakorlóját tehát ez esetben sem 

356 Szikinger 2007
357 Tihanyi 2012b
358 Egy rendőrkapitányság illetékességi területe Budapestet kivéve nem egy települést fed le, ezáltal nem 
egy önkormányzatot érint.
359 Egyszerű többség (az illetékességi területen található önkormányzatok számának több mint a fele). 
Az Éves beszámoló fejezetben említett többségre is értendő.



560

kötelezi az önkormányzat vagy önkormányzatok állásfoglalása, azonban az állásfog-
lalással ellentétes döntés meghozatalával kapcsolatban az önkormányzatok irányában 
fennálló tájékoztatási kötelezettség terheli. A kinevezési és felmentési jogkör gyakor-
lóját (egyazon személy) ugyancsak az önkormányzat irányába történő tájékoztatási 
kötelezettség terheli a helyi rendőri szerv és a megyei rendőrfőkapitány beosztásából 
történő felmentéséről.

Éves beszámoló

A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság ille-
tékességi területén működő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testü-
letének a település(ek) közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormány-
zat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. Ameny-
nyiben a beszámolót az illetékességi területhez tartozó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek többsége, illetve a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyű-
lése nem fogadja el, azt a beszámolásra kötelezett vezetőnek három hónapon belül 
meg kell ismételnie. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége 
a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyű-
lése az országos rendőrfőkapitányhoz mint felettes vezetőhöz fordulhat, akik kötelesek 
az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot 
tartani. Ennek keretében a rendőri vezető felelőssége, illetőleg alkalmassága is vizs-
gálható. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A felet-
tes vezető köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint 
szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket 
megtenni. A beszámoló ismételt elutasítása nem jelent tehát automatikus beosztásból 
történő felmentést az érintett vezető részére. A felettes vezető a lefolytatott vizsgálat 
eredménye alapján mérlegeli a körülményeket, állást foglal a vezető felelősségét ille-
tően, és szubjektív szakmai döntést vagy döntéseket hoz az érintett szerv személyi, 
szervezeti és szakmai kérdéseiben.

Felterjesztési jog

A területi önkormányzatokat általánosságban megillető jogosultság, hogy a képvise-
lő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét 
érintő bármely kérdésben – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján – az adott 
kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és tájékoztatást, 
adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: 
tájékoztatás) kérhet, javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti, valamint 
az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi 
irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással 
élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.



561

A területi önkormányzatokat kifejezetten a rendőrségre nézve megillető jogosultság, 
hogy az önkormányzat képviselő-testülete a rendőrség jogszabályi rendelkezése alapján 
meg nem támadható döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával 
kapcsolatban élhet a felterjesztési (észrevételezési) jogával, amelynek során az érintett 
rendőri szerv irányába indoklást tartalmazó észrevételt tesz. Ilyen esetben az illeté-
kes rendőri szerv az észrevételt és az annak alapjául szolgáló döntést, intézkedést vagy 
intézkedés elmulasztását az észrevétel kézhezvételétől számított 15 napon belül meg-
vizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az érintett önkormányzatot írásban tájékoztatja. 
Amennyiben a rendőri szerv az észrevétellel egyetért, saját hatáskörben javítja a döntést, 
pótolja az elmaradt intézkedést. Abban az esetben, ha a rendőri szerv az észrevételben 
foglaltakkal nem ért egyet, a vizsgálat lezárását követően köteles azt haladéktalanul 
megküldeni a felettes szervnek. A felettes rendőri szerv vezetője az észrevételt meg-
vizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az észrevétel kézhezvételétől számított 15 napon 
belül tájékoztatja az érintett önkormányzatot.

A körzeti megbízott és az önkormányzat

A körzeti megbízott és az önkormányzat kapcsolatát a közbiztonság javítása, fenntartása 
érdekében tanúsított együttműködés, valamint az önkormányzat által megtestesített 
társadalmi kontroll kettőssége határozza meg. A körzeti megbízotti szolgálat alapvető 
célja – többek között – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
közvetlen kapcsolatának kialakítása és fenntartása a települési önkormányzatokkal. 
E kapcsolat kialakításához szükséges „ismertség” és „ismeretség” első lépéseként a kör-
zeti megbízottat a megbízását követően a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető 
(közrendvédelmi vagy rendészeti osztályvezető) a körzeti megbízotti működési körzeté-
hez tartozó településen vagy településeken bemutatja a az önkormányzat képviselő-tes-
tületének, a polgármesternek és a jegyzőnek.

A rendőrség civil kontrolljának jegyében, valamint a közbiztonság helyi feladatainak 
eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízott kinevezéséről és felmentéséről 
a kinevezési jogkör gyakorlója fő szabály szerint előzetesen ki kell hogy kérje az adott 
körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képvise-
lő-testületének véleményét. Kivételt képeznek ez alól a körzeti megbízotti szolgálatról 
szóló fejezetben taglaltak, amelyeknek megfelelően nem kell kikérni az önkormány-
zat képviselő-testületének a körzeti megbízott felmentésével kapcsolatos véleményét, 
amennyiben a körzeti megbízott fegyelmi eljárás eredményeként alacsonyabb szolgá-
lati beosztásba helyezés vagy szolgálati viszony megszüntetése fenyítésben részesült. 
A kinevezési és felmentési jogkör gyakorlójának ilyenkor a körzeti megbízotti működési 
körzethez tartozó települések önkormányzatának polgármesterét kell tájékoztatni a fel-
mentés tényéről. Fontos elvárás a körzeti megbízotti szolgálattal kapcsolatban, hogy 
körzeti megbízott elérhetősége (mobiltelefonszám, körzeti megbízotti iroda címe, tele-
fonszáma, e-mail-címe, körzeti megbízotti működési körzete, fogadóóra időpontja), 
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valamint a településeken megtartott fogadóóra időpontja, helyszíne a lakosság részére 
folyamatosan, naprakész állapotban megismerhetővé váljon az önkormányzatok hirde-
tőtábláin. Az önkormányzatokkal történő kapcsolattartás jegyében a körzeti megbízott 
szolgálati idejébe be kell számítani az önkormányzatok, a civil szervezetek ülésein, 
értekezletein (falugyűlés, képviselő-testületi ülés), konzultációs (lakossági) fórumon 
hivatali minőségben történő részvételt. A körzeti megbízottnak meghívás esetén egyen-
ruhában kell részt vennie minden olyan rendezvényen, amely a lakossághoz, az önkor-
mányzathoz fűződő törvényes kapcsolatát erősítheti. A körzeti megbízottat érintő átfogó 
ellenőrzés kiterjed az önkormányzatokkal való együttműködésre, kapcsolattartásra, 
továbbá az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés kritériumai közé tartozik a helyi lakosság 
véleményét tükröző, az önkormányzat által megfogalmazott támogató vélemény. A téli 
időszakban – a kihűléses halálesetek elkerülése érdekében – lényeges, hogy a körzeti 
megbízottak a tanyán vagy ritkán lakott külterületi részeken élő magányos, illetve idős 
személyeket – együttműködve az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel (különösen 
a polgárőrséggel) – visszatérően ellenőrizzék.

A járőrszolgálat és az önkormányzat

A járőrszolgálat tervezése és szervezése során – a rendőrség szolgáltató jellegének 
fenntartása és erősítése jegyében – elengedhetetlen figyelembe venni az illetékességi 
területen lévő önkormányzatok bűnügyi és közbiztonsági helyzetre vonatkozó igényeit, 
továbbá a közbiztonság érdekében tett önkormányzati és lakossági kezdeményezéseket 
és a járási közbiztonsági egyeztető fórumok és konzultációs értekezletek tapasztalatait. 
Ennek érdekében a járőrszolgálattal érintett osztály vezetőjének folyamatosan gyűjtenie 
kell az önkormányzat közbiztonsági helyzettel összefüggő észrevételeit. Rendőrként 
az önkormányzattól, illetve az önkormányzaton keresztül a lakosságtól olyan informá-
ciókhoz juthatunk, amelyekhez ezeknek az információforrások a kizárása esetén nem, 
vagy csak komoly erőfeszítések árán lenne hozzáférésünk. A megyei közrendvédelmi 
osztályvezetők (Budapesten a BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs 
és Szakirányító Osztály vezetője) a közterületi szolgálat ellátásának értékelése jegyében 
éves munkaértekezlet keretében, többek között az önkormányzatok észrevételei alapján 
értékelik az szolgálati tevékenység minőségét.



A hivatásos szolgálati jogviszony főbb vonalai
Ifj. Fórizs Sándor

A hivatásos szolgálati jogviszony, mint a közszolgálat része

Bármely társadalmi tevékenységet a szervezet, a funkció (feladat) és a személyi állomány 
bemutatásával lehet jellemezni.360 Az egyes szervezetek legjelentősebb alkotóeleme a sze-
mélyi állomány. A közigazgatásban a személyi állomány a köz érdekében és szolgálatá-
ban látja el feladatait. A közszolgálati rendszerben lévők az állammal mint munkáltatóval 
létesítenek munkavégzésre irányuló közszolgálati jogviszonyt. „Magyarországon a tág 
értelemben vett közszolgálatba tartoznak a közalkalmazottak, a bírák, az ügyészek, 
a fegyveres szervek, testületek hivatásos állományú tagjai, a közigazgatás személyi állo-
mánya, azon belül a köztisztviselők.”361 A Hszt. hatálya a rendvédelmi szervek hivatásos 
állományú tagjaira terjed ki. Bevezető része értelmezi a hivatásos szolgálati jogviszonyt, 
amely különleges közszolgálati jogviszonynak minősül. Az ezen jogviszony alapján 
foglalkoztatottak életpályamodell alapján fokozott kötelezettség- és áldozatvállalással 
teljesítik szolgálatukat, hivatásukat. A hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgála-
tot teljesítő állomány a rendőrség szervezetében megtalálható személyi állományt csak 
részben fedi, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a hivatásos 
állományú rendőrökön kívül igazságügyi alkalmazottakat, rendvédelmi igazgatási alkal-
mazottakat, munkavállalókat és tisztjelölteket is foglalkoztat.362

A szolgálati viszony az állam (illetve az államot képviselő és nevében eljáró rendvé-
delmi szerv) és a hivatásos állomány tagja között áll fenn, a szolgálati körülményeket 
a Hszt. és más jogszabályok határozzák meg. A hivatásos állomány tagja a szolgálati 
viszonyból fakadó kötelmeit önkéntes vállalás alapján, szigorú függelmi rendben, ha 
szükséges, életének és testi épségének kockáztatásával teljesíti, valamint elfogadja alap-
jogainak korlátozását. A szolgálati viszony alapvetően – bizonyos törvényi kivételeket 
leszámítva – határozatlan időre állományba vétellel és kinevezéssel jön létre. A hivatásos 
állományba kinevezett személy esküt tesz.

A hivatásos szolgálati jogviszony különleges jellegét mutatja, hogy a rendvédelmi 
hivatás etikai alapelveit külön rögzítik a Rendőri Hivatás Etikai Kódexében. A kódex 
olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek erkölcsi iránymutatásul szolgálnak 
a szolgálatban és szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében, valamint segít-
séget és védelmet kíván nyújtani a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez, 
elkerüléséhez. Az etikai kódex erkölcsi normái pontokba szedve elvárásokat és köve-
telményeket határoznak meg a rendőrrel és a rendőrséggel szemben a köz szolgálatáról 
és a testülethez tartozásról, a tisztességről, az erőszakról, a hátrányos megkülönböztetés 

360 György 2018b
361 Linder 2008
362 Rtv. 4/A. § (3) bek.
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tilalmáról, az emberségről és a segítségnyújtásról, a bajtársiasságról, a felelősségről, 
a munka minőségéről, az információról, a megjelenésről, a vezetőkről, a szolgálaton 
kívüli magatartásról, a közbizalomról.

A hivatásos szolgálati jogviszony további sajátossága az alapvető jogok – szolgálati 
érdekből történő – korlátozásának elfogadása, tudomásulvétele.

A korlátozható alapvető jogok:
 – a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása,
 – a véleménynyilvánítás szabadsága,
 – a gyülekezési jog,
 – az egyesülési jog,
 – az anyanyelv használata,
 – a választójog,
 – a munka és foglalkozás szabad megválasztása,
 – a tulajdonjog gyakorlása.

Az alapvető jogok korlátozására csak a feltétlenül szükséges mértékben és az elérni 
kívánt céllal arányosan az alapvető jog tartalmának tiszteletben tartásával kerülhet sor. 
A rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagja által vállalt kötelmek és alapvető jogok 
korlátozásáért ellentételezésül a feladatok teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítja 
díjazás, juttatások és kedvezmények formájában.363

A hivatásos szolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 
az előmeneteli rendszer

A hivatásos szolgálati jogviszony létesítése

A szolgálati viszony létesítésére vonatkozó nyilatkozat (jelentkezés) írásbeliséghez kötött. 
Az állományba jelentkező esküt köteles tenni, amelynek letételéig szolgálatát nem kezd-
heti meg.

A szolgálati viszony létesítésének feltételei:
 – önkéntes jelentkezés,
 – cselekvőképesség,
 – állandó belföldi lakóhely,
 – magyar állampolgárság,
 – betöltött 18. és be nem töltött 55. életév,364

 – egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 – kifogástalan életvitel,

363 Horváth–Kovács szerk. 2016, 342.
364 A szolgálati viszony létesítésekor a hivatásos szolgálatra irányadó felső korhatárnál (öregségi nyugdíj-
korhatár) legalább 10 évvel kevesebb vehető figyelembe.
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 – egyes alapvető jogok törvény szerinti korlátozásának elfogadása,
 – annak tudomásul vétele, hogy tudta és belegyezése nélkül megbízhatósági vizsgá-

latot folytathatnak vele szemben,
 – a hivatásos szolgálati viszonnyal együtt járó kötelezettségek és elvárások elfogadása,
 – rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatáro-

zott iskolai végzettséggel és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati 
viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,

 – nem áll fenn szolgálati viszony létesítését kizáró körülmény.

Iskolai végzettség, szakképzettség

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének elsődleges feltétele rendvédelmi oktatási 
intézményben megszerzett rendvédelmi szakképesítés. Szakképesítés megszerzésére 
tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kara, tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztások esetében Rendészeti Szakgimnáziumok biztosítanak lehetőséget, amelyek-
ből jelenleg összesen négy intézmény működik: Adyligeten, Miskolcon, Körmenden 
és Szegeden. A magyar szakképzési rendszer átalakulásával párhuzamosan 2020. július 
1. napjától az adyligeti és a szegedi intézmény Rendőrképző Akadémiaként működik 
tovább, míg a Miskolcon és a Körmenden lévő iskola Rendvédelmi Technikumként 
folytatja a képzést. Valamennyi képzési rendszer előfeltétele az érettségi bizonyítvány 
megszerzése. További lehetőség az iskolarendszeren kívüli képzés (röviden: IRK) útján 
rendőrtiszthelyettesi végzettség megszerzése, amely a rendőrség középfokú szakképe-
sítéséhez kötött (tiszthelyettes) beosztásaihoz előírt (rész) szakképzettség megszerzését 
biztosítja. Az IRK szakképzések a szakgimnáziumok nappali rendszerű, 2 éves képzési 
rendszerétől eltérően féléves (5 + 1 hónapos) moduláris képzést biztosítanak, amelynek 
sikeres teljesítése esetén a hivatásos állományba történő kinevezésre 12 hónap próbaidő 
kikötésével kerül sor. A képzés ideje alatt a rendőrség a képzésen részt vevőkkel mun-
kavállalói jogviszonyt létesít. A képzés sikeres teljesítését követően az állományba vétel 
során elhelyezkedésre a képzést meghirdető megyei rendőr-főkapitányság, illetve a KR 
állományában nyílik lehetőség. A szolgálati viszony létesítésére vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározottakon túl a szakképzettség sikeres megszerzésének további feltételeit 
támasztja a rendvédelmi oktatási intézmény (IRK-képzés esetén a pályázati felhívás), 
amelyek jellemzően az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, a „B” kategóriás 
vezetői engedély, illetve pályaalkalmassági elbeszélgetésen való megfelelés.

A tisztjelölti státusz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rendészeti képzésében részt 
vevő nappali munkarendes hallgatók tisztjelölti jogállásban folytatják tanulmányaikat. 
A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besoro-
lási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatellátásra való felkészülés. 
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A tisztjelölt kettős jogállású, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjszer-
ződésének megkötésével vállalja, hogy hivatásos állományba vételét követően legalább 
a rendészeti alapképzés időtartamának kétszeresét a vele ösztöndíjszerződést kötő rend-
védelmi szervnél szolgálatot teljesítve tölti el. A rendvédelmi szerv kötelezettséget vállal, 
hogy a tisztjelöltet tanulmányai befejezését követően hivatásos állományba veszi, részére 
végzettségének megfelelő szolgálati beosztást biztosít. A tisztjelölti jogviszony létrejöt-
tére, az ösztöndíjszerződés megkötésére az NKE-képzésre történő beiratkozás napjától 
kezdődő 6 hónap próbaidő kikötése mellett kerül sor. A próbaidő tartama alatt a tisztjelölt 
alapfelkészítésen vesz részt, befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát és esküt tesz.365 A tiszt-
jelölt önálló intézkedésre nem jogosult, de szakmai gyakorlatai során szolgálati fegyver 
és felszerelés viselésére jogosult. A hivatásos állományba vétellel a tisztjelölti – és ezzel 
együtt a hallgatói – jogviszony megszűnik.

A próbaidő

A próbaidő hosszabb-rövidebb időtartam a munkaviszony kezdetén, lehetőség a mun-
káltatónak és a munkavállalónak is, hogy a jogviszony létesítésének helyességéről megy-
győződjenek, és megvizsgálják, a munkavállaló – jelen esetben a hivatásos szolgálati 
jogviszony ellátására jelentkező – alkalmas-e a munkakörre, a munkaadó biztosítja-e 
a megfelelő munkakörülményeket. Próbaidő alatt bármely fél indoklás nélkül meg-
szüntetheti a szolgálati jogviszonyt. A próbaidő tartama legalább 3 legfeljebb 12 hónap. 
Mindenképp 12 hónap próbaidő kikötésére kerül sor, ha a hivatásos szolgálati viszonyra 
jelentkező nem rendelkezik rendvédelmi szakmai képesítéssel.366 A szolgálati viszony 
módosítását nem zárja ki a próbaidő tartama.

A képzési rendszer gyakorlata a rendészeti szakgimnáziumokban tanulmányokat foly-
tató másodéves tanulók 12 hónapos próbaidő kikötésével történő kinevezése a rendőrség 
hivatásos állományába. A tanulókat tervezett szolgálati helyük állománytáblájának kezdő 
(„A” besorolási kategóriájú) tiszthelyettesi besorolású szolgálati beosztására nevezik 
ki. A próbaidő tartamának lejártával a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya 
véglegesíthető. Véglegesítésre vagy a szolgálati viszony próbaidő alatt történő meg-
szüntetésére előterjesztést a humán igazgatási szakszolgálat készít, amely tartalmazza 
a hivatásos állományú osztályvezető értékelését és javaslatát; ha szükséges, a hivatásos 
állományú a döntés érdekében meghallgatható. Amennyiben a véglegesítést az állomá-
nyilletékes parancsnok elutasítja, a hivatásos állomány tagjának jogviszonyát azonnali 
hatállyal a próbaidő alatt megszüntetik.

365 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. §
366 Hszt. 49. §
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Szenior állomány

A szenior állomány a hivatásos állományon belül foglalkoztatott különleges állománycso-
port, speciális szabályokkal. A szenior állományba történő kinevezés az öregségi nyug-
díjkorhatár előtt álló szolgálati járandóságra jogosult által szenior állományban történő 
szolgálatellátására tervezett állományilletékes parancsnokhoz benyújtott – a kinevezésre 
jogosult vezetőhöz címzett – írásos kérelmére alapján történik. A szenior állományba 
vétel határozott idejű szerződéssel történik, amely alapján legfeljebb az öregségi nyug-
díjkorhatár eléréséig foglalkoztatható. A szenior állományba jelentkező a kinevezéssel 
egyidejűleg esküt tesz. A szenior állományban foglalkoztatott heti munkavégzési ideje 
35 óra, amelyet nappali időszakban – 06.00 óra és 22.00 óra között – kell teljesítenie, 
túlszolgálat részére nem rendelhető el. A szenior állományba tartozó tényleges szolgálati 
beosztást nem tölt be. A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya még 
az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt megszüntethető az alábbi esetekben:

 – saját kérelmére,
 – ha nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményeinek,
 – a szolgálat ellátására méltatlanná vált,
 – fenyítés kiszabásával, vagy büntetőeljárás keretében,
 – nem felel meg a rá vonatkozó egészségi, fizikai és pszichikai követelményeknek.

Nemzetbiztonsági ellenőrzés

A Hszt. és más jogi normák meghatározzák, hogy mely szolgálati beosztások azok, ame-
lyek betöltése nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött. E beosztásoknál a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az állam működése, a szervezeti egység jogszerű 
működése szempontjából a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatban 
nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e. Célja azon körülmények és kockázatok 
felderítése, amelyek által a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy tevékenysége 
jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá vált. Nemzetbiztonsági ellenőrzés 
csak az ellenőrzés alá eső személy előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető el, ennek 
hiányában a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony nem hozható létre 
vagy tartható fenn. A vizsgálathoz szükséges adatokat a nemzetbiztonsági szolgálatok 
az érintett önkéntes és törvényben előírt kötelező adatszolgáltatásával, az adatkezelést 
végző szervek adatszolgáltatása és az érintettel folytatott interjú alapján, közvetlen kap-
csolattartással vagy az ellenőrzött személlyel kapcsolatban lévő személyek meghallgatá-
sával készített környezettanulmány útján, valamint titkos információszerzéssel gyűjtik. 
Az érintett személy az ellenőrzést megelőzően biztonsági kérdőívet367 köteles kitölteni, 
az ellenőrzés az érintett házastársára, élettársára is kiterjedhet. A kérdőív esetenként 
rendkívül személyes, magánéleti kérdésekre is kiterjed, így például házasságon kívüli 
kapcsolatokra, szexuális irányultságra, anyagi helyzetre, amely területek zsarolhatóság 
alapjait képezhetik.

367 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §
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A vizsgálat eredménye alapján nem létesíthető szolgálati viszony olyan személlyel, 
akinek tervezett szolgálati beosztása nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik, és az elle-
nőrzés során kiállított szakvélemény alapján a biztonsági feltételeknek nem felel meg, 
a már betöltött szolgálati beosztás esetén pedig a hivatásos állomány tagját szolgálati 
beosztásából fel kell menteni. Nemzetbiztonsági kockázat fennállása esetén a hivatá-
sos állományba jelentkező vagy a hivatásos állomány tagjának más, nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá nem eső szolgálati beosztás ajánlható fel. Ha nemzetbiztonsági ellenőrzés 
során megállapított nemzetbiztonsági kockázat ellenére az állományilletékes parancsnok 
mérlegelése alapján továbbra is indokoltnak tartja a hivatásos állomány tagjának a szol-
gálati beosztásában tartását, abban az esetben kezdeményezheti a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés tárgykörét szabályozó törvény szerint arra jogosult személynél a jogviszony 
fenntartásának jóváhagyását.

Az ellenőrzés lefolytatására a nemzetbiztonsági szakszolgálatnak 60 nap áll rendelke-
zésére, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A biztonsági szakvélemény 
ténymegállapításaival szemben az érintett panasszal élhet. Nemzetbiztonsági ellenőrzés-
sel egyidejűleg kifogástalan életvitel ellenőrzésére nem kerül sor, de nemzetbiztonsági 
kockázat megállapítása esetén intézkedni kell a kifogástalan életvitel ellenőrzésre.

Kifogástalan életvitel

A kifogástalan életvitel a rendvédelmi feladatokat ellátó állománnyal szembeni szigorú 
társadalmi elvárás. A jogszabályi előírásokon túl a hivatástudattal együtt járó magas 
szintű etikai alapelveknek való megfelelést jelenti, ezen alapelveket foglalja össze a ren-
dőri hivatás etikai kódexe. A rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezőnél a hallga-
tói, tanulói jogviszony létesítése előtt, a hivatásos szolgálati jogviszonyra jelentkezőnél 
az állományba vétel előtt kifogástalan életvitel ellenőrzésére kerül sor. Az ellenőrzést 
a jelentkezőnek írásban (nyilatkozattal) tudomásul kell vennie. Ha a jelentkező életvitele 
az ellenőrzés során kifogásolható (vagy az ellenőrzéshez nem járul hozzá) vele szolgá-
lati viszony nem létesíthető. A kifogástalan életvitel ellenőrzése során az adatgyűjtés 
a vizsgált személlyel közös háztartásban élő házastársra, élettársa, hozzátartozóra is 
kiterjedhet.

A kifogástalan életvitel ellenőrzését az NVSZ folytatja le, megkeresés alapján.368 
Az ellenőrzés kezdeményezésére jogosult:

 – a miniszter kinevezési, valamint munkáltatói jogkörébe tartozó hivatásos állomá-
nyúak esetében az illetékes miniszter,

 – rendvédelmi szerven kívül szolgálatot teljesítők esetén, ha a hivatásos szolgálati 
viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok nem a miniszter hatáskörébe tartoznak; 
a védett szerv vezetője,

368 293/2010. Korm. rendelet 7. §
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 – a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ösztöndíjas hallgató 
és tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói, illetve tanulói szerződést kötő rendvé-
delmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka,

 – fenti esetek kivételével az állományilletékes parancsnok.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése eredményéről és megállapításairól az NVSZ hatá-
rozatot hoz, amely ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az ellenőrzött személyt 
a vizsgálat megkezdéséről vagy befejezéséről nem, de annak eredményéről tájékoztatni 
kell. A vizsgálat 30 napig tart (amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható), 
jellemzően bűnügyi és más nyilvántartások ellenőrzésére, nyíltan vagy a rendőri jelleg 
leplezésével környezettanulmány készítésére terjed ki. Különös tekintettel vizsgálják 
a jelentkező vagy hivatásos állományú szolgálaton kívüli magatartását, anyagi, jövedelmi 
viszonyainak megváltozását, továbbá bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható 
személyekkel fenntartott kapcsolatait. A kifogástalan életvitel a jogviszony fennállása 
alatt évente legfeljebb egy alkalommal ellenőrizhető. Állományban lévő hivatásos esetén 
soron kívüli ellenőrzésre abban az esetben kerül sor, amennyiben alapos okkal annak gya-
núja merül fel, hogy a hivatásos a szolgálattal össze nem egyeztethető életvitelt folytat.

Az életvitel nem kifogástalan, amennyiben:
 – a vizsgálat szolgálati viszony létesítését kizáró körülményt állapít meg,
 – a hivatásos állomány tagjával szemben bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés vagy elzárás kiszabására, illetve kényszergyógykezelés elrende-
lésére került sor,

 – a vizsgált személy nem felel meg a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása 
követelményének.369

Ha az elvégzett vizsgálat alapján a hivatásos állomány tagjának életvitele kifogásolható, 
az állományilletékes parancsnok köteles a vizsgálat eredményét megállapító határozat 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül az érintettet a megállapításokról tájékoztatni 
és a hivatásos állomány tagját meghallgatni. A meghallgatás során az érintett nyilatko-
zatáról jegyzőkönyv készül.

Az NVSZ csupán a vizsgálatot folytatja le, de annak megállapítása, hogy fennáll-e 
a kifogásolható életvitel valamely feltétele, már nem minden esetben képezi a feladatait. 
Ennek megállapítására jogosult:

 – a hivatásos állomány tagja esetében az állományilletékes parancsnok,
 – az ösztöndíjas hallgató, valamint a tanuló esetében az ösztöndíjas hallgatói vagy 

tanulói szerződést kötő rendvédelmi szerv országos parancsnoka,
 – a hivatásos állományba vagy rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező esetében 

a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv.

369 Hszt. 42. § (4) bek.
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A nem kifogástalan életvitel megállapítása esetén az állományilletékes parancsnok hala-
déktalanul intézkedik a hivatásos állomány tagjának felmentése iránt.

A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha:
 – a jelentkező a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe való 

jelentkezéstől eláll,
 – a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező hiva-

tásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan,
 – a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszűnik,
 – a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösz-

töndíjszerződése megszűnik,
 – a kifogástalan életvitel ellenőrzése kezdeményezésére jogosult a kérelmet visszavonta.

A megbízhatósági vizsgálat

A megbízhatósági vizsgálat az NVSZ kiemelt feladata, a korrupció elleni harc, fellé-
pés hatékony eszköze. Célja a korrupció visszaszorítása azon személyek kiszűrésével, 
akik hivatali helyzetükkel, szolgálati kötelezettségeikkel visszaélve bűncselekményeket 
követnek el. A megbízhatósági vizsgálat annak ellenőrzésére terjed ki, hogy a vizsgálat 
alá vont teljesíti-e jogszabályi kötelezettségeit, jogviszonyából és munkaköréből adódó 
feladatait. A vizsgálat jellemzően mesterségesen alakított szituációkon, élethelyzeteken 
keresztül zajlik. A vizsgálat a bűncselekmények feltárására irányul, a megállapítások 
alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.370

A megbízhatósági vizsgálat elrendelése ügyészi jóváhagyáshoz kötött. A vizsgálatot 
elrendelő határozatot és a végrehajtásra vonatkozó elrendelő tervet az ügyészség részére 
haladéktalanul meg kell küldeni, amelyek alapján az ügyész 2 munkanapon belül dönt 
a vizsgálat jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról. A vizsgálat időtartama 15 
nap (amelyet az NVSZ főigazgatója egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbíthat), 
befejezéséről és megállapításairól az NVSZ határozatot hoz. A védett állomány tagját 
a megbízhatósági vizsgálat megindításáról nem, befejezéséről viszont 15 munkanapon 
belül tájékoztatni kell, a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok hirdeti ki. Meg-
bízhatósági vizsgálat ugyanazon személlyel kapcsolatban naptári évenként legfeljebb 3 
alkalommal rendelhető el.

A kialakított élethelyzetnek, vizsgálatnak olyannak kell lennie, hogy a vizsgálattal 
érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. Ugyanakkor nem 
veszélyeztetheti az életet, testi épséget, nem akadályozhatja más hatóság eljárását vagy 
a vizsgálattal érintett személy kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését, és nem járhat 
személyhez fűződő jogainak, becsületének, jó hírnevének sérelmével. A megbízhatósági 
vizsgálat végrehajtása során az NVSZ tagja bűncselekményt, szabálysértést vagy köz-
igazgatási bírsággal sújtandó szabályszegést követhet el. Esetükben a törvényi felhatal-
mazás büntethetőséget kizáró okot jelent.

370 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §
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Ennek megfelelően nem büntethető a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési felada-
tokat ellátó szerv tagja:

 – a megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó részletes tervben rögzített bűncselekmény, 
szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha az elkö-
vetés bűnmegelőzési, bűnfelderítési érdeket szolgált,

 – a biztonságának biztosítása és lelepleződésének megakadályozása érdekében elkö-
vetett bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó sza-
bályszegés miatt, ha a biztonságának vagy lelepleződésének megakadályozásával 
kapcsolatos érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonásához fűződő érdek, illetve

 – olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabály-
szegés miatt, amely más bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakí-
tása érdekében szükséges, és a bűncselekmény megelőzéséhez vagy megszakításá-
hoz fűződő érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonáshoz fűződő érdek.

Ha a vizsgálat végrehajtására vonatkozó tervben szereplő mesterséges élethelyzet kialakí-
tására objektív körülmények miatt nem kerül sor, a vizsgálat megszüntetéséről határozat 
készül, amelyről a védett állomány érintett tagját szintén tájékoztatni kell. A vizsgálatot 
határozattal be kell fejezni, ha a védett állomány tagjának állományviszonya a vizsgálat 
ideje alatt bármilyen okból megszűnik. Amennyiben a vizsgálat során bűncselekmény 
gyanúja merül fel, az NVSZ haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy ügyészségnél.

A szolgálati viszony létesítését kizáró körülmény

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének törvényi feltételei mellett a jogviszony léte-
sítését megelőzően és – ha kizáró körülmény meglétének gyanúja merül fel – annak 
fennállása során vizsgálni kell a jogviszony létét kizáró körülményeket. A szolgálati 
viszony létesítését kizáró körülmények a hivatásos állományú vagy a hivatásos állo-
mányra jelentkező büntetőjogilag szankcionált cselekményei, amelyek a hivatásos élet-
pályával, a rendőrség szervezetével és feladataival összeegyeztethetetlenek. A Hszt. azt 
a megoldást választotta, hogy nem elégedett meg a Btk.-ban  szabályozott, a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülési időkkel, hanem ettől eltérő, speciális men-
tesülési időket állapított meg.

Ennek alapján nem létesíthető szolgálati viszony azzal:371

 – aki büntetett előéletű,
 – aki a betöltendő szolgálati beosztásnak megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt áll,
 – aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi 

felelősségét jogerős ítéletben megállapította,

371 Hszt. 41. §
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 – szándékos bűncselekmény miatt kiszabott ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztés-büntetés esetén a mentesítés beálltától számított 12 évig,

 – szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó sza-
badságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 10 évig,

 – szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy rész-
ben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 évig,

 – szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekű munka vagy pénz-
büntetés esetén a mentesítés beálltától számított 5 évig,

 – gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés-büntetés 
esetén a mentesítés beálltától számított 8 évig,

 – gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabad-
ságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 5 évig,

 – gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott elzárás, közérdekű munka vagy pénzbün-
tetés esetén a mentesítés beálltától számított 3 évig,

 – akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógyke-
zelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 3 évig,

 – akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meg-
hosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított 3 évig,

 – aki büntetőeljárás hatálya alatt áll (ide nem értve a magánvádas vagy pótmagán-
vádas eljárást),

 – aki korábban már állt szolgálati viszonyban és szolgálati viszonya a fenyítés kiszabá-
sával, büntetőeljárás keretében, vagy a szolgálatra kifogásolható életvitel, nemzetbiz-
tonsági kockázat vagy szolgálaton kívüli magatartásával szolgálatra alkalmatlanság 
miatt szűnt meg, a szolgálati viszony megszűnését, továbbá – ha az később telik 
le – a büntetőjogi jogkövetkezmények megszűnését követő 5 évig.

A rendőrség társadalmi megítélése és működésének alapelvei szempontjából is elvárás, 
hogy állományának tagjai magas erkölcsi értékrenddel rendelkezzenek, mind szolgálat, 
mind magánélet tekintetében példamutató életmódot folytassanak, személyes tekinté-
lyükkel növeljék a rendőrség működéséhez szükséges társadalmi bizalmat.372 Ennek 
a feltételnek a megteremtését kizárja a büntetett előélet. A büntetőeljárást lezáró jogerő-
sen marasztaló döntés büntetőjogon kívüli joghátrányai körébe tartozik, hogy az elítélt 
személy bizonyos társadalmi feladatokat nem láthat el, munkaköröket – mint a rendőrség 
hivatásos állományának tagja – nem tölthet be. Ez alóli törvényi mentesítést az érintett 
személy – az alkalmazott szankció típusától, mértékétől függően – a fent felsorolt diffe-
renciált időtartamok leteltét követően kap.

372 A rendőri hivatás etikai kódexe 13. pont A közbizalomról
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A hivatásos szolgálati jogviszony módosítása

A szolgálati viszony módosítására a hivatásos állomány tagjának tudtával és (bizonyos 
eseteket kivéve) beleegyezésével kerülhet sor. A szolgálati viszony módosításának alábbi 
eseteit szabályozták:

 – szolgálati beosztás módosítása,
 – áthelyezés rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez,
 – átrendelés,
 – más szervhez vezénylés,
 – vezénylés a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított 

szervhez,
 – vezénylés az ügyészi szervezethez,
 – vezénylés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre,
 – külföldi szolgálatra vezénylés,
 – megállapodás az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott 

fejlesztési programokban történő szakértői részvételre,
 – megbízás helyettesítésre,
 – szolgálati viszony szüneteltetése,
 – rendelkezési állományba helyezés, valamint rendelkezési állományba helyezés meg-

szűnését követően szolgálati beosztásba helyezés,
 – nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezés,
 – könnyített szolgálatban foglalkoztatás.

A szolgálati jogviszony – kisebb vagy nagyobb mértékben történő – módosulása a hiva-
tásos életút folyamatos és természetes velejárója. Bár a rendőri hivatás nem hasonlítható 
a civil szféra klasszikusan beöltött karrierorientált munkaköreihez, a hivatásos állomány 
tagjai is életutat járnak be, amely során kezdő szolgálati beosztásukban szerzett tudásuk, 
tapasztalatuk birtokában a számukra legvonzóbb speciális szakterületen helyezkednek 
el, amely során hivatásos szolgálati jogviszonyuk többször módosul.

Az országgyűlés a különleges közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak erkölcsi 
és anyagi megbecsülése érdekében bevezette a rendvédelmi életpályamodellt. Az élet-
pályamodell legjelentősebb vívmányai közé tartozik a dinamikus előmeneteli rendszer 
kialakítása, az illetmények egységesítése és emelése, valamint teljesítményértékelés 
bevezetése. Célja a hivatásos állomány megtartása, a motiváltság folyamatos fenntartása 
érdekében. Három fő pillére az előmeneteli és illetményrendszer, a lakhatási támogatás, 
valamint az egészségkárosodási járadék rendszere.373

373 Országgyűlés Hivatala Infojegyzet 2018/21. www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegy-
zet_2018_21_rendvedelmi_eletpalya.pdf/0179c49b-b748-8587-2d13-86e60ecff365 (A letöltés dátuma: 
2020. 04. 25.)

http://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_21_rendvedelmi_eletpalya.pdf/0179c49b-b748
http://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_21_rendvedelmi_eletpalya.pdf/0179c49b-b748
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A szolgálati beosztás módosítása

A szolgálati beosztás módosításának esetei:
 – magasabb szolgálati beosztásba helyezés,
 – azonos besorolású másik szolgálati beosztásba helyezés,
 – alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés,
 – vezetői beosztásba történő kinevezés és a vezetői kinevezés visszavonása.

A magasabb szolgálati beosztásba helyezés a hivatásos állomány tagjának előmene-
tele, tapasztalatának és munkájának elismerése alapján részére biztosított – többletillet-
mény-juttatással együtt járó – általában magasabb felelősségi szintű beosztás felajánlása, 
amely bár egyértelműen előrelépés számára, a beosztásba helyezéshez beleegyezése 
szükséges. Feltétele, hogy a beosztás ellátásához szükséges képesítési és alkalmassági 
feltételekkel a hivatásos állományú rendelkezzen.

Azonos besorolású másik szolgálati beosztásba helyezésre jellemzően akkor kerül sor, 
ha a hivatásos állomány tagja a beosztás betöltéséhez szükséges feltételeknek – például 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján – maradéktalanul nem felel meg. Szervezeti egysé-
gen belül történő azonos besorolású másik szolgálati beosztásba helyezéshez a beosztott 
belegyezése nem szükséges.

Az alacsonyabb beosztásba helyezés a munkáltatói jogkört gyakorló törvényi köte-
lessége, ha az állomány tagja – minősítése alapján – az általa betöltött szolgálati beosztás 
ellátására alkalmatlannak bizonyult, illetve, ha vele szemben alacsonyabb szolgálati 
beosztásba helyezés fegyelmi fenyítést alkalmaztak. Ebben az esetben az állomány tagja 
beleegyezését nem kell kikérni. Ha az alacsonyabb beosztásba való helyezés oka a nem 
megfelelő minősítés, akkor elsődlegesen a szervezeten belüli üres, átmenetileg be nem 
töltött beosztásba kell helyezni az érintettet; ha ilyen nincs, akkor a szolgálatteljesítési 
hely megváltozásával kell számára más beosztást keresni. Fegyelmi fenyítés esetén más 
szolgálatteljesítési hely nem jelölhető ki; ha a szervezeten belül nincs más megfelelő 
beosztás, akkor az érintett saját beosztásában marad, de a besorolási kategóriáját eggyel 
alacsonyabbra kell minősíteni, és az illetményét is ennek megfelelően csökkenteni kell. 
A beosztott továbbá alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezhető belegyezésével, ha 
létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt a szolgálati beosztása megszűnt, illetve kérel-
mére, vezetői kinevezés visszavonásával vagy arról történő lemondással, végül pedig 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján.374

Az átrendelés

Az átrendelés a fegyveres szerv hivatásos állomány tagjának kinevezéstől eltérő helyen 
vagy eltérő beosztásban történő szolgálatteljesítése. A szabad mozgás és a tartózkodási 
hely szabad megválasztásának alkotmányos jogának korlátozása alapján lehetőség nyílik 
a hivatásos állomány tagjának szolgálati helyéről történő átrendelésére. Szolgálati érdek-

374 Hszt. 55. § (1) bek.
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ből – az eredeti szolgálati beosztás meghagyása mellett – a hivatásos állomány tagjának 
beleegyezése nélkül a rendvédelmi szerv más szervezeti egységéhez, akár más helységbe 
is átrendelhető. A más helységbe történő átrendelés(ek) időtartama naptári évenként a 4 
hónapot nem haladhatja meg. A 4 hónap leteltét követően 6 hónapon belül ismételt átren-
delésre nem kerülhet sor. Ettől a korlátozástól méltányolható személyi-családi érdekből, 
különösen a hivatásos állomány tagjának kérelmére el lehet térni.

Az átrendelés történhet szervezeti egységen belül más szolgálati feladat ellátása céljá-
ból. Ez esetben az úgynevezett ideiglenes átrendelésre egy naptári éven belül összesen 30 
munkanap időtartamban, vagy 30 munkanapnak megfelelő rész-szolgálatteljesítési időben 
kerülhet sor, amely időtartamra a hivatásos állomány tagját külön díjazás nem illeti meg.

Az átrendelés ideje alatt a hivatásos állományú illetményre és hivatásos pótlékra 
az eredeti szolgálati beosztása alapján, minden más pótlékra az átrendelés során teljesített 
szolgálata alapján jogosult. Az átrendelést írásban, állományparanccsal vagy utasítással 
kell elrendelni. Átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlása megoszlik 
a küldő és a fogadó szerv vezetője között.

A vezénylés

A vezénylés a szolgálati hely ideiglenes jellegű megváltoztatása (amely nem zárja ki 
a határozatlan időre történő alkalmazást). Erre a hivatásos állomány tagjának belegyezé-
sével – esetleg önkéntes jelentkezéssel vagy pályázaton történő indulással – kerülhet sor.

A hivatásos állomány tagja vezényelhető:
 – más szervhez,
 – miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez,
 – ügyészi szervezethez,
 – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre,
 – külföldi szolgálatra.

A más szervhez történő vezénylés – alapesetben – legfeljebb 5 év időtartamra szól, amely-
nek lejártát követően más szervhez történő ismételt vezénylésre csak azt követően kerül-
het sor, ha a hivatásos állomány tagja legalább a vezényléssel megegyező időtartamban 
a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A vezénylést a hivatásos állomány tagjának 
kérelmére 30 napon belül meg kell szüntetni. A vezénylés megszűnésének további oka 
lehet az arra okot adó körülmény megszűnése (érdekmúlás) vagy a vezényelt nem megfe-
lelő magatartása, illetve szolgálati érdekből kezdeményezheti a küldő szerv is a vezénylés 
megszüntetését. A vezényelt magatartásával járul hozzá a vezénylés megszüntetéséhez, 
ha bűncselekményt, fegyelemsértést vagy más jogsértést követ el, ha életvitele kifogásol-
ható, vagy – önhibájából – a szolgálati viszonyából eredő továbbképzési kötelezettségeit 
nem teljesíti. A vezénylés megszűnését követően a rendvédelmi szerv köteles biztosí-
tani a további szolgálatellátást, amelynek során a vezénylést megelőző – a hivatásos 
állomány tagja képzettségének és végzettségének megfelelő – szolgálati beosztásával 
azonos besorolású szolgálati beosztást, ennek hiányában alacsonyabb beosztást ajánl 
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fel, esetleg a hivatásos állomány tagját legfeljebb egy év időtartamban rendelkezési 
állományba helyezi.

A rendelkezési állományban tartás célja, hogy állományban tartható legyen az, akinek 
esetében belátható időn – egy éven – belül számítani lehet a képzettségének és végzettsé-
gének megfelelő és elvárt besorolású szolgálati beosztás biztosítására. Így a munkáltatói 
jogkört gyakorló nem veszíti el a számára értékes munkaerőt.

Ha a hivatásos állomány tagja a rendelkezési állományba helyezést megelőző szolgá-
lati beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztás nem biztosítható, vagy a részére 
ilyen szolgálati beosztás hiányában felajánlott, végzettségének, képzettségének megfe-
lelő – korábbinál alacsonyabb besorolású – szolgálati beosztást nem fogadja el, szolgá-
lati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. Ellenben, ha a hivatásos állomány tagja 
számára megfelelő – korábbival azonos besorolású – beosztást ajánlanak fel, de ő azt 
nem fogadja el, vagy 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, abban az esetben ezt úgy 
kell tekinteni, hogy szolgálati viszonyáról lemondott.

Megbízás helyettesítésre

A helyettesítésre történő megbízás célja a rendőri szerv által végzett munka folyamatos-
ságának biztosítása. Leggyakrabban vezetői feladatkörök végzésére irányul, így alosz-
tályvezetők, osztályvezetők (őrsparancsnokok) vagy a tiszthelyettesi állománycsoport 
tekintetében szolgálatparancsnoki, csoportvezetői beosztásokat látnak el megbízással.

Megbízás helyettesítésre történhet:
 – üres vagy ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátására,
 – a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésére,
 – eredeti szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkör ellátására.

A helyettesítésre történő megbízás ideiglenes személyügyi intézkedés, történhet a hivatá-
sos állomány tagjának eredeti szolgálati beosztásából adódó feladatainak ellátása mellett 
vagy szolgálati feladatai ellátása alóli mentesítéssel. A megbízáshoz a beosztott – írá-
sos – hozzájárulása szükséges, amely alól kivételt képez a rövid idejű, egy hónapot meg 
nem haladó időtartamú helyettesítés. Megbízás olyan személy részére adható ki, aki 
az ellátandó feladatkörhöz szükséges képesítési követelményekkel rendelkezik, vagy 
a szakképesítés megszerzése folyamatban van.

Amennyiben a helyettesítés az eredeti szolgálati feladatkör ellátása mellett történik, 
a hivatásos állomány tagja a rendvédelmi illetményalap 50–200%-os  mértékű díjazásra 
jogosult. A díjazás a szervezetszerű helyettest is megilleti a szolgálati elöljáró helyette-
sítéséért 3 hónapot meghaladó – egybefüggő – helyettesítést követő időtartamra. Abban 
az esetben, ha a megbízás az eredeti feladatkör ellátása alóli mentesítéssel történik, 
a hivatásos állomány tagja számára a megbízással betöltött szolgálati beosztás szerinti 
illetményt kell megállapítani.
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Rendelkezési állomány

A hivatásos állomány tagját, amennyiben szolgálati beosztást nem tölt be, rendelkezési 
állományba kell helyezni az utolsó szolgálati beosztása szerinti szervezeti egységnél. 
A rendelkezési állományt alkalmazza – legfeljebb egy év időtartamig – a munkáltató 
azokban az esetekben, amikor a hivatásos állományú részére, például nemzetbiztonsági 
kockázat miatt szolgálati beosztásából felmentést, vezénylés megszüntetését vagy vezetői 
kinevezés visszavonását követően azonnal szolgálati beosztást nem tud biztosítani, de 
várható az érintett későbbi szolgálati beosztásba helyezése.

Rendelkezési állományba kerül:375

 – aki szolgálatát más szervnél teljesíti vagy akit külföldre vezényeltek,
 – akinek a szolgálati beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt megszűnt, 

de más szolgálati beosztásba tervezett, legfeljebb egy évig,
 – aki rendvédelmi szerv által elrendelt iskolarendszerű képzésen vesz részt legfeljebb 

a képzés befejezését követő 6 hónapig,
 – aki felsőoktatási intézményben nappali tanulmányokat folytat legfeljebb a tanulmá-

nyok befejezését követő 6 hónapig,
 – aki egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt eredeti szolgálati beosztását 

tartósan képtelen ellátni, de felgyógyulása várható, legfeljebb egy évig,
 – aki szolgálati feladatait gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli 

szabadság miatt vagy más, önhibáján kívüli okból nem tudja ellátni, legfeljebb az ok 
megszűnéséig,

 – a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, az elnöki megbízatás megszűnéséig,
 – akinek a részére vezetői beosztásba történt kinevezésének visszavonásakor vagy 

vezetői kinevezésről történő lemondás esetén a végzettségének, képzettségének 
megfelelő szolgálati beosztás felajánlására nincs lehetőség, legfeljebb egy évig,

 – akinek a részére a más szervhez vezénylés megszüntetését követően megfelelő szol-
gálati beosztás nem biztosítható, legfeljebb egy évig,

 – akinek a szolgálati viszonyát, mivel a részére felajánlott szolgálati beosztást nem 
fogadta el, felmentéssel meg kellene szüntetni, de a felmentésére a Hszt.-ben  megha-
tározott okok miatt nem kerülhet sor, legfeljebb a felmentési védelem megszűnéséig,

 – akit a szolgálati beosztásából a nemzetbiztonsági ellenőrzés során megállapított 
nemzetbiztonsági kockázat miatt fel kellett menteni, de részére megfelelő szolgálati 
beosztás felajánlására nincs lehetőség, legfeljebb egy évig.

A rendelkezési állomány megszűnését követően a hivatásos állomány tagjának a rendel-
kezési állományba helyezést megelőzően betöltött beosztásával azonos besorolású, ennek 
hiányában végzettségének megfelelő szolgálati beosztást kell felajánlani. A rendelkezési 
állomány speciális esete a nyugdíj előtti rendelkezési állomány, amelyre a hivatásos állo-
mány tagja – kérelmére vagy a munkáltató érdekkörében felmerült okból – a szolgálat 

375 Hszt. 77. §
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felső korhatárának elérése előtt 5 évvel jogosult.376 Feltétele a tényleges 30 év szolgálati 
jogviszony fennállása. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő tényleges szolgála-
tot már nem lát el, ennek megfelelően nem jár részére szabadság, illetve egyes juttatások, 
így különösen az egyenruházati ellátás sem illeti meg. Szolgálatra csak veszélyhelyzet, 
megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan támadás vagy szükségállapot 
idején hívható be.

Szolgálati viszony szüneteltetése

Bár a hivatásos szolgálat jogviszony, és az ezzel együtt járó jogok és kötelezettségek 
gyakorlása annak létrejöttétől megszűntéig egy folyamatosan fennálló körülményt fel-
tételez, bizonyos Hszt. alapján rögzített esetekben felfüggeszthető. Szünetel a szolgálati 
viszonya a hivatásos állomány tagjának, ha jelöltként nyilvántartásba vették országy-
gyűlési képviselői, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői és polgármes-
teri, nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson. Ennek érdekében a hivatásos 
állomány tagja haladéktalanul köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni, 
ha az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán jelöltként nyilvántartásba vették, a jelöltségtől való visszalépését, a tisztségbe 
való megválasztását, valamint annak elmaradását. A szünetelés időtartama a nyilván-
tartásba vételtől a választás befejezéséig, megválasztás esetén a képviselői mandátum 
megszerzéséig tart.

Szünetel továbbá a szolgálati viszony a miniszter által vezetett minisztériumba történő 
állami vezetői kinevezés esetén, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján szolgálati 
beosztásból történt felmentés esetén a kifogástalan életvitel ellenőrzésének befejezéséig.

A szolgálati viszony szüneteltetésének ideje alatt a hivatásos állomány tagja szolgá-
lati viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja, egyenruhát és szolgálati fegyvert 
nem viselhet, részére illetmény nem folyósítható. A szolgálati viszony szüneteltetésére 
az állományilletékes parancsnok intézkedik, és a szünetelés kezdő napjától mentesíti 
a hivatásos állomány tagját szolgálati kötelezettségei alól.

A hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

A hivatásos szolgálati jogviszony fennállásának és fenntartásának számos feltételéből 
bármelyik hiánya, megszűnése a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának meg-
szűnését vonja maga után. A szolgálati viszony megszűnését el kell határolni a meg-
szüntetéstől. Az előbbi általában nem a feleknek a szolgálati viszony megszüntetésére 
irányuló akarata miatt következik be, hanem valamilyen más jogilag releváns cselekmény, 
körülmény vagy állapot következményeként.

376 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 39. §
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A szolgálati jogviszony megszűnésének esetei:
 – a szolgálat felső korhatárának elérése,
 – a hivatásos állomány tagjának halála,
 – a törvény erejénél fogva, e törvényben meghatározott esetekben,
 – ha érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,
 – a határozott időre létesített szolgálati viszony esetében a határozott időtartam letel-

tével,
 – a szolgálati viszony megszüntetése fenyítés kiszabásával,
 – büntetőeljárás keretében szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás, a szolgálati 

viszony keretében betöltött szolgálati beosztás ellátásához szükséges tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával.

A rendőrségi évkönyvek és a magyar statisztikai évkönyvek a szolgálati jogviszony 
megszüntetése, a létszámcsökkenés legfőbb okaiként a nyugdíjazást, az elbocsátáso-
kat és az elvándorlást nevezték meg.377 Bár hosszú időn keresztül a hivatásos életpálya 
egyik jellemzője a fokozott szellemi és testi igénybevétel ellensúlyozásaként megjelenő 
korkedvezményes nyugdíjrendszer volt, a hivatásos szolgálat felső korhatára (napjaink-
ban) megegyezik a hivatásos állomány tagjára vonatkozó társadalombiztosítási öregségi 
nyugdíjkorhatárral.

A törvény erejénél fogva378 szűnik meg a hivatásos állomány tagjának jogviszonya, ha:
 – a szolgálati viszony fenntartásához szükséges, részére előírt képzési és vizsgaköte-

lezettség teljesítését önhibájából elmulasztja,
 – országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, főpol-

gármesterré, főpolgármester-helyettessé, megyei közgyűlés elnökévé, alelnökévé, 
polgármesterré, alpolgármesterré, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati képvi-
selővé megválasztották,

 – az összeférhetetlenség megszüntetését elmulasztotta,
 – állami vezetővé nevezték ki,
 – egészségkárosodási járadékra jogosultságát állapítják meg,
 – rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést állapítanak meg,
 – a kifogástalan életvitel szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzésével kapcsolatos 

nyilatkozatát visszavonja.

A szolgálati viszony megszüntetése a munkáltató vagy az állomány tagjának egyoldalú, 
esetleg kettejük közös, kifejezetten erre irányuló akaratnyilatkozatával képzelhető el.

A szolgálati viszony megszüntethető:
 – közös megegyezéssel,

377 Országgyűlés Hivatala Infojegyzet 2016/50. www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegy-
zet_2016_50_rendvedelmi_szervek_3.pdf/cbccc439-1671-4df0-b75c-58f960ec39ed (A letöltés dátuma: 
2020. 04. 25.)
378 Hszt. 82. §

http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_50_rendvedelmi_szervek_3.pdf/cbccc439-1671-
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 – lemondással,
 – azonnali hatályú lemondással,
 – felmentéssel,
 – kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi 

igazgatási szolgálati jogviszonyba vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogvi-
szonyba történő áthelyezéssel,

 – más rendvédelmi szervhez történő áthelyezéssel,
 – a Magyar Honvédséghez történő áthelyezéssel,
 – azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

Közös megegyezés esetén a szolgálati viszony megszüntethető akár az állományilleté-
kes parancsnok, akár a hivatásos állomány tagjának kezdeményezése alapján. A közös 
megegyezés esetén a két fél a szolgálati viszony megszűnésének napját írásban rögzíti. 
A felek megállapodnak továbbá egymással a felmerülő elszámolási kérdésekben (pél-
dául a tanulmányi szerződésből fakadó visszatérítési kötelezettséget illetően). Közös 
megegyezéssel történő szolgálati viszony megszüntetés a rendőrség szervezeténél nem 
jellemző gyakorlat pedig mindkét fél számára ideális lehetőséget kínál.

A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyáról lemondhat. Ez a jog a hivatásos 
állomány tagját szükségállapot, rendkívüli állapot, illetve váratlan támadás időszakában 
nem illeti meg. A lemondási idő 2 hónap, a felek ettől eltérő – rövidebb – időtartamban 
is megállapodhatnak. Lemondás esetén a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony 
megszűnését követően nem illetik meg a hivatásos szolgálat alapján biztosított egyes 
jogosultságok, mint például szolgálati lakás használatára, lakás és egyéb hitelek kedvez-
ményes törlesztésére, egyenruha és rendfokozat viselésére és használatára vonatkozó jog.

A lemondás jogának gyakorlása alóli időszakokat a Covid–19 okozta járvánnyal szem-
beni védekezés miatt kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idején meghozott normatív 
szabályok kiterjesztették a járványügyi veszélyhelyzet idejére is.379 E szabályok termé-
szetüknél fogva csak a veszélyhelyzet idejéig hatályosak, mégis jól mutatják a jogalkotás 
irányát.

Azonnali hatályú lemondásra a hivatásos állomány tagjának abban az esetben van lehe-
tősége, ha szolgálati elöljárója részéről jogaiban vagy emberi méltóságában olyan súlyos 
sérelem érte, amely miatt nem várható el tőle a hivatásos szolgálati jogviszony további 
fenntartása, teljesítése.380 Ebben az esetben a hivatásos állomány tagjának – a lemondásra 
okot adó körülmény megjelölésével – bizonyítania kell a vele szemben tanúsított jogsértő 
cselekményt. Azonnali hatályú lemondás esetén a szolgálati viszony a bejelentést követő 
napon megszűnik.

A felmentés a munkáltató egyoldalú jognyilatkozata. A hivatásos állomány tagja 
szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszűntetésére a munkáltatói jogkört gya-
korló elöljáró kezdeményezése alapján – törvényben meghatározott esetekben – kerül 

379 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § a) pont
380 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 47. §
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sor. Az elöljáró köteles a felmentést megindokolni, a felmentésről állományparancsban 
vagy határozatban rendelkezik.

A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát az alábbi esetekben felmentéssel 
meg kell szüntetni:381

 – minősítése, pszichikai, fizikai vagy egészségi állapota alapján a hivatásos szolgálatra 
vagy szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlanná vált (és részére megfelelő 
szolgálati beosztás, munkakör nem biztosítható),

 – kifogástalan életvitel hiánya miatt hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált,
 – nemzetbiztonsági szempontból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, és az ere-

deti szolgálati beosztásból való felmentését követően részére felajánlott szolgálati 
beosztást nem fogadta el, vagy nem volt felajánlható szolgálati beosztás,

 – a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált,
 – vezetői kinevezés visszavonását követően a hivatásos állomány tagja részére felaján-

lott szolgálati beosztást nem fogadja el, vagy szolgálati beosztás nem biztosítható,
 – rendelkezési állomány megszűnését követően megfelelő szolgálati beosztás a hiva-

tásos állomány tagjának nem biztosítható,
 – vezénylés megszűnését követően a hivatásos állomány tagjának megfelelő beosztás 

nem biztosítható, vagy a felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el.

A felsorolt esetekben a jogszabály nem ad mérlegelési lehetőséget munkáltató számára. 
Ennek megfelelően az itt meghatározott valamely feltétel bekövetkezése esetén a mun-
káltató számára kötelező a felmentés alkalmazása.

A felmentési idő legalább 2, legfeljebb 8 hónap időtartamú, amelynek felére a hiva-
tásos állomány tagját szolgálati kötelezettségei alól mentesíteni kell. A felek – a hivatá-
sos állomány tagjának kérelmére – ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak. 
A szolgálati viszony felmentési idő nélküli megszüntetésére kerül sor, ha felmentésre 
okot adó körülmény a hivatásos állomány tagjának kifogástalan életvitele vagy nemzet-
biztonsági szempontból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válása vagy a szolgálatra 
méltatlanná válása.

Az előzőektől eltérően vannak olyan esetek, amikor a munkáltatónak mérlegelési 
joga van a felmentés alkalmazására. Ennek megfelelően a hivatásos állomány tagjának 
szolgálati viszonya az alábbi esetekben felmentéssel megszüntethető:

 – a rendvédelmi szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt további fog-
lalkoztatására nincs lehetőség,

 – átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, 
a végzettségének és képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást nem fogadta el.

Vannak olyan időszakok az egyén életében, amikor a munkáltató nem gyakorolhatja 
a felmentés jogát. Ezek a munkáltatót korlátozó rendelkezések az állomány tagját védik, 
ezért szokás ezekre az élethelyzetekre eső időszakot védelmi időnek nevezni.

381 Hszt. 86. §
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Ennek megfelelően a munkáltató nem gyakorolhatja a felmentés jogát:
 – a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett 

egészségi alkalmassági felülvizsgálat ideje,
 – a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó 

otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság,
 – a várandósság ideje, a szülést követő 3 hónap, a szülési szabadság és a gyermek-

gondozás céljára kapott illetmény nélküli szabadság, továbbá illetmény nélküli 
szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek hároméves koráig,

 – a házastárs tartós hivatalos külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli sza-
badság,

 – az örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén a hivatásos állomány 
örökbe fogadni szándékozó tagját érintően a kötelező gondozásba helyezéstől szá-
mított 6 hónap, vagy ha a gyermek a 6 hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, 
a kötelező gondozás ideje,

 – a hivatásos állomány nő tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljá-
rással összefüggő kezelésének ideje, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 
6 hónap,

 – a szolgálati viszony szünetelésének időtartama alatt.

Vannak azonban a védelmi idő alóli kivételek, amikor hiába állapítható meg ennek 
fennállta, a munkáltató mégis gyakorolhatja az őt megillető felmentési jogot. Ilyen eset 
a kifogástalan életvitel hiánya, a nemzetbiztonsági szempontú alkalmatlanság, a méltat-
lanság esete, valamint ha az állomány tagja nyugdíjasnak minősül, vagy a felmentést 
ő maga kérte.

Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségi szabályok egy része gazdasági összeférhetetlenség körébe tarto-
zik. A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony létesítésével együtt alapvető jogainak 
korlátozásakor vállalja, hogy a rendőri hivatással nem összeegyeztethető keresőfoglal-
kozást nem végez. Idetartoznak a rendvédelmi szerv feladataival ellentétes, a szolgálat 
pártatlan és befolyástól mentes ellátását veszélyeztető, a rendvédelmi szerv tekintélyét 
sértő, romboló tevékenységek és tisztségvállalások. Az összeférhetetlenség más szabályai 
pedig politikai természetűek. A rendőrség a kötelezettségeinek teljesítése, feladatainak 
ellátása során politikai befolyástól mentesen, pártsemlegesen jár el. Ennek megvalósí-
tása érdekében a rendőrség hivatásos állományának tagja pártnak vagy pártpolitikai 
célokat szolgáló egyesületnek, alapítványnak nem lehet tagja, munkájukban nem vehet 
részt, politikai tartalmú közszereplést nem vállalhat.382 Végül pedig létezik a függelmi 
viszonyból fakadó hozzátartozók közötti összeférhetetlenség. Ennek megfelelően nem 
tölthető be olyan szolgálati beosztás, amelyben a hivatásos állomány tagja közeli hozzá-

382 Horváth–Kovács szerk. 2016, 37.
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tartozójával közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési viszonyba kerül, vagy ahol 
olyan gazdálkodó szervvel kerül pénzügyi viszonyba, amelyben közeli hozzátartozója 
tisztséget lát el vagy jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb 
jogviszonyt; engedélyezésre az állományilletékes parancsnok jogosult. Kivételt képeznek 
ez alól, és nem kell engedélyeztetni a szolgálati időn kívüli sporttal vagy ismeretterjesz-
téssel összefüggő munkavégzést vagy gazdasági társaságban munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonynak nem minősülő tevékenységet (tagsági, felügyelőbizottsági tagsági 
vagy vezető tisztségviselői jogviszony). Sem bejelenteni, sem engedélyeztetni nem kell 
a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, egyéb 
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet, valamint a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyt.

A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnok felé haladéktala-
nul jelenteni, ha a törvényben meghatározott összeférhetetlen helyzetbe kerül. Ha – saját 
észlelés vagy jelentés alapján – összeférhetetlenségi ok jut az állományilletékes parancs-
nok tudomására, írásban szólítja fel a hivatásos állomány tagját az összeférhetetlenség 
megszüntetésére, vagy – amennyiben erre lehetősége van – intézkedik az összeférhetet-
lenség kizárására. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok megszüntetésére a beosztott 
részéről a felszólítástól számított 30 napon belül nem kerül sor, az érintett szolgálati 
viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

A hivatásos állomány tagja, ha munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt kíván léte-
síteni, írásos kérelmet köteles benyújtani szolgálati elöljáróján keresztül az állományil-
letékes parancsnoknak címezve. A kérelemben meg kell jelölnie, milyen szervezetnél 
és milyen jogviszonyban, munkakörben, munkarendben kíván munkát végezni. A kérel-
met elbíráló állományilletékes parancsnok a munkavégzést határozott vagy határozatlan 
időre engedélyezheti, vagy a kérelmet megtagadhatja, ami ellen a beosztott panasszal 
élhet.383 Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szer-
vezetben való részvétel vagy tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, 
vagy veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását 
vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét. Ezért nem engedélyezhető például a szórako-
zóhelyek, klubok őrzés-védelmében való részvétel. Ugyanakkor a hivatásos állomány 
körében nem ismeretlen az alap szolgálati tevékenységtől eltérő kereső tevékenység. 
Ez akár bűnmegelőzési, bűnüldözési célokat is megvalósító tevékenység is lehet mint 
a szerződés alapján térfigyelő rendszerek működtetésében való részvétel.

Az állományilletékes parancsnoknak az engedélyezés során különösen azt indokolt 
mérlegelnie, hogy a munkavégzés sérti vagy veszélyezteti-e az alábbi érdekeket:

 – ellentétes-e a rendvédelmi szerv alapfeladataival, azok végrehajtását veszélyezteti 
vagy akadályozza-e,

 – a hivatásos állomány tagjának szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti-e,

383 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 61. §
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 – a rendvédelmi szerv vagy a hivatásos állomány tagját foglalkoztató szerv gazdasági 
érdekeit sérti-e,

 – a rendvédelmi szerv vagy a hivatásos állomány tagját foglalkoztató szerv tekinté-
lyének csorbítására alkalmas-e vagy azt veszélyezteti,

 – a szolgálaton kívüli kereső tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri 
kötelességéből fakadó szolgálati feladata-e,

 – a szolgálaton kívüli kereső tevékenység harmadik személyre vonatkozó információ 
gyűjtésére irányul-e,

 – a szolgálaton kívüli kereső tevékenység személyek őrzésével, biztosításával és e 
személyek objektumainak őrzésével kapcsolatos feladatra terjed-e ki, vagy követelés 
behajtására irányul-e,

 – a tevékenység a rendvédelmi szervnél rendszeresített nyilvántartások közvetlen fel-
használásával történne-e, vagy olyan ügyintézésre vonatkozik-e, amelyben valamely 
rendvédelmi szerv mint hatóság jár el,

 – a szolgálatteljesítési kötelezettséggel időben egybeeső tevékenységgel jár-e,
 – az elvégzendő tevékenyég olyan szolgáltatás nyújtására, vagy az abban való köz-

reműködésre irányul-e, amely szolgáltatás vonatkozásában a rendvédelmi szerv 
hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol,

 – az elvégzendő tevékenység olyan hatósági döntést megalapozó, vagy olyan hatósági 
döntés alapján az ügyfél által benyújtandó dokumentummal kapcsolatos-e, amely 
vonatkozásában a rendvédelmi szerv hatósági vagy szakhatósági jogkört gyakorol.

A vizsgálat nem kizárólag a rendőr által elvégzett feladatokra terjed ki, hanem szükséges 
vizsgálni az őt foglalkoztató cég vagy bármely más szervezet tevékenységét is. Ennek 
érdekében bekérhető a szervezet működését rögzítő alapszabály, cégjegyzékkivonat, 
továbbá egyéb okirat. Ezek csatolásának – a jogkövetkezményekre történő figyelmezte-
téssel ellátott – felhívás ellenére történő elmulasztása esetén a kérelmet el kell utasítani.

Nem számít munkavégzésnek a gazdasági társaságokban szerzett üzletrész. Minthogy 
ugyanakkor jövedelemszerzésre alkalmas, ezért speciális összeférhetetlenségi szabályo-
kat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a hivatásos állomány tagja köteles az állomá-
nyilletékes parancsnoknak bejelenteni a gazdasági társaságban fennálló tagságát, ide 
nem értve, ha kisebbségi üzletrésztulajdonnal vagy a gazdasági társaság részvényeinek 
kevesebb mint 20%-ával rendelkezik.

Az előmeneteli rendszer
Az előmeneteli rendszer elemei

A karrier (előmenetel) a zárt rendszerű közszolgálat egyik központi eleme, sokhelyütt 
névadója. Alapját az képezi, hogy a közszolgálati dolgozók többsége aktív pályája egészét 
a közszolgálat egyik-másik ágában tölti. Ehhez fel kell vázolni számukra egy kiszá-
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mítható pályaívet, előmeneteli rendszert.384 Az előmeneteli rendszer nem jelenti azt, 
hogy mindenki a szolgálati évek múlásával automatikusan előrehalad a karrierrendszer 
elemeiben, csupán ennek lehetőségét biztosítja azzal, hogy bizonyos fokú – nagyon 
korlátozott – előmeneteli lehetőséget a szolgálati évek múlása is eredményez. A 2015 
előtt hatályos szabályok szerint a rendvédelmi szervek esetében két, egymás mellett pár-
huzamosan futó előmenetelt biztosítottak. Az egyik a rendfokozati előmenetel, a másik 
pedig a szervezeti előmenetel. E kettő között viszonylag kevés kapcsolódási pont volt. 
A Hszt. szakított ezzel a megoldással, és megteremtette a beosztások, viselt rendfokozat 
és a szolgálati évek kellő egyensúlyát.

A hivatásos szolgálati viszony létrejöttekor, illetve annak bármilyen irányú módosí-
tásakor – például magasabb vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezéssel, vezetői 
kinevezéssel – a hivatásos állomány tagjának besorolási osztályt, besorolási kategóriát, 
fizetési fokozatot és viselhető rendfokozatot állapítanak meg. Ezzel a besorolási eljárással 
a hivatásos állomány tagjának átlátható és tervezhető előmeneteli rendszert biztosítanak.

A rendőrség hivatásos állománya tiszthelyettesi, tiszti vagy vezetői besorolási osz-
tályba tartozhat. Ezen belül a különböző szolgálati beosztásokat „A”, „B”, „C”, „D” és „E” 
jelöléssel besorolási kategóriákra385 osztják, és rendelik hozzá az egyes kategóriákhoz 
a fizetési fokozatokat és viselhető rendfokozatokat. A fizetési fokozatok közötti előre-
sorolás a fizetési várakozási idő leteltével történik, amely alapesetben 4 év.

A hivatásos állomány tagjának előmenetele során az alábbi általános feltételeknek 
kell megfelelnie:

 – az előírt képzési és továbbképzési kötelezettség teljesítése,
 – a jogszabályban meghatározott, elvárt teljesítményszint,
 – az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 – az előírt fizetési várakozási idő kitöltése,
 – a magasabb szolgálati beosztás ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalat, valamint 

készségek és kompetenciák,
 – a pályázat útján betölthető szolgálati beosztás esetén pályázat benyújtása.

Az előmeneteli rendszer a rendvédelmi életpálya egyik alappillére. A Hszt. rendelkezik 
a hivatásos állomány előmeneteléről is, aminek célja, hogy az állomány szolgálati ideje 
alatt kellő motiváltsággal végezze feladatait.

Az előmeneteli rendszer lehetséges területei:
 – magasabb szolgálati beosztás (ezzel együtt esetleg magasabb besorolási kategória),
 – besorolási kategórián belül fizetési fokozatban,
 – rendfokozatban.

384 György 2018b, 38.
385 A besorolási kategóriák tiszti és tiszthelyettesi szolgálati beosztásokra vonatkoznak, a vezetői beosztások 
ettől eltérnek.



586

A besorolási kategórián belüli fizetési fokozatban előre sorolás feltétele a fizetési 
várakozási idő letelte. Ezentúl a hivatásos állomány tagjának jogszabályban meghatá-
rozott továbbképzési kötelezettségét hiánytalanul teljesítenie kell, és a várakozási idő 
éves egyéni teljesítményértékeléseinek átlaga tekintetében legalább megfelelő telje-
sítményfokozatot kell elérnie.386 Magasabb rendfokozatba történő előléptetés feltétele 
a fentieken túl a hivatásos állomány tagjának részére előírt rendfokozati vizsga sikeres 
teljesítése (vagy a kötelezettség alóli mentesülés). Fizetési fokozatban vagy rendfoko-
zatban nem léptethető elő az a hivatásos állományú, aki rendfokozatát érintő fegyelmi 
fenyítés vagy bírósági ítélet végrehajtásának hatálya alatt áll, illetve akivel szemben 
büntető-, méltatlansági vagy fegyelmi eljárás van folyamatban. Magasabb besorolási 
kategóriába tartozó szolgálati beosztásba – vagy vezetői beosztásba – a hivatásos 
állomány tagja akkor nevezhető ki, ha teljesíti az előírt képzettségi és alkalmassági 
feltételeket, és az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelésének átlaga legalább jó 
teljesítményfokozatú.

Szolgálati beosztás tekintetében az előmeneteli rendszer kiválasztási eljáráson 
és pályáztatáson keresztül valósul meg. Ennek során az egyes szervezeti egységek állo-
mánytáblájának betölthető, megüresedő státuszainak feltöltésére az állományilletékes 
parancsnok a betölthető beosztásra megfelelő, alkalmas személyt keresi, illetve a beosztás 
betöltésére való alkalmasságát vizsgálja meg. A kiválasztási eljárás során a hivatásos 
állomány önként jelentkező, valamint szolgálati elöljáró vagy a humánigazgatási szak-
szolgálat által javasolt személyek vehetők figyelembe. Amennyiben a beosztás betölté-
séhez szükséges feltételeknek a szervezeti egységnél nincs megfelelő beosztott – vagy 
az elöljáró nem találja arra alkalmasnak – az állományilletékes parancsnok a rendvédelmi 
szerv személyi állománya körében pályázatot tehet közzé. A pályázat közzétételének nem 
feltétele a kiválasztási eljárás lefolytatása, az állományilletékes parancsnok közvetle-
nül élhet ezzel a módszerrel. A mindennapi gyakorlatban az egyes szervezeti egységek 
állományilletékes parancsnokai a szervezeti egységnél szolgálatot teljesítő beosztottak 
kiválasztását részesítik előnyben, ezzel is elősegítve a kiszámítható és átlátható előme-
neteli rendszert beosztottaik részére.

Az előmeneteli rendszer lehetőséget biztosít az állományilletékes parancsnok vagy 
munkáltató részére a huzamosabb időn keresztül kiemelkedő szolgálati teljesítményt 
nyújtó, az előmenetelben személyi kompetenciái és képességei alapján legrátermet-
tebb beosztottak esetében várakozási időt mellőző soron kívüli előresorolásra, elis-
merve teljesítményüket, fenntartva és fokozva motiváltságukat. A fizetési fokozatban 
történő soron kívüli előresorolás feltétele az azt megelőző 4 év átlagának legalább 
jó teljesítményfokozata, és a meglévő rendfokozatban eltöltött legalább 4 év. Soron 
kívüli előresorolásra a viselt rendfokozatonként legfeljebb egy alkalommal kerül-
het sor. További lehetőség az elismerésre a hivatásos állomány tagjának soron kívül 

386 Magasabb követelményszintet határoznak meg középvezetői és beosztott vezetői beosztások tekintetében, 
ahol a vezetői beosztásban eltöltött idő teljesítményértékelési átlagának legalább jó teljesítményfokozatot 
kell elérnie.
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eggyel magasabb rendfokozatba kinevezése. A kinevezés feltétele az azt megelőző 4 
év átlagának legalább jó teljesítményfokozatán túl – utólagos – rendfokozati vizsga 
kötelezettsége.

Számos beosztás betöltésének feltétele lehet valamely szaktanfolyam teljesítése. 
A körzeti megbízotti, szolgálatparancsnoki, baleseti helyszínelői, nyomozói, bűnügyi 
technikusi, illetve további szaktanfolyamok rendeltetése a kinevezésre (megbízásra) 
tervezett beosztott többhetes, akár több hónapos képzéssel meglévő ismereteinek rend-
szerezése mellett a leendő beosztásának betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. 
Ennek érdekében a hivatásos állomány tagja szolgálati feladatai ellátása alól a képzésre 
történő vezényléssel mentesül.

Az előmenetel további feltétele lehet jogszabályban meghatározott rendészeti 
tárgyú szakképesítés megszerzése. A rendészeti szakvizsga sikeres letétele a tiszti 
besorolási osztály „E” besorolási kategóriába tartozó beosztások betöltésének fel-
tétele, a szakvizsga célja a beosztásba kinevezendő tisztek részére a rendvédelmi 
szervek tevékenységével, a közigazgatás működésével kapcsolatban átfogó tudásanyag 
biztosítása, illetve meglévő szakmai ismereteik frissítése. A rendészeti szakvizsga 
tananyaga elektronikus úton biztosított,387 illetve ahhoz háromnapos felkészítés is 
tartozik. A kötelező és választható vizsgatárgyból álló szakvizsgát háromtagú vizs-
gabizottság előtt kell teljesíteni, a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az eredményt 
százalékos értékben határozzák meg, a megfelelt minősítés feltétele 60%-os, a jól 
megfelelt minősítés feltétele 75%-os, a kiválóan megfelelt minősítés feltétele legalább 
95%-os  eredmény.388

Az osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi beosztások betöltésének feltétele 
rendészeti vezetővé képző tanfolyam, a főosztályvezetői és annál magasabb besorolású 
beosztások betöltésének feltétele rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése. 
Az egymásra épülő tanfolyamok célja az alapvető személyi kompetenciák fejlesztése 
az eredményesebb parancsnoki, vezetői és irányítói feladatok ellátása érdekében.389

Rendfokozati vizsga

A hivatásos állomány tagjának magasabb rendfokozatba történő előléptetésének feltétele 
a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga sikeres teljesítése (vagy a rend-
fokozati vizsga kötelezettsége alóli mentesség). A rendfokozati vizsga egy, a szolgálati 
beosztáshoz kötődő ismereteket tartalmazó előmeneteli vizsga. Rendfokozati vizsgára 
kötelezett az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven túl az NVSZ, 
a TEK, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állománya.

387 A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály kép-
zési- és vizsgaanyagokat biztosít a bmkszf.hu internetes portálon.
388 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 15. §
389 2/2013. (I. 30.) BM rendelet
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Rendfokozati vizsgát kell teljesíteni az alábbi esetekben:
 – magasabb rendfokozatba és ahhoz rendelt fizetési fokozatba történő előléptetés ese-

tén, ha a magasabb rendfokozathoz rendfokozati vizsgát is kell teljesíteni,
 – magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati vagy vezetői beosztásba történő 

kinevezés esetén, ha az rendfokozati előmenetellel is jár,
 – soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés esetén.

Bár a rendfokozati vizsga az előléptetés egyik előfeltétele, bizonyos esetekben, például 
a hivatásos állomány tagjának soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő 
kinevezése során, utólag kell azt teljesíteni. Ilyen esetben a vizsga letételét a magasabb 
rendfokozatba történő előléptetést követő egy éven belül kell végrehajtani. A hivatá-
sos állomány tagja a rendfokozati vizsgát állományilletékes parancsnok vagy mun-
káltatói jogkört gyakorló írásbeli kötelezése alapján teljesíti. Önként is jelentkezhet 
rendfokozati vizsgára előmenetele elősegítése érdekében. Önkéntes jelentkezés esetén 
a vizsgázó vizsgadíjat, a rendvédelmi illetményalap 15%-át köteles megfizetni.

Mentesül a rendfokozati vizsga kötelezettsége alól, aki:
 – rendészeti szakvizsgával rendelkezik, és a rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati 

beosztásban teljesít szolgálatot,
 – címzetes rendfokozattal rendelkezik,
 – alacsonyabb rendfokozattal járó szolgálati beosztásba helyezést követően újra maga-

sabb rendfokozatba kerül, de az ehhez tartozó vagy magasabb rendfokozati vizsgát 
korábban már teljesítette.

Nem kell rendfokozati vizsgát tenni hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén, 
továbbá az első tiszti rendfokozatba történő kinevezéskor.

Rendfokozati vizsga során megkülönböztetik a tiszthelyettesi, a zászlósi, a tiszti 
és a főtiszti vizsgát. A vizsgát általános és különös részre tagolt ismeretanyagból össze-
állított vizsgakérdéssor alapján hajtják végre, amelyet rendészeti vizsgaközpont állít 
össze. Rendfokozati vizsgára naptári évenként legalább három alkalommal kell lehető-
séget biztosítani, amelyekhez önkéntes részvételű csoportos felkészítési és konzultációs 
lehetőséget is kell szervezni. A csoportos felkészítésekre hivatali munkarend szerinti 
munkanapokon kerül sor, ezek alkalmanként 4–6 óra időtartamúak, amelyek idejére 
szolgálatmentesség jár. A rendfokozati vizsgát lehetőség szerint a vizsgázó szolgálattel-
jesítési helyén kell megszervezni, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv helyi szerv 
szintjén nem állnak rendelkezésre a szükséges személyi és tárgyi feltételek, a területi 
szerv vizsgaszervezője szervezi meg a rendfokozati vizsgát, és biztosítja annak helyszí-
nét. A hivatásos állomány tagja a kiválasztott vizsgaidőpontot megelőzően legalább 60 
nappal a vizsgaszervezőn keresztül jelentkezik vizsgára. A vizsgázó legkésőbb a rend-
fokozati vizsgát megelőző 15 nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását. Amennyiben 
vizsgaidőponton nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül igazolással élhet. Ezen 
esetekben a vizsgázónak rendfokozati vizsgára ismételten jelentkeznie kell, részére lehe-
tőséget az eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül biztosítani kell. A rendfokozati 
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vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt, szóbeli vizsga keretében kell teljesíteni. A vizs-
gázó részére a vizsga napjára szolgálatmentesség jár. A vizsga során megfelelt és nem 
megfelelt minősítés kapható, a megfelelt minősítéshez legalább 60%-os  eredmény szük-
séges. Az eredményes rendfokozati vizsgáról elektronikus bizonyítványt állítanak ki.390

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés az – anyagi jutalmazásban is megjelenő – előmenetel alapja, ezért 
ez egyúttal a vezető fontos motivációs eszköze is. A teljesítményértékeléshez kapcsolódó 
teljesítményjuttatás egyben pénzügyi motivációt is jelent. A beosztottakkal folytatott 
értékelő (személyzeti) beszélgetések során a vezető részükre adott visszajelzésekkel 
helyes önértékelésük kialakításában, motiváltságuk fenntartásában, hiányosságaik fel-
ismerésében nyújt segítséget.

A hivatásos állomány tagjának szolgálatellátását, magatartását és a vele szemben 
támasztott követelményeket évente egy alkalommal értékelni kell. Év közben is telje-
sítményértékelést kell végezni, ha a szolgálati beosztás az év folyamán megváltozik, 
vagy szolgálatra alkalmatlanság merül fel. A teljesítményértékelés szöveges részének 
tartalmaznia kell az értékelt személy képességeinek és személyes tulajdonságainak 
értékelését, betöltött beosztására való alkalmasságát, valamint a további fejleszthetősé-
gére és előmenetelére vonatkozó következtetéseket. A teljesítményértékelés százalékos 
eredménye alapján a hivatásos állomány tagja ötfokozatú értékelést kap.391 Az egyéni 
teljesítményértékelés a vezető által a tárgyévre kitűzött 3–4 teljesítménykövetelmény 
és a személyes kompetenciák – szakmai ismeretek, személyes tulajdonságok – értéke-
léséből áll. Az egyéni teljesítményértékelés során figyelembe kell venni a szervezeti 
teljesítményértékelést is.

A tárgyévet lezáró egyéni teljesítményértékelés a szöveges indoklással kiegészítve adja 
az értékelt tárgyévre szóló minősítését. A minősítés alapján kezdeményezhető az érté-
kelt vezetői és utánpótlási bankba történő felvétele (vagy törlése), a szolgálati viszony 
módosítása, esetleg megszüntetése. A minősítést a hivatásos állomány tagjával ismertetni 
kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A minősítő lap a személyzeti anyag részét képezi. 
A minősítés, illetve a teljesítményértékelés megállapításaira vonatkozóan az értékelt 
szolgálati panasszal élhet. A hivatásos állomány tagja tárgyévet megelőző egyéni telje-
sítményértékelése (és a szervezeti teljesítményértékelés) alapján teljesítményjuttatásban 
részesíthető. A teljesítményjuttatás mértéke nem haladhatja meg a hivatásos állomány 
tagja alapilletményének háromszorosát. A juttatásra biztosítható költségvetési keretet 
a szervezeti teljesítményjuttatás alapján állapítják meg.

390 39/2016. (X. 6.) BM rendelet
391 26/2013 (VI. 26.) BM rendelet



VÁKÁT OLDAL



Hivatásos szolgálati jogviszony felelősségi rendszere
Papp Dávid

A hivatásos állonány tagjainak felelősségének általános elemei

A felelősség legáltalánosabb értelemben a felróható magatartásért való helytállás. 
Az már jogáganként eltérő, hogy mi képezi a felróhatóság alapját, de általában véve három 
tényező szükséges a felelősség megállapításához: 1. felróhatóság; 2. jogsértő magatartás; 
3. felelősségre vonásra irányuló eljárás. A közszolgálati életpályákat jellemző felelősségi 
rendszer igen összetett, sokféle felelősségi formát tartalmaz. A szakirodalom egységes-
nek mondható abban a tekintetben, hogy ezt inkább előnyként, semmint hátrányként 
értelmezik. A széles körű szabályozottság ugyanis kiszámíthatóságot jelent, és egyben 
védelmet a munkáltatói önkénnyel szemben.392

A közszolgálati életpályák egyik közös sajátossága a társadalmi szerepükhöz igazodó 
sajátos felelősségi rendszer. E tekintetben a rendőrség különleges helyzetét az a tény adja, 
hogy kétségkívül az államigazgatás integráns részét képezi, ezáltal a rendőr is hivatalnok, 
ugyanakkor a büntetőjogi szabályok szerint katonának minősül. Jól jelzi e kettőséget, 
hogy a rendőrség hivatásos állományú tagja hivatali feladatkörében eljárva hivatali bűn-
cselekmény speciális alanya lehet, ugyanakkor a Btk. A katonai bűncselekmények című 
XLV. Fejezete szerint katonai bűncselekményeknek is speciális alanya lehet. A bünteőt-
jogi felelősség bővebb kifejtését a büntetőjogi tanulmányok során szükséges elsajátítani.

A Hszt. további felelősségi formákat állapít meg. E felelősségi formák már munkajogi 
jellegűek, mert a felelősség objektív oldalán található magatartás valamilyen munka 
végzésére vonatkozó szabály megsértését jelenti. Ennek alapján a hivatásos szolgálati 
jogviszony felelősségi rendszere három pilléren alapszik, amely a fegyelmi felelősség, 
a szolgálaton kívüli magatartásért való felelősség (méltatlanság), valamint a kártérítési 
felelősség.

A fentieken túl megkülönböztethetjük az úgynevezett eredményfelelősséget. Ez a fele-
lősségi forma a vezetőkkel szemben érvényesíthető. Alapját az képezi, hogy a vezetők 
felelősséggel tartoznak egy adott szervezet vagy szervezeti egység hatékony, szakszerű 
és eredményes munkájáért.393 Ez a felelősségi forma kivételnek tekinthető, mert alkal-
mazásához nem szükséges a felróhatóság megállapítása, így előfordulhat, hogy a vezető 
semmilyen felróható magatartást nem valósított meg, és ennek ellenére „felelősségre 
vonják”. A felelősség alapja ez esetben a szervezet nem megfelelő vagy még inkább 
nem a felettes vezető elvárásainak megfelelő működése. Ennek a felelősségi formának 
megfelelően a hivatásos állomány tagjának vezetői kinevezése azonnali hatállyal, indo-
kolás nélkül visszavonható.

392 György–Bognár 2018, 180.
393 György–Bognár 2018, 180.
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A közszolgálati viszonyokra jellmező módon a hivatásos szolgálati viszony esetében 
is azt a megoldást választotta a jogalkotó, hogy e jogviszonyra jellemző – munkajogi 
jellegű – felelősségi rendszer anyagi és eljárásjogi szabályait ugyanabban a normában 
rögzítették.

Fegyelmi felelősség

A fegyelmi felelősséggel kapcsolatos tudnivalókat e fejezetben három fő állománycso-
port kapcsán mutatjuk be. Először a rendvédelmi szervek, azokon belül is a rendőrség 
állományára vonatkozó szabályok kerülnek sorra, ezt követően rövid kitérés következik 
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, továbbá a tisztjelöltek fegyelmi felelősségére 
vonatkozóan. A továbbiakban használt miniszter kifejezés alatt tehát a rendészetért felelős 
miniszter, azaz a Belügyminiszter értendő.

Fegyelmi eljárás keretében vizsgálandó cselekmények

Fegyelmi eljárás keretében három cselekménytípus vizsgálható és szankcionálható: 
fegyelemsértés, szabálysértés, valamint katonai vétség.

„Fegyelemsértést követ el, és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni 
a hivatásos állomány tagját, ha a szolgálatteljesítésre vagy a szolgálati viszonyára 
vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegi.”394 A fegyelemsértés fogalmának köz-
ponti eleme a vétkes kötelességszegés. Az elkövetése tehát a szolgálatteljesítésre (szol-
gálat közbeni magatartásra) vagy a hivatásos szolgálati viszonyával összefüggő (akár 
szolgálaton kívüli) magatartásra (például jelentési kötelezettség elmulasztása) – jog-
szabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben – meghatározott kötelezettség 
tevékenységgel vagy mulasztással történő megszegésével valósul meg. A Hszt. említett 
rendelkezése keretszabály, ugyanis a konkrét, fegyelemsértés megvalósítására alkal-
mas elkövetési magatartások összesített, taxatív felsorolását nem tartalmazza, mint 
ahogyan azt más jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz sem teszi meg. 
Tehát a fegyelmi felelősség körében nem találkozunk a Btk.-ban  szabályozottakhoz 
hasonlóan különös részi tényállásokkal. A fegyelmi felelősség körébe eső – a keret-
szabályt tartalommal megtöltő – elkövetési magatartásokat a rendőri tevékenységre 
vonatkozó szabályozókban elszórva találjuk meg. A fegyelemsértés fogalmának köz-
ponti és a fegyelemsértés megállapításához elengedhetetlenül szükséges eleme a vét-
kesség, tehát a kötelességszegésre az elkövető szándékosságának vagy gondatlansá-
gának kiterjedése.

A Hszt. fegyelemsértést meghatározó fogalma azonban nem ad választ arra a kér-
désre, hogy mi a jogalkotó célja a fegyelmi felelősséggel. Mint ahogyan arra sem kapunk 
választ, hogy milyen értékek védelmét látja el a fegyelmi felelősség szabályozása. A bün-

394 Hszt. 181. § (1) bek.
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tetőjog ebből a szempontból egyértelmű helyzetet teremt a társadalomra veszélyesség 
fogalmának megalkotásával. Tudjuk jól, hogy a büntetőjog nem szabályoz, hanem a más 
jogágak által szabályozott társadalmi értékeket részesíti védelemben. Ezeknek az érté-
keknek a foglalata vezethető le a társadalomra veszélyesség kategóriájából. A fegyelmi 
felelősségnek is kell lennie valami hasonló értékvédő szerepének. Ezt pedig a szolgálati 
rendben és fegyelemben találjuk meg.

Ennek figyelembevétével a fegyelemsértés fogalma – némi kiegészítéssel – ekként 
határozható meg: a hivatásos állomány tagja által a hivatásos szolgálati jogviszonyból 
fakadó kötelezettség vétkes megszegése, amely sérti a szolgálati rendet és fegyelmet.

Fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni a hivatásos állomány tagjának azt a sza-
bálysértését – a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés395 kivételé-
vel –, amelyet szolgálati helyen vagy a szolgálattal összefüggésben követett el. A Hszt. 
rendelkezése alapján tehát a Szabs. tv.-ben  foglalt szabálysértési tényállások szol-
gálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben történő kimerítése esetén fegyelmi 
eljárásban kell a cselekményt vizsgálni és elbírálni. Kivételt képeznek ez alól a Szabs. 
tv. XXIII. fejezetben foglalt szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések. 
A fegyelmi eljárásban történő elbírálás feltétele, hogy a szabálysértést szolgálati helyen 
(rendőrségi épületben, őrhelyen, mozgási körzetben, biztosítás helyszínén stb.) vagy 
a szolgálattal összefüggésben (például szolgálatteljesítéssel összefüggő közlekedés 
során) kövessék el.

A rendőr által – mint aki a büntetőjogi szabályok alapján „katonának” minősül – elkö-
vetett katonai vétséget396 fegyelmi eljárásban kell elbírálni.397 Ennek érdekében 
az ügyészség a feljelentést elutasítja vagy az eljárást megszünteti, és az ügyiratokat 
a fegyelmi jogkör gyakorlójának megküldi, ha a katonai vétség miatt a büntetés célja 
fegyelmi fenyítéssel is elérhető. A katonai vétség fegyelmi eljárásban történő vizsgála-
táról tehát az ügyészség dönt. Az ügyészség pedig előszeretettel – egyre növekvő mér-
tékben – alkalmazza ezt a megoldást. „A katonai büntetőeljárások fegyelmi jogkörbe 
történő visszaadásának évenkénti emelkedése semmilyen módon nem utal az állomány 
változó, vagy romló erkölcsi-fegyelmi helyzetére. A jogintézmény egyre gyakoribb 
alkalmazását elsősorban az indokolja, hogy az mind a munkáltató, mind a munka-
vállaló szemszögéből értékelve előnyös. Ezen eljárás keretében ugyanis nem büntető 

395 A Szabs. tv. XXIII. fejezete tartalmazza. Ezek a magánlaksértés, az önkényes beköltözés, a távoltartó 
határozat szabályainak megszegése, a kötelező tartózkodás szabályainak megszegése, a rendzavarás, 
a garázdaság, a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, a tiltott prostitúció, a veszélyes fenyege-
tés, a feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel, a valótlan bejelentés, a hivatalos személy által 
elkövetett hamis statisztikai adat szolgáltatása, a járművezetés az eltiltás hatálya alatt, a tulajdon elleni 
szabálysértés, a közérdekű üzem működésének megzavarása, a korlátozott robbanóanyag-prekurzorral 
kapcsolatos tevékenység folytatása az eltiltás hatálya alatt, a jogosulatlan vadászat, a tulajdonosi hozzá-
járulás nélküli építés, valamint az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése.
396 A Btk. 5. § alapján „A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűn-
cselekmény, amelyre e törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden 
más bűncselekmény vétség.”
397 Hszt.181. § (3) bek.
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ítélet születik, hanem fegyelmi fenyítés kiszabásának nyílik meg a lehetősége, ezáltal 
jobban érvényesíthető a fegyelmi jogkör gyakorlójának szankcionálási lehetősége. 
A jogintézmény az elkövető szempontjából is kedvezőbb eljárási helyzetet teremt, mint 
az ügyészi, vagy bírósági döntés esetében. Annak ellenére ugyanis, hogy a fegyelmi 
jogkörbe visszautalt katonai büntetőeljárásokban – az ügyészi szervek szakmai elvárás-
nak megfelelően – az esetek döntő többségében pénzbírság fenyítés kerül kiszabásra, 
ennek mértéke lényegesen kisebb, mint a katonai bíróság által alkalmazott pénzbün-
tetések. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a visszautalt ügyek a fegyelmi 
vizsgálatokra vonatkozó 30 napos eljárási határidőn belül be kell, hogy fejeződjenek, 
s ez lényegesen rövidebb idő, mint a büntetőeljárások időtartama. A jogintézmény 
alkalmazása a jogsértő cselekmények gyors elbírálása, a szankciók mielőbbi alkalma-
zása révén jelentős visszatartó erőt generál az állomány körében.”398

Fenyíthetőségi akadályok

Hasonlóan a büntethetőségi akadályokhoz lehet beszélni fenyíthetőségi akadályokról 
is. A Hszt. kifejezetten büntetőjogi fogalmakat használ, ezért azok bővebb ismertetése 
csak ott történik meg, ahol ez az eltérő szabályok miatt indokolt.

Fenyíthetőséget kizáró okok

Fenyíthetőséget kizáró okok esetében valójában nem történik fegyelemsértés, mert hiány-
zik a fegyelemsértés általános fogalmának valamely eleme.

A fenyíthetőséget kizárja, ha a hivatásos állomány tagja a fegyelemsértést:
 – kóros elmeállapotban,
 – kényszer vagy fenyegetés hatása alatt,
 – tévedésből,
 – jogos védelmi helyzetben,
 – végszükségben,
 – elöljáró utasítására követi el.

Az elöljáró utasítása csak abban az esetben képez fenyíthetőséget kizáró okot, ha az állo-
mány tagja nem ismerte fel, hogy fegyelemsértést követ el, és nem is ismerhette fel, 
vagy felismerte és ezt jelentette a parancs kibocsátójának, aki ezt követően ragaszko-
dott a parancs végrehajtásához. Amennyiben tehát az állomány tagja felismerte vagy 
felismerhette volna azt, hogy a parancs végrehajtásával fegyelemsértést követ el, de 
ezt nem jelentette, hanem a parancsot végrehajtotta, abban az esteben tettéért fegyelmi 
felelősséggel tartozik.

398 Kardos 2016, 206–207.
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Fenyíthetőséget megszüntető okok

A fenyíthetőséget megszüntető okok esetében történik fegyelemsértés, amelynek elköve-
tője felelősségre vonható, utóbb azonban történik valami, amely miatt a fenyítés kiszabása 
jogszerűen marad el.

Nem fenyíthető meg a hivatátos állomány tagja ha a hivatásos szolgálati jogviszonya 
megszűnik vagy a cselekmény elévül.

A fegyelemsértések vonatkozásában kétféle (abszolút/objektív, relatív/szubjektív) 
elévülési időt különböztetünk meg.

Abszolút/objektív elévülési idő általában 3 év, amelynek eltele után nem indítható 
fegyelmi eljárás. Ha azonban a fegyelemsértést megvalósító magatartás egyben bűncse-
lekménynek is minősül, a fegyelemsértés elévülési ideje – a hároméves elévülési időtől 
eltérően – megegyezik a bűncselekménynek a Btk.-ban  szabályozott elévülési idejével. 
Ha a vétkes kötelezettségszegésről a fegyelmi jogkör gyakorlója az elkövetéstől számí-
tott 3 éven túl szerez tudomást, a fegyelmi eljárást csak a hivatásos állomány tagjának 
a gyanúsítotti kihallgatását követően, az erről való tudomásszerzéstől számított 3 hóna-
pon belül lehet megindítani. Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása esetén 
a Szabs. tv-ben  meghatározott elévülési szabályok az irányadók. Amennyiben azoban 
szabálysértési ügyben szabálysértési hatóság járt el, és az ügyet fegyelmi eljárásra átte-
szi, az állományilletékes parancsnoknak a fegyelmi eljárást az áttételt követő 3 hónapon 
belül meg kell indítania.

Az abszolút/objektív elévülési idő kezdő napja:
 – a kötelezettségszegő magatartás elkövetésének napja,
 – ha a fegyelemsértést valamely kötelezettség elmulasztása vagy nem teljesítése való-

sítja meg, az a nap, amikor a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 
eltelt,

 – ha a kötelezettségszegés valamely jogellenes állapot fenntartásában valósul meg, 
az a nap, amikor ez a jogellenes állapot megszűnik,

 – külföldi szolgálat alatt elkövetett fegyelemsértés esetén – amennyiben külföldi szol-
gálati helyén a hivatásos állomány tagjának fegyelmi felelősségre vonására nincs 
lehetőség – a hazatérés napja.

A relatív/szubjektív elévülési idő a cselekménynek az állományilletékes parancsnok 
tudomására jutásától számított 3 hónap. Ezt követően nem indítható fegyelmi eljátás.

A fegyelmi jogkör gyakorlója

„A fegyelmi jogkör magában foglalja a fegyelmi eljárás elrendelésének, lefolytatásának 
és a fenyítés kiszabásának jogát.”399 A fegyelmi jogkört fő szabály szerint az állományil-
letékes parancsnok gyakorolja, az alábbi kivételekkel:

399 Hszt.191. § (1) bek.
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 – Az állományilletékes parancsnok szervezetszerű helyettesével szemben 
a fegyelmi jogkört az elöljáró parancsnok (a Hszt. értelmező rendelkezése alapján 
az állományilletékes parancsnok közvetlen szolgálati elöljárója,400 a rendvédelmi 
szerv országos parancsnoka vagy országos főigazgatója esetén a miniszter) gya-
korolja.

 – Az országos parancsnokkal, valamint kinevezett helyettesével szemben a fegyelmi 
jogkört a miniszter gyakorolja.

 – A rendfokozatban való visszavetés és a szolgálati viszony megszüntetése fenyí-
tést a hivatásos állomány ezredesi rendfokozatot viselő tagjára csak a miniszter 
szabhat ki.

 – Tábornoki rendfokozatban való visszavetésére, valamint szolgálati viszonyának 
megszüntetésére a miniszter tesz javaslatot a köztársasági elnöknek.

 – A rendfokozatban való visszavetés és a szolgálati viszony megszüntetése fenyítését 
a hivatásos állomány tiszti vagy főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó 
tagjára – ezredes kivételével – az országos parancsnok, az ennél alacsonyabb rend-
fokozatúakra pedig az a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró szabhatja ki, aki 
a szolgálati beosztásba kinevezésükre és előléptetésükre jogosult.

 – Az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés fenyítése kiszabása – ha az állo-
mányilletékes parancsnok hatáskörét meghaladja – annak a munkáltatói jogkört 
gyakorló elöljárónak a hatáskörébe tartozik, aki a szolgálati beosztásba való kine-
vezésre jogosult.

 – Ha a fegyelemsértést a hivatásos állomány több tagja együttesen valósította meg, 
a fegyelmi eljárás lefolytatására az az elöljáró jogosult, akinek a fegyelmi jogköre 
valamennyi eljárás alá vont személyre kiterjed.

 – Az országos rendőrfőkapitány vagy a fegyelmi jogkörrel rendelkező közös elöl-
járó az általa irányított szervek, szervezeti egységek tekintetében egyedi ügyben 
a fegyelmi jogkör gyakorlását magához vonhatja, vagy az alárendeltségébe tartozó 
fegyelmi jogkörrel rendelkező elöljárót felhatalmazhatja az illetékességi körén kívül 
eső ügyben a fegyelmi eljárás lefolytatására.

 – Ha az eljárás alá vont személy szolgálati helye a fegyelmi eljárás megindítása vagy 
befejezése előtt megváltozik, az ügyet az eljárás megindítására vagy befejezésére 
az új szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnokhoz kell áttenni. Folya-
matban lévő fegyelmi eljárás áttétele esetén az eljárás – későbbiekben ismerte-
tett – határideje további 30 nappal meghosszabbítható.

A Hszt. rendelkezései alapján a miniszter és az országos parancsnok az általa irányított 
szerv hivatásos állományába tartozó személy esetén a fegyelmi jogkört magához von-
hatja, és a fenyítések bármelyikét alkalmazhatja.

400 Helyi szerv vezetője (rendőrkapitány, határrendészeti kirendeltségvezető) esetében a megyei (fővárosi) 
rendőrfőkapitány.
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2. táblázat: Állományilletékes parancsnokok401

Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység Állományilletékes parancsnok

1. a 2. sorban foglalt főigazgatóságok kivételével az Országos Rendőr-
főkapitányság országos rendőrfőkapitány

2. Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatóságai (Rendészeti, Bűnügyi, 
Személyügyi, Gazdasági) főigazgató

3. a 4. sorban foglalt igazgatóságok kivételével a Készenléti Rendőrség Készenléti Rendőrség parancsnoka

4. Készenléti Rendőrség igazgatósága igazgató

5. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgató

6. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgató

7. a 8. és 9. sorban foglalt szervezeti egységek kivételével a megyei, 
fővárosi rendőr-főkapitányság megyei, fővárosi rendőr-főkapitány

8. rendőrkapitányság rendőrkapitány

9. határrendészeti kirendeltség határrendészeti kirendeltségvezető

Forrás: a szerző

A fegyelmi eljárás lefolytatása

Fegyelemsértés elkövetésének megalapozott gyanúja esetén fegyelmi eljárást kell indítani. 
A Hszt.-ben  megfogalmazott általános utasításokon túl a fegyelmi eljárás lefolytatásának 
részletszabályait a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet (a továb-
biakban: Fegyelmi Szabályzat) tartalmazza.

„Fegyelemsértés megalapozott gyanúja akkor áll fenn, ha a rendelkezésre álló adatok 
alapján alapos okkal lehet következtetni arra, hogy a hivatásos állományú kötelezettség-
szegésnek minősülő cselekményt követett el és annak elkövetésében vétkesség terheli. 
Minden elöljárónak kötelessége, hogy a tudomására jutott fegyelemsértésről vagy a fegye-
lemsértés gyanújáról haladéktalanul tájékoztassa a fegyelmi jogkör gyakorlóját és annak 
intézkedéséig gondoskodjon a vétkes kötelezettségszegés bizonyítékainak megőrzéséről, 
a tanúk adatainak rögzítéséről, szükség esetén a helyszín biztosításáról. Ha kötelezett-
ségszegésre utaló adatok a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapításához 
vagy kizárásához nem elegendőek, a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárónak parancsnoki 
(tényfeltáró) vizsgálattal vagy más módon (például belső ellenőrzés) kell a megalapozott 
gyanút alátámasztó vagy kizáró körülményeket tisztázni. A parancsnoki (tényfeltáró) 
vizsgálat nem irányulhat a fegyelmi eljárás megkerülésére, a fegyelemsértéssel gyanú-
sítható hivatásos állományú jogainak csorbítására.”402

A Hszt. alapján kétféle eljárási formát lehet egymástól megkülönböztetni, az egysze-
rűsített és az alakszerű eljárást. Egyszerűsített eljárás akkor indítható, ha az ügy egyszerű 
ténybeli megítélésű, csekély tárgyi súlyú és az eljárás alá vont elismeri a cselekmény 

401 154/2015. (VI. 19.) 2. melléklet
402 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 11. § (1)–(3) bek.
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elkövetését. Ebben az esetben a vizsgáló megbízása mellőzhető, és a cselekmény az állo-
mányilletékes parancsnok által történt meghallgatás alapján is elbírálható. Ez esetben 
kizárólag feddés, megrovás vagy pénzbírság szabható ki. Minden más esetben alakszerű 
eljárást kell lefolytatni. A továbbiakban az alakszerű eljárás szabályaival foglalkozunk.

Az eljárás megindítása

A fegyelmi jogkör gyakorlója, ha a tudomására jutott tények alapján a hivatásos állomány 
tagjával szemben a fegyelemsértés megalapozott gyanúja megállapítható, a fegyelmi 
eljárást határozattal elrendeli, vagy a hivatásos állomány tagját – a fegyelmi eljárás mel-
lőzésével – (írásbeli) figyelmeztetésben részesíti. A fegyelmi jogkör gyakorlása – az elne-
vezésével ellentétben – nem kizárólag jogosultságot hordoz magában. A fegyelmi eljárás 
elrendelése és lefolytatása nem csupán jogosultságként illeti meg az állományilletékes 
parancsnokot, hanem kötelezettségként is terheli őt.403 A fegyelmi eljárás elrendelésekor 
az elrendelő határozat egy példányát kézbesíteni kell az eljárás alá vont személynek. 
A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket, 
a kivizsgálással megbízott személy nevét vagy – bonyolultabb ügyben – a bizottságot 
(a továbbiakban együtt: vizsgáló) és a vizsgálat befejezésének határidejét. A vizsgálatban 
összeférhetetlenség miatt nem vehet részt az, aki az ügyben érdekelt, vagy akitől egyéb 
okból nem várható elfogulatlanság. A vizsgálattal nem bízható meg az eljárás alá vont-
nál alacsonyabb rendfokozati állománycsoportba tartozó személy, kivéve ha magasabb 
szolgálati beosztást tölt be, valamint ha szolgálati beosztásból eredő feladata a fegyelmi 
ügyekben eljárni. Tanácsos tehát a helyi szerveknél főtiszti rendfokozati állománycso-
portba tartozó – vagy az osztályvezetői beosztást akár megbízással betöltő tiszti (például 
századosi) rendfokozatú – személy fegyelmi előadóként történő megbízása.

Eljárási határidő

A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelyet 30 napon belül le kell foly-
tatni. Az eljárás határidejét az azt elrendelő vezető egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbíthatja.

A képviselet

Az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárás elrendelésétől kezdve jogi képviselőt vehet 
igénybe, valamint kérheti, hogy képviseletében érdekképviseleti szerv járjon el. Nem lehet 
képviselő a szervezeti egység parancsnoka, vezetője, parancsnokhelyettese, továbbá az, 

403 Ugyanis amennyiben fegyelemsértés megalapozott gyanúja esetén nem él a fegyelmi jogkörével, meg-
valósíthatja a Btk. 452. §-ában foglalt elöljárói intézkedés elmulasztása bűncselekményt, amely tényállást 
az meríti ki, aki elöljárói kötelességét megszegve az alárendelt kötelességszegésének vagy bűncselekmé-
nyének megakadályozásához, illetve felelősségre vonásához vagy a szolgálati rendet, a fegyelmet vagy 
a közbiztonságot fenyegető zavar leküzdéséhez szükséges intézkedést elmulasztja.
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akit az ügyben tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg. A jogi képviselő munkadíját 
és költségeit az eljárás alá vont személy viseli, ha azonban a fegyelemsértés megállapítá-
sára nem került sor, a jogi képviselettel kapcsolatos költségeit meg kell téríteni. A megté-
ríthető költségeket és azok megengedhető mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.

Az eljárás megszüntetése

A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha:
 – a cselekmény nem fegyelemsértés, nem fegyelmi jogkörben elbírálható szabálysértés, 

vagy nem minősül a fegyelmi eljárásban elbírálandó katonai vétségnek,
 – nem állapítható meg, hogy a terhére rótt fegyelemsértést vagy fegyelmi hatáskörben 

elbírálható szabálysértést, katonai vétséget az eljárás alá vont elkövette,
 – a fegyelemsértést vagy a fegyelmi eljárásban elbírálható szabálysértést, katonai 

vétséget nem az eljárás alá vont követte el,
 – a cselekményt fegyelmi eljárásban már elbírálták,
 – az eljárás alá vont meghalt vagy szolgálati viszonya megszűnt,
 – a cselekmény elévült,
 – fenyítést kizáró ok áll fenn.404

Ha a fegyelmi eljárás során azt állapították meg, hogy az eljárás alapjául szolgáló maga-
tartás – a fegyelmi eljárás keretében vizsgálandó katonai vétségen kívüli – bűncselek-
mény vagy a fegyelmi eljárásban el nem bírálható szabálysértés alapos gyanújának meg-
állapítására alkalmas, a feljelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó 
vagy szabálysértési hatósághoz meg kell tenni. Ezzel egyidejűleg a fegyelmi eljárást fel 
lehet függeszteni.

Az eljárás felfüggesztése

A fegyelmi eljárást az eljárás alá vont (tartós) távolléte vagy akadályoztatása (amely 
miatt védekezését előterjeszteni nem tudja, eljárási jogait nem gyakorolhatja) idejére fel 
kell függeszteni.

A fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni, ha:
 – szakértői vizsgálat szükséges, a szakvélemény elkészítéséig,
 – az eljárás alá vont személy külföldön tartózkodik, a visszaérkezéséig, valamint
 – a cselekmény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság 

vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, annak döntéséig.

A fegyelmi eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít bele a fegyelmi eljárás 
határidejébe és az abszolút/objektív elévülési időbe.

404 Hszt. 210. § (1) bek.
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Szolgálati beosztásból felfüggesztés

A fegyelmi ügy jellege vagy súlya indokolttá teheti az eljárás alá vont személy ideiglenes 
távoltartását. Ezért az eljárás befejezéséig, de legfeljebb 2 hónapra az eljárás alá vont 
személy a szolgálati beosztásából felfüggeszthető, amely időtartam indokolt esetben 
további egy hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a fegyelmi eljárást büntetőel-
járásra tekintettel függesztették fel, a szolgálati beosztásból való felfüggesztés ennek 
tartamával meghosszabbítható, de így sem haladhatja meg a 18 hónapot. Aki beosztásból 
felfüggesztés hatálya alatt áll, az nem gyakorolhatja hatósági jogkörét, szolgálati elöl-
járói jogait, köteles beszolgáltatni szolgálati okmányait és fegyverét, szolgálati helyére 
csak az állományilletékes parancsnok előzetes engedélyével léphet be. A felfüggesztés 
ideje alatt szabadságra nem jogosult, és részére távolléti díj jár, amelynek 50%-át vissza 
kell tartani. A visszatartással csökkentett illetmény nem lehet kevesebb a mindenkori 
minimálbér összegénél. A beosztásból felfüggesztés a többi jogát vagy kötelezettségét 
nem érinti.

Parancsnoki meghallgatás

Az állományilletékes parancsnok az iratok kézhezvételétől számított 3 munkanapon 
belül a kézhezvételtől számított 15 napon belüli időpontra meghallgatást tűz ki, amelyen 
az eljárás alá vont személy és képviselője, valamint a vizsgáló lehet jelen. Egyik személy 
részvétele sem kötelező. Ez sokkal inkább lehetőség arra, hogy az eljárás alá vont személy 
előterjesszen olyan személyes jellegű háttér-információkat, amelyek a fenyítés kiszabását 
esetlegesen befolyásolhatják. Ilyen lehet a családi háttér, anyagi, pénzügyi nehézségek 
vagy akár cselekmény megbánása is.

Póteljárás

Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója úgy ítéli meg, hogy a tényállás nincs kellően felderítve, 
vagy olyan eljárási szabályszegés történt, amely az ügy érdemi elbírálását lényegesen 
befolyásolta, abban az esetben egyszeri alkalommal póteljárást rendel el. Ennek időtar-
tama nem haladhatja meg a 15 napot.

Fegyelmi szankció (fenyítés)

„A fenyítés célja a szolgálati rend és fegyelem védelme, az eljárás alá vont személynek 
és másoknak a fegyelemsértéstől való visszatartása.”405 A büntetőjog területéhez hason-
lóan itt is fellelhető a generál és a speciál prevenció. Csakhogy amíg a büntetőjognál 
a prevenció a társadalom védelme érdekében történik, addig a fegyelemsértések esetében 
a szolgálati rend és fegyelem a védendő társadalmi érték.

405 Hszt.182. § (1) bek.
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A fegyelmi eljárás elrendelésének – ezáltal a fenyítés kiszabásának – mellőzése 
mellett írásbeli figyelmeztetéssel lehet élni abban az esetben, ha a fegyelemsértés 
olyan csekély súlyú, hogy a szolgálati rend és fegyelem védelme, továbbá a fegye-
lemsértéstől való visszatartás a figyelmeztetéssel is elérhető. Amennyiben a vétkes 
kötelezettségszegés elkövetője a figyelmeztetést nem fogadja el, és annak közlésétől 
számított 3 munkanapon belül kifogást jelent be, a fegyelmi eljárást haladéktalanul 
el kell rendelni.

A hivatásos állomány tagjával szemben a következő fenyítések alkalmazhatók:
 – feddés,
 – megrovás,
 – pénzbírság,
 – egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés,
 – a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása 6 hónaptól 

2 évig terjedő időtartamra,
 – eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra történő 

visszavetés (alacsonyabb fizetési fokozatba helyezés nélkül),
 – alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés, egy évtől 2 évig terjedő időtartamra 

(a szolgálati hely megváltoztatása nélkül),
 – szolgálati viszony megszüntetése (a fenyítéssel érintett elveszíti viselt rendfokozatát is).406

A felsorolt fegyelmi szankciók sorrendje kifejezi azok súlyosságát. A fenyítések jellegük 
szerint négy csoportra oszthatók. A feddés és megrovás – mint legenyhébb kategóriájú 
fenyítések – erkölcsi szankciók. A pénzbírság, az egy fizetési fokozattal egy évre való 
visszavetés, valamint a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosz-
szabbítása 6 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra fenyítések anyagi jellegű szankciók. 
Az eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra történő 
visszavetés és az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés egy évtől két évig terjedő 
időtartamra a szolgálati tekintélyt érintő fenyítések. A szolgálati viszony megszünte-
tése – mint a legsúlyosabb fenyítés – pedig erkölcsi, anyagi és a szolgálati tekintélyt 
egyaránt érintő szankció.

„A fenyítést az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől, szolgálati viszony 
megszüntetés fenyítés alkalmazása esetén a másodfokú határozat vagy a miniszter 
által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül végre kell hajtani.”407 
A pénzbírság mint fenyítés csak fegyelmi eljárás keretében elbírált szabálysértés vagy 
katonai vétség esetén alkalmazható. Nem alkalmazható, ha az eljárás alapjául szolgáló 
cselekmény miatt jogszabály alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye 
(leggyakrabban a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok szolgá-
lati gépjárművel történő megszegése). Szabálysértés esetén a fenyítésként kiszabott 
pénzbírság mértéke nem haladhatja meg a szabálysértésre kiszabható – jogszabályban 

406 Hszt.185. § (1) bek.
407 Hszt. 216. § (1) bek.
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meghatározott – pénzbírság összegét, valamint ha a szabálysértés miatt helyszíni bírság 
is kiszabható és a hivatásos állomány tagja a szabálysértés elkövetését elismeri, a pénz-
bírság mértéke nem haladhatja meg a helyszíni bírság jogszabályban meghatározott 
mértékét. Fegyelmi eljárásban elbírált katonai vétség esetén a fenyítésként kiszabott 
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer, legmagasabb összege pedig kétszázezer 
forint. „A pénzbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon 
belül kell befizetni. Az állományilletékes parancsnok az érintett kérelmére legfeljebb 
hathavi részletfizetést vagy halasztást engedélyezhet. A határidőben meg nem fizetett 
pénzbírságot az illetményből kell levonni.”408

A fenyítés jogerőre emelkedik (és ezáltal végrehajtható):
 – a panaszjogról való lemondás benyújtásának napjával, ha a panaszjogról a hivatásos 

állomány tagja írásban lemondott, vagy a panasz benyújtására nyitva álló határidő 
leteltének napját követő nappal, ha az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a nyitva álló 
határidőn belül nem nyújtottak be panaszt,

 – a határozat közlésének napján, ha a másodfokú határozattal vagy a miniszter által 
hozott határozattal szemben a nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be kere-
setet,

 – a panasz vagy a kereset visszavonásának napján, ha a benyújtott panaszt vagy a kere-
setet visszavonták,

 – a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a másodfokú határozat 
vagy a miniszter határozata ellen benyújtott keresetet a bíróság jogerősen elbírálta.409

A feddés fenyítés annak jogerőre emelkedésekor hatályát veszti. A fenyítések egyébként 
azok jogerőre emelkedésétől a végrehajtásuk befejezéséig, továbbá az alábbi időtartamig 
hatályosak, tehát a hivatásos állomány fegyelmi szankcióval érintett tagja az alábbi 
időtartamig áll a fenyítés hatálya alatt:

 – megrovás és pénzbírság esetén 6 hónap,
 – egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés 

várakozási idejének meghosszabbítása 6 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra, vala-
mint az eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 hónaptól 2 évig terjedő időtartamra 
történő visszavetés esetén egy év,

 – alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés, egy évtől két évig terjedő időtartamra 
fenyítés esetén 2 év,

 – szolgálati viszony megszüntetése esetén 5 év.410

408 Hszt.186. § (5) bek.
409 Hszt. 216. § (2) bek.
410 Hszt.217. §
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Jogorvoslat

A fegyelmi ügyben indoklással ellátott határozatot kell hozni, amelyet az eljárás alá 
vont személy előtt ki kell hirdetni, és annak egy példányát részére ki kell kézbesíteni. 
„A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen a közlését követő nyolc napon belül 
a hivatásos állomány tagja vagy belegyezésével a képviselője az elöljáró parancsnokhoz 
panasszal élhet. A panaszt a fenyítést kiszabó elöljáróhoz kell benyújtani.”411 A panaszt, 
valamint annak mellékleteit, továbbá a fegyelmi ügy iratait 5 munkanapon belül fel 
kell terjeszteni az elöljáró parancsnokhoz. Az országos rendőrfőkapitány által kiszabott 
fenyítés ellen benyújtott panaszt a belügyminiszterhez kell felterjeszteni. A miniszter 
által kiszabott fenyítés, valamint a panasszal kapcsolatban hozott határozat ellen nincs 
helye panasznak, az ellen az eljárás alá vont személy bírósághoz fordulhat. Az elöljáró 
parancsnok az iratok alapján az egész eljárást felülvizsgálja, és amennyiben indokoltnak 
tartja, a korábban lefolytatott bizonyítást kiegészíti. A jogorvoslati eljárás határideje 
az iratok felterjesztésétől számított 15 nap, amely szükség esetén további 15 nappal meg-
hosszabbítható. E határidőn belül döntést kell hoznia, amelyben mind a kasszációs, mind 
pedig a reformatórius jog rendelkezésére áll. Ennek megfelelően az elsőfokú határozatot 
helybenhagyhatja, a fenyítéssel együtt hatályon kívül helyezheti, és az eljárást – a nem 
orvosolható eljárási hibák miatt – megszüntetheti, valamint megváltoztathatja, mégpedig 
úgy, hogy a fenyítés mértékét csökkenti, enyhébb fenyítést szab ki, vagy megszünteti 
az eljárást. A határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont személy, a képviselője, 
valamint az elsőfokon eljáró parancsnok részére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazott fegyelmi felelőssége

A Hszt.-be a 2018. évi CXV. törvény (Riasztv.) alapján beiktatott rendelkezések szerint 
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak fegyelmi felelőssége is megállapítható. A rendvé-
delmi igazgatási alkalmazott fegyelmi vétséget követ el abban az esetben, ha az igazatási 
jogviszonyból származó kötelezettségét vétkesen megszegi.

A fegyelmi vétséget elkövető rendvédelmi alkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi 
büntetések:

 – megrovás,
 – illetménycsökkentés munkaköri kategórián belül,
 – vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés,
 – hivatalvesztés.412

A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak fegyelmi büntetései három csoportra oszt-
hatók. A megrovás erkölcsi, az illetménycsökkentés munkaköri kategórián belül 
anyagi, a vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés és a hivatalve-
szés pedig erkölcsi-anyagi jellegű fegyelmi büntetés. A rendvédelmi igazgatási 

411 Hszt. 212. § (1) bek. (Kiemelés jelen tanulmány szerzőjétől).
412 Hszt. 289/T. § (2) bek.



604

 alkalmazottaknál – a hivatásos állomány tagjaihoz képest– a fegyelmi eljárás lefoly-
tatása során plusz egy elem jelenik meg, a tárgyalás (amely során az ügy érdeméről 
háromtagú fegyelmi tanács határoz). A fegyelmi eljárás tehát annak elrendelésével 
kezdődik, majd vizsgálattal folytatódik, amelyet a tárgyalás követ, végül pedig a hatá-
rozathozatallal történő döntés (a fegyelmi eljárás megszüntetése vagy fegyelmi büntetés 
kiszabása) következik. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottaknál is alkalmazható 
a figyelmeztetés, mégpedig abban az esetben, ha az eset összes körülményére tekin-
tettel a legenyhébb fegyelmi büntetés (megrovás) kiszabása is indokolatlan. A meg-
rovás mint fegyelmi büntetés a munkáltatói jogokat gyakorló személy által fegyelmi 
eljárás nélkül (egyszerűsített eljárásban) is kiszabható, amennyiben a tényállás egy-
szerűen megítélhető és a kötelezettségszegést a rendvédelmi igazgatási alkalmazott 
elismeri. Minden más esetben, a fegyelmi vétség alapos gyanúja miatt meg kell indí-
tani a fegyelmi eljárást. A hivatásos állomány fegyelmi felelősségéhez hasonlóan itt 
is kétfajta elévülési időt különböztetünk meg. Az objektív (abszolút) elévülési idő 3 
év, amelynek eltelte után nem lehet fegyelmi eljárást indítani. A szubjektív (relatív) 
elévülési idő a kötelezettségszegés felfedezése után eltelt 3 hónap, amely időszak leteltét 
követően nem lehet fegyelmi eljárást elrendelni. A fegyelmi eljárás lefolytatásának rész-
letszabályait a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi 
eljárásról szóló 5/2019. (III. 11.) BM rendelet tartalmazza.

Tisztjelölt fegyelmi felelőssége

A tisztjelölt kettős jogállású, egyszerre vonatkoznak rá a Hszt. meghatározott szabályai, 
ugyanakkor a felsőoktatási törvény szerint hallgatói jogállású a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészetttudományi Karán. Ez a kettősség tükröződik a fegyelmi felelőssége 
területén is; fegyelemsértést követ el ha tisztjelölti jogviszonyából, valamint akkor is ha 
hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.

Hallgatóként fegyelmi vétséget követ el, ha a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény-
ben vagy egyéb, a hallgatókra vonatkozó jogszabályban, illetve egyetemi szabályzatban 
meghatározott valamely kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi. Ezek körébe tartozik 
különösen, ha:

 – más munkáját a sajátjaként tünteti fel, vagy nem hivatkozik megfelelően más mun-
kájára (plágium);

 – számonkérés során más személyt helyettesít, vagy valaki őt helyettesíti; illetőleg 
meg nem engedett segédeszközt vagy módszert használ;

 – egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít;
 – magatartásával az NKE vagy az NKE-RTK jó hírnevét rontja;
 – jegyzetet vagy tananyagot jogellenesen másol;
 – olyan egyéb jogszabálysértő magatartást tanúsít, amely NKE-nek  kárt okoz.413

413 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata 2. § (1) bek.
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A tisztjelölttel szemben fenyítésként – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatóinak 
Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatában foglaltaktól némiképp eltérően – a Hszt. sze-
rinti feddés és megrovás, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-
vény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti fegyelmi büntetések közül a térítési és juttatási 
szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások – legfeljebb 6 hónap időtar-
tamra szóló – csökkentése, illetőleg megvonása, a határozott időre – legfeljebb 2 félévre 
szóló – eltiltás a tanulmányok folytatásától, valamint a kizárás a felsőoktatási intézmény-
ből szabható ki, azzal a kikötéssel, hogy az ösztöndíj a tisztjelölttel szemben legfeljebb 
5 hónapra 10–50%-kal  csökkenthető.

A tisztjelölttel szemben alkalmazható fenyítések tehát az alábbiak:
 – feddés,
 – megrovás,
 – az ösztöndíj – legfeljebb 5 hónap időtartamra szóló 10–50%-kal  való – csökkentése,
 – határozott időre – legfeljebb 2 félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
 – kizárás a felsőoktatási intézményből.

„A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell 
alkalmazni.”414 Bár ez a szabályzat a fegyelmi jogkör általános gyakorlójaként a rek-
tort jelöli meg, a Fegyelmi Szabályzat – mint magasabb szintű rendelekzés – különös 
szabályokat fektet le a fegyelmi jogkör gyakorlásának vonatkozásában. A hallgatói 
jogviszonyból eredő, tanulmányi tevékenységgel összefüggő fegyelemsértés esetén 
a Fegyelmi Szabályzat rendelkezése alapján első fokon az NKE-RTK Rendvédelmi 
Tagozat vezetője által erre kijelölt helyettese, másodfokon a NKE-RTK Rendvédelmi 
Tagozat vezetője jár el, azzal a kikötéssel, hogy a fenyítés kiszabásához az orszá-
gos parancsnok (országos rendőrfőkapitány) egyetértése szükséges. A felsőoktatási 
törvény szerinti „kizárás felsőoktatási intézményből” fegyelmi büntetést első fokon 
az NKE-RTK Rendvédelmi Tagozat vezetője, másodfokon a dékán szabhat ki, azzal 
a kikötéssel, hogy a kizárás mint fenyítés kiszabásához az országos parancsnok egyet-
értése szükséges.

A tisztjelölti jogviszonyból eredő kötelezettségeket a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati 
jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet, valamint a tisztjelölt rendvédelmi 
szervnél teljesített szolgálata idejére a rendvédelmi szerv szolgálati szabályzata (a ren-
dőrség esetében ez a Szolg. Szab.) rendelkezései az irányadók.

A tisztjelölti jogviszonyból eredő, szolgálati tevékenységgel összefüggő fegyelem-
sértés esetén első fokon az országos parancsnok erre kijelölt szervezetszerű helyettese 
(személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes), másodfokon az országos parancs-
nok (országos rendőrfőkapitány) jár el, azzal a kikötéssel, hogy a fenyítés kiszabásá-
hoz az NKE-RTK Rendvédelmi Tagozat vezetőjének egyetértése szükséges. Láthatjuk 

414 Hszt. 287/B. § (5) bek.



606

tehát, hogy garanciális szabályok alapján az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint 
a NKE-RTK vezetésének a fegyelmi fenyítés kiszabásához egymás döntésével egyet 
kell érteniük.

A tisztjelöltek által elkövetett fegyelemsértés szubjektív (relatív) elévülési ideje egy 
hónap, objektív (abszolút) elévülési ideje 5 hónap. A tisztjelöltek esetében is ismert 
a beosztásból való felfüggesztés jogintézménye. Ezt – tanulmányok folytatásától való 
eltiltás nélkül – legfeljebb a büntető-, a fegyelmi és a méltatlansági eljárás jogerős befe-
jezéséig akkor lehet alkalmazni, ha a szolgálati helytől távoltartása az általa elkövetett 
cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt.415 Büntető-, fegyelmi és méltatlansági 
eljárásban lehetőség van tehát a tisztjelölt beosztásából való felfüggesztésére, amely nem 
zárja ki a tanulmányok folytatását. A Fegyelmi Szabályzat alapján tisztjelölt esetében 
a fegyelemsértés súlyára tekintettel a beosztásból való felfüggesztésnek akkor van helye, 
ha a kialakult joggyakorlat alapján előreláthatólag a fegyelmi felelősség megállapítása 
esetén kizárás mint fenyítés kiszabása várható.

Szolgálaton kívüli magatartásért való felelősség (méltatlanság)

A hivatásos állomány tagja abban az esetben válik méltatlanná a hivatásos szolgálatra, 
ha a szolgálaton kívül olyan cselekményt követ el, amely a rendvédelmi szerv (rendőr-
ség) működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyezteti. Jogi következményei akkor 
állnak be, ha emiatt nem várható el, hogy a rendvédelmi szerv a szolgálati viszonyát 
fenntartsa. Fontos megjegyezni, hogy a méltatlanság megállapításának alapját képező 
cselekménynek nem feltétlenül kell tényállásszerűnek lennie, tehát nem szükségszerűen 
kell kimerítenie valamilyen bűncselekményi, szabálysértési, szabályszegési tényállást.

A méltatlanság megállapításához elegendő, ha a hivatásos állomány tagja bármilyen szórakozó-
helyen, baráti vagy családi összejövetelen lerészegedik, és az életvitelszerű tartózkodási helyéül 
szolgáló településen nyilvánosan négykézláb (minden szabályt betartva, a járdán, nem hangos-
kodva) megy haza úgy, hogy a lakóközösség néhány tagja szemtanúja az esetnek. Ez teljes mér-
tékben alkalmas arra, hogy a rendőrségbe vetett közbizalmat súlyosan veszélyeztesse. Még abban 
az esetben is, ha tanúk előtt nem ismert, hogy az általuk látott jelenet szereplője hivatásos rendőr.

Fontos továbbá azt is leszögezni, hogy a méltatlanság megállapítása az állományilletékes 
parancsnok hatáskörébe tartozik, így az egyes esetek elbírálásában az ORFK esetle-
ges – az egységes megítélés kialakítására vonatkozó – szakirányítása mellett is némi-
képp jelen van a rendőri vezetők szubjektuma. Elképzelhető tehát – bár nem túl nagy 
a valószínűsége –, hogy ugyanazon nem tényállásszerű cselekmény miatt az ország egyik 
rendőrkapitányságán nem állapítanak meg méltatlanságot, míg a másikon igen. Tábornoki 
rendfokozatot viselő személy esetében a méltatlanná válást a miniszter állapítja meg, 
aki a méltatlansági eljárás megindításával egyidejűleg köteles értesíteni a köztársasági 
elnököt.

415 Hszt. 287/B. § (2) bek.
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A Hszt. meghatározza az eljárás megindítását kizáró okokat, amelyek között egyaránt 
találni eljárási és anyagi jogi jellegűeket. „Nincs helye a méltatlansági eljárás megindí-
tásának, ha a cselekményt korábbi méltatlansági eljárás során már elbírálták, a cselek-
mény elévült vagy fegyelemsértésnek minősül.”416 A méltatlansági eljárás alapját képező 
cselekmények elévülésénél a fegyelmi eljárás elévülési szabályai az irányadók mind 
az elévülési időtartamok, mind azok számítása kezdő időpontjának vonatkozásában.

A méltatlansági eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatása a fegyelmi 
eljárás szabályainak megfelelően zajlik. A vizsgálat lefolytatására az állományilletékes 
parancsnok – tábornok elleni eljárás esetében a miniszter – vizsgálót bíz meg. A vizsgáló 
30 napon belül lefolytatja a vizsgálatot, ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nap-
pal meghosszabbítható. A méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról szóló döntést a vizs-
gálat befejezésétől számított 15 napon belül a vizsgáló javaslata alapján kell meghozni.

A méltatlansági eljárást meg kell szüntetni, ha:
 – a hivatásos állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló 

cselekményt nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
 – a cselekményt korábbi méltatlansági eljárás során már elbírálták, a cselekmény 

elévült vagy fegyelemsértésnek minősül,
 – a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi a rendvédelmi 

szerv működésébe vetett közbizalom súlyos veszélyeztetését,
 – az eljárás alá vont meghalt, vagy szolgálati viszonya megszűnt.

Ha a hivatásos állomány tagja a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, az állományil-
letékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, 5 napon belül köteles 
intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére. A – határozattal történő – döntéssel 
szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A döntés végrehajtásáról rendelkező állo-
mányparanccsal vagy határozattal szemben lehet benyújtani szolgálati panaszt, amelyben 
az állomány tagja kifogásolhatja a döntés jogszerűségét. E panasz benyújtásának nincs 
a döntés végrehajtására halasztó hatálya. Méltatlansági eljárás keretében a tisztjelölt is 
elmarasztalható, így tisztjelölti szolgálati viszonya megszüntethető. A méltatlansági eljá-
rás részletszabályait szintén a Fegyelmi Szabályzatban rögzítették. A szolgálati panasz 
elutasításával szemben a Hszt. általános szabályai szerint lehet bírósághoz fordulni. 
A bíró az eljárásban természetéből adódóan nemcsak a panasz elutasításának jogszerű-
ségét vizsgálja felül, hanem az arra okot adó – méltatlanságot megállapító – határozat 
jogszerűségét is.

Kártérítési felelősség

A kártérítési felelősség kétirányú. Egyfelől a hivatásos állomány tagját teheli az általa 
a rendvédelmi szervnek jogellenesen okozott károkért való felelősség. Másfelől pedig 

416 Hszt. 222. § (3) bek.
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a rendvédelmi szervet is felelősség terheli az állomány tagjának szolgálatteljesítéssel 
összefüggésben keletkezett kárára nézve.

Ezen felelősségi körökre a rendőrségre vonatkozóan a Hszt. mellett a belügyminisz-
ter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési 
felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet tartalmaz szabályokat. A hivatásos 
állomány tagja és a rendvédelmi szerv kártérítési felelősségének ismertetését követően 
röviden ki kell térni a rendvédelmi igazgatási alkalmazott, valamint a tisztjelölt kártérítési 
felelősségére, mivel mindkét csoportot érinti az a fajta felelősségi kör.

A hivatásos állomány tagjának kártérítési felelőssége

„A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból eredő kötelességének vétkes meg-
szegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.”417 A kártérítési felelősség 
megállapításához három feltétel szükséges: 1. jogellenes és felróható magatartás; 2. kár, 
3. ok-okozati összefüggés a magatartás és a kár között. E szabályok alól csak nagyon 
kivételesen, az objektív felelősség szabályai szerint lehet eltérni azokban az esetekben, 
ahol ezt a Hszt. alkalmazni rendeli. A hivatásos állomány tagja kártérítési felelősségé-
nek megállapítására – a fegyelmi felelősség és a méltatlanság megállapításához hason-
lóan – az állományilletékes parancsnok jogosult. Ennek megfelelően a bizonyítási teher 
a rendvédelmi szerv oldalán állapítható meg. A bizonyítási kötelezettségének eleget téve 
az eljárásban a rendvédelmi szerv köteles bizonyítani az alábbi tényeket: 1. károkozó 
vétkességét; 2. a kár bekövetkeztét és mértékét; 3. az okozati összefüggést.

Kár alatt – amelynek egy meghatározott részét vagy teljes egészét a károkozó hiva-
tásos állományúnak meg kell térítenie – a rendvédelmi szerv vagyonában bekövetkezett 
értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a rendvédelmi szervet ért vagyoni hát-
rányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket kell érteni.

A közszolgálati jogban is érvényesül a káron szerzés tilalma, ezért nem kell megtérí-
teni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható, vagy 
amelyet a rendvédelmi szerv vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, 
hogy a rendvédelmi szerv kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.418 Nem kell 
megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban nem állapítható meg a károkozó vétkessége.

A kártérítés mértéke pedig szándékos és gondatlan károkozás esetén eltérő. Szándékos 
károkozás esetén a károkozó a teljes kárt (a kár értékének 100%-át) köteles megtérí-
teni. A gondatlan károkozásra vonatkozó általános szabály, hogy a károkozó legfel-
jebb egyhavi alapilletményének 50%-ával felel, azt a kártérítés mértéke nem haladhatja 
meg. Kivételként háromhavi alapilletménye erejéig felel a gondatlanul okozott károkért 
az alábbi esetekben:

 – a rendvédelmi szerv gazdálkodására vagy az anyagi-technikai eszközök kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértésével okozta a kárt,

417 Hszt. 228. § (1) bek.
418 Hszt. 228. § (3) bek.
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 – az ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozta 
a kárt,

 – hatósági jogkörben eljárva a jogszabályok megsértésével okozta a kárt, vagy
 – a kár olyan – jogszabályba ütköző – parancs, utasítás teljesítéséből keletkezett, 

amelynek következményeire az utasított előzőleg felhívta a figyelmet.

Az általános kárfelelősségi szabályok alóli kivételt azok az esetek jelentik, amelyek 
az objekítv felelősség körébe esenek. Ennek jellemzője, hogy a kártérítési felelősség 
nem függ a károkozó vétkességétől. Vagyis vétkességére tekintet nélkül felel az általa 
okozott károkért. Minthogy ez roppant szigorú kárfelelősséget telepít a hivatásos állo-
mány tagjára, ezért csak a Hszt.-ben  külön nevesített esetekben, az ott felsorolt feltételek 
megvalósulása esetében alkalmazható. Nem vizsgálandó a vétkesség abban az esetben, 
ha a hivatásos állomány tagjának olyan dologban keletkezik hiánya, amelyet vissza-
szolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel, jegyzék vagy elismervény alapján vett 
át, és amelyet állandóan az őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel, ugyanis 
ez esetben a hivatásos állomány tagja a keletkezett hiányért vétkességre tekintet nélkül 
felel. Ilyen dolog, eszköz például a rendőrbot, a vegyi eszköz, a bilincs, a gázálarc, vala-
mint a szolgálati jelvény is. Szintén az objekítv felelősség körébe tartozik az úgynevezett 
pénztárosi felelősség. „A pénz- és értékkezelő, valamint a pénztáros jegyzék vagy elis-
mervény hiányában is teljes felelősséggel tartozik az általa kezelt pénzért, értékpapírért 
vagy egyéb értéktárgyért.”419 E felelősség azonban – szemben a valamennyi rendőrt egya-
ránt terhelő objekítv felelősséghez képest – királóag azokat terheli, akiknek a munkaköri 
leírásában rögzített, hogy pénzt vagy értéket kezelnek, és ezért e felelősség terheli őket.

A szigorú kártérítési szabályok alól a Hszt. kimentési lehetőséget biztosít az állomány 
tagjának, abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte 
elő, vagy a rendvédelmi szerv a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította. A sikeres 
bizonyítás esetén az állomány tagja mentesül a kármegtérítés alalól.

Ettől némikép eltér a megőrzésre átadott dologban bekövetkező károkért való felelős-
ség. Ezek megrongálódása esetén fordul a bizonyítási teher, ugyanis az állomány tagja 
a vétkességi felelősségre vonatkozó szabályok szerint felel, azonban nem a rendvédelmi 
szervnek kell bizonyítania a károkozó vétkességét, hanem a károkozónak kell bizonyí-
tania saját vétlenségét.

Ha a kárt több hivatásos állományú együttesen okozta, vétkességük arányában, a meg-
őrzésre átadott dologban bekövetkezett hiány esetén pedig az alapilletményük arányában 
felelnek. Ha a kárt többen szándékosan okozták, a felelősségük egyetemleges.

A Hszt. külön nevesíti a raktáros, leltáros kártérítési felelősségét. „A leltárhiány 
a kezelésre átvett anyagban, áruban, leltári készletben ismeretlen okból keletkezett, 
a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó 
hiány. A leltárhiányért a raktárvezető és a raktárvezető-helyettes hathavi, a beosztott rak-
táros, anyagkezelő négyhavi alapilletménye erejéig felel. Ha a hivatásos állomány tagja 

419 Hszt. 231. § (2) bek.
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olyan raktári szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot, ahol az átvett anyagokat, raktári 
készleteket állandóan egyedül kezeli, a teljes leltárhiányért felel.”420 A leltárhiány miatti 
felelősséget megállapítani és azt megtéríttetni csak a Hszt.-ben  foglalt két konjunktív 
feltétel fennálása esetén van lehetőség. Az egyik, hogy a raktárost a beosztásba helye-
zéskor írásban tájékoztatták a kártérítési felelősség formájáról és mértékéről, a másik, 
hogy a raktári készleteket a raktárosnak szabályszerűen átadták és azokat ő átvette. Ha 
a hiánnyal előidézett kárt többen együttesen okozták, valamennyien alapilletményük 
arányában felelnek.

A kártérítési eljárás

Az eljárás két szakaszra bontható. Az első szakasz a kár összegének és a károkozó szemé-
lyének megállapítására terjed ki. Ezt a kár felfedezése után az állományilletékes parancs-
nok külön eljárásban köteles megállapítani, majd a sikeres megállapítást követő 15 napon 
belül megindítja az eljárás második szakaszát, magát a kártérítési eljárást. Ha a károkozó 
magatartás miatt fegyelmi eljárás indult, a kárfelelősség vétkességi alapú megállapítá-
sával meg kell várni a fegyelmi eljárás jogerős befejezését, kivéve, ha a fegyelmi eljárás 
alá vont a károkozásban a vétkességét az eljárás alá vonti meghallgatása során elismerte. 
A kártérítési eljárásban a tényállás megállapításával arra alkalmas, az ügyben érdektelen 
és elfogulatlan személyt kell megbízni. Ha a tényállás bonyolult, a kártérítési eljárás 
lefolytatására bizottságot kell kijelölni. A kártérítési eljárásban a hivatásos állomány 
tagját meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni, hogy védekezését részletesen előadja. 
A lefolytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni. A kártérítési eljárás megin-
dítását követő 60 napon belül az állományilletékes parancsnok indokolt határozattal 
dönt a kártérítésre kötelezésről vagy annak mellőzéséről, amely határidőbe a kártérítési 
eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be. „Az állományilletékes parancsnok 
a kártérítési eljárás megindításának mellőzésével kiadott határozatban rendelkezhet a kár 
megtérítéséről, ha a keletkezett kár összege a rendvédelmi illetményalap kétszeresét nem 
haladta meg, a károkozó a felelősségét írásban elismerte és kötelezettséget vállalt a kár 
harminc napon belüli megtérítésére.”421

A kártérítési határozattal szemben a károkozó – a tudomására jutástól számított – 15 
napon belül panasszal élhet, amelyet az állományilletékes parancsnoknak a beérkezéstől 
számított 8 napon belül fel kell terjesztenie az elöljáró parancsnok részére, aki azt 30 
napon belül – amely határidő egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható – elbírálja. 
A kártérítési eljárásban hozott másodfokú határozattal szemben a kártérítésre kötele-
zett közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat, és kérheti a határozat bírósági 
felülvizsgálatát. Amennyiben a károkozó a határozattal szemben a számára nyitvaálló 
határidőn belül nem tesz panaszt, a határozat végrehajtható.

420 Hszt. 233. §
421 Hszt. 238. § (2) bek.
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A rendvédelmi szerv kártérítési felelőssége

A Hszt. a rendvédelmi szerv kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat két fele-
lősségi körben taglalja. Egyfelől a rendvédelmi szerv objektív kárfelelősségi körében 
bekövetkező károk, másfelől pedig a személyiségi jogi jogsértésekkel okozott károk 
körében.

A rendvédelmi szerv – a Hszt.-ben  foglalt kivételek figyelembevételével – vétkes-
ségére tekintet nélkül teljes mértékben felel a hivatásos állomány tagjának a szolgálati 
viszonyával összefüggésben keletkezett káráért. A hivatásos állomány tagját terheli 
a bizonyítási teher, neki kell bizonyítania a kárát és azt, hogy a kár szolgálati viszonnyal 
összefüggésben keletkezett. „A szolgálati viszony körébe esnek különösen a rendvédelmi 
szerv feladatainak ellátásával összefüggő magatartásból, a használt anyag, felszerelés, 
berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozgásából és működéséből eredő 
okok.”422

A rendvédelmi szerv felelőssége tehát objektív alapú. Ennek megfelelően a Hszt. biz-
tosítja a felelősség alóli kimentés lehetőségét. A rendvédelmi szerv mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, 
amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekö-
vetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amelyet a károsult vétkes magatartása idézett elő.423 Bizonyítás terhe a rendvédelmi 
szerven nyugszik.

A személyiségi jogsértéssel okozott károk esetében a rendvédelmi szerv a vétkessé-
gére tekintet nélkül (objektíven) felel a kárért, ha az olyan baleset vagy betegség követ-
kezménye, amely a szolgálat teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy a szolgálat 
sajátosságaival összefüggésben jelentősen súlyosbodott.

A betegség súlyosbodását akkor lehet jelentősnek tekinteni, ha az egészségkáro-
sodás mértéke a 12%-ot meghaladja.424 A fenti eseteken kívüli megbetegedés miatt 
keletkezett kárért a rendvédelmi szerv vétkesség esetén felel. „A rendvédelmi szerv 
a kárfelelőssége alapján a hivatásos állomány tagjának elmaradt jövedelmét, dologi 
kárát, a sérelemmel, valamint ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt 
költségeit köteles megtéríteni.”425 Ezek kiszámításának szabályairól a Hszt. rendelkezik.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak – és velük kapcsolatban a rendvédelmi 
szerv – kártérítési felelősségére a korábbiakban, a hivatásos állomány kártérítési fele-
lősségénél ismertetett szabályok az irányadók és alkalmazandók, a jogorvoslatot érintő 
egyetlen kivétellel, mégpedig, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazott a kártérítési 
eljárásban hozott elsőfokú határozattal szemben fordulhat bírósághoz.

422 Hszt. 242. § (2) bek.
423 Hszt. 241. § (2)–(3) bek.
424 Hszt. 243. § (1)–(2) bek.
425 Hszt. 244. §
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A tisztjelölt kártérítési felelőssége

A tisztjelölt kártérítési felelőssége egyaránt kiterjed a tisztjelölti jogviszonyából, 
valamint a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott károk megtérítésére. A tisztjelölti állományra a korábbiakban ismertetett 
szabályok az irányadók, azonban az állománycsoportra azokon túl (vagy egyes ese-
tekben azok helyett) speciális szabályok vonatkoznak, amelyek közül a legfontosab-
bak az alábbiak:

 – a kártérítési eljárás elbírálására első fokon az országos parancsnok erre kijelölt szer-
vezetszerű helyettese (személyügyi országos rendőfőkapitány-helyettes), másodfokon 
az országos parancsnok jogosult,

 – az eljárás során a tisztjelöltet a kari hallgatói önkormányzat is képviselheti,
 – a Hszt. szerinti alapilletményen a tisztjelölt vonatkozásában az egy havi ösztöndíját 

kell érteni.

A Becsületbíróság szerepe

A Becsületbíróságnak szerepe meghatározott munkáltatói döntés után van. Ezek közül 
e fejezet keretei között a szolgálati viszony „alkalmatlan” minősítés miatti megszüntetése, 
a „szolgálati viszony megszüntetése” fenyítés kiszabása és a méltatlanság megállapítása 
eseteinél irányadó főbb szabályokat mutatjuk be.426

A Becsületbíróság a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának fenntartható-
ságáról – kezdeményezés alapján – döntő testület. Lehetséges tagjait a Fegyelmi Sza-
bályzatban jelölt szerveknél vezetett – és internetes portálon közzétett – névjegyzékben 
tartják nyilván. A névjegyzékre felkerülőket önkéntes alapon vagy kijelölés esetén bele-
egyezéssel történő jelentkezést követően az országos parancsnok választja ki. A név-
jegyzék rendfokozati állománycsoportonként legalább tíz, legfeljebb ötven főt tartalmaz, 
akik példamutató magatartásuk, szolgálatellátásuk alapján méltóak a Becsületbíróság 
munkájában való közreműködésre.

A konkrét ügyben eljáró Becsületbíróság három főből áll. A Becsületbíróság elnö-
két – a Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) Etikai Bizottságától bekért 
javaslat alapján – az MRK Elnöksége jelöli ki a hivatásos állománynak a rendvédelmi 
szervnél összeállított névjegyzéken szereplő tagjai közül. A Becsületbíróság további 
két tagját a Becsületbíróságot összehívó elöljáró jelöli ki, a hivatásos állomány névjegy-
zéken szereplő, az eljárás alá vonttal legalább azonos rendfokozati állománycsoportba 
tartozó tagjai közül. A Becsületbíróság elnöke és tagjai a tevékenységük időtartamára 
mentesülnek a más irányú szolgálati kötelezettségeik alól, továbbá jogosultak utazási 
és szállásköltségeik megtérítésére.

426 A Becsületbíróság tevékenysége nem merül ki a fentebb nevesített eljárásokban, ugyanis az országos 
parancsnok kezdeményezésére eljár például az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság megállapí-
tására irányuló eljárásban.
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„Nem lehet tagja a Becsületbíróságnak, aki
 – az ügyben eljárt, a döntéshozatalban részt vett, vagy szolgálati beosztása alapján 

részt fog venni,
 – az érintettel szemben személyében elfogult, továbbá
 – ellen fegyelmi eljárás folyik vagy aki fenyítés hatálya alatt áll.”427

A hivatásos állomány tagja – vagy volt tagja (amennyiben a szolgálati viszonya a sérel-
mezett döntés követekeztében megszűnt) – a szolgálati viszony felmentéssel történő 
megszüntetése bizonyos eseteiben, a sérelmezett döntést hozó elöljárónál, a kézhezvé-
teltől számított 8 napon belül kérheti a Becsületbíróság összehívását az alábbi esetekben:

 – A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát – a teljesítményértékelést 
követő – minősítés kapcsán szüntették meg azért, mert a minősítés alapján a hivatá-
sos szolgálatra alkalmatlanná vált, és a felmentés ellen benyújtott szolgálati panaszát 
elutasították, vagy a felmentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának lehetőségét 
a Hszt. kizárja.

 – A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát méltatlanság miatt szüntették 
meg, és a felmentés ellen benyújtott szolgálati panaszát elutasították, vagy a fel-
mentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának lehetőségét a Hszt. kizárja. Említik 
korábban az állományilletékes parancsnok szubjektív megítélésével kapcsolatos 
aggályt, amely esetenként nem egységes elbírálást szülhet. A Becsületbíróság 
ez esetben – a fékek és ellensúlyok rendszerében – az állományilletékes parancsnok 
szubjektív megítéléséből eredő esetleges visszássággal szembeni garancia.

 – A hivatásos állomány tagjával szemben fegyelmi ügyben szolgálati viszony meg-
szüntetésének fenyítését szabták ki, és a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat 
ellen benyújtott panaszt elutasították, vagy a panasz benyújtásának lehetőségét 
a Hszt. kizárja.

A Becsületbíróság eljárása tulajdonképpen egy lehetőségként adott jogorvoslati forma, 
amely a döntés bírósági felülvizsgálata előtt vehető igénybe. A fent felsorolt esetekben 
tehát a döntés-panasz-munkaügyi per folyamat helyett adott a döntés-panasz-Becsületbí-
róság-munkaügyi per folyamat. Ezekben az esetekben a Becsületbíróság a megállapított 
tényállást nem bírálhatja felül, hanem a megállapított tényállás alapján kizárólag arról 
hoz döntést, hogy a szolgálati viszony megszüntetése jogkövetkezményként alkalmazandó, 
vagy a feltételek hiányában ezt nem tartja indokoltnak.

A testület eljárása alakuló üléssel kezdődik, amelyet az ügy iratainak kézhezvételét 
követő 5 napon belül össze kell hívni. Az ülésen a Becsületbíróság tagjain kívül csak 
egy jegyzőkönyvvezető lehet jelen, ugyanis az ülésről – majd valamennyi eljárási cse-
lekményről – jegyzőkönyvet kell vezetni. A Becsületbíróság eljárása során – az ügy 
iratainak megismerésén túl – meghallgatásokat foganatosít. „A Becsületbíróság az ülése 
tárgyává tett ügyben eljárt személyeket, az érintettet és jogi képviselőjét, az érintett 

427 Hszt. 227. § (5) bek.
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szolgálati elöljáróját és állományilletékes parancsnokát meghallgathatja. Az ügy iratai 
és a meghallgatott személyek nyilatkozatai alapján az ügy átvételét követő tizenöt napon 
belül döntést hoz.”428 „A Becsületbíróság zárt ülésen, szavazattöbbséggel hozza meg 
döntését. A Becsületbíróság mindhárom tagja azonos értékű szavazati joggal rendel-
kezik.”429 A Becsületbíróság döntése kizárólag arra terjed ki, hogy a szolgálati viszony 
megszüntetését jogkövetkezményként alkalmazandónak vagy indokolatlannak tartja. 
A testület tehát döntésében a felmentést, illetve a fenyítést kiszabó határozatot hely-
benhagyja vagy hatályon kívül helyezi. Ha a Becsületbíróság a fenyítést kiszabó hatá-
rozatot hatályon kívül helyezi, a döntésről a fegyelmi jogkör gyakorlóját haladéktalanul 
értesíti. A fegyelmi jogkör gyakorlója a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül 
a szolgálati viszony megszüntetése fenyítés helyett más fenyítést szab ki, vagy az eljárást 
megszünteti. A fegyelmi jogkör gyakorlójának ezen határozata ellen panasznak nincs 
helye. A Becsületbíróság határozatával szemben az eljárás alá vont személy és képvi-
selője – ahogy azt korábban említettem – bírósághoz fordulhat.
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Jogszabályok, bírósági határozatok jegyzéke
Alaptörvény
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2007. évi 

LXXXVIII. törvény indokolása
1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1988. évi 3. tvr.-el kihirdetett kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánás-

módok elleni nemzetközi egyezmény
1993. évi CX. tvörvény a honvédelemről és a magyar honvédségről
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazá-

sának egyes szabályairól
2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
2010. évi CXLVII. törvény az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
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2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánás-

mód vagy büntetés elleni egyezménye fakultatív jegyzőkönyv
2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvátartási 

rendszerről
2012. évi II. törvény a szabálysértési elzárás és őrizet végrehajtásának keretrendszerét a szabálysértésekről, 

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról
2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról 

és azonosításáról
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról
2015. évi CLXXXVIII. törvény az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások 

fedezetéről
1995. évi III. törvénnyel kihirdetett, Strasbourgban, 1987. november 26-án  kelt, a Kínzás és az embertelen 

vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló Európai Egyezmény
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá fel-
adatai ellátásának részletes szabályairól

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szol-
gálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 
szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízha-
tósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti 
Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szak-
vizsga vizsgabizottsági névjegyzékről



619

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biz-
tonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel össze-
függésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 
tárgyú szabályokról

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szol-
gálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szer-

veknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
56/2014. (XII. 5.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól
63/2013. (XI. 28.) BM rendelet a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 

adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapítá-
sáról, valamint a folyósítás szabályairól

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

39/2016. (X. 6.) BM rendelet a rendfokozati vizsgáról
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához 
kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

11/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjai fegyelmi szabályzatáról

2/2013. (I. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak 
továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyá-
soltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

11/2006. (III. 14.) BM rendelet a Fegyelmi Szabályzatról
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól5/2019. (III. 11.) BM 

rendelet a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról
67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről
65/2003. (XII. 18.) AB határozat
9/2004. (III. 30.) AB határozat
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13/2001. (V. 14.) AB határozat
3132/2013. (VII. 2.) AB határozat
BH 2001. 105.
Campbell v. United Kingdom judgment of 25 March 1992 Series A no. 233
2/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési 

rendjéről
3/2016. (II. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készen-

létbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről
17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készen-

létbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint 
személyi állományának értesítéséről

26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás a körzeti megbízotti szabályzatról
14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről
13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról
10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati 

időrendszerekről
57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékeny-

ség-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívókat fogadó központok 
egységes működéséről

58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szem-
pontrendszeréről jelentési rendjéről

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyokban fenyegető veszély-
helyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rend-
őrségiépületekben tartózkodóügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta 
egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról
3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás a rendőrség fogdaszolgálati szabályzatáról
14/2015. (VII. 21.) ORFK utasítás a rendőrség fogdaépítési szabályzatáról
23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos 

rendőrségi feladatokról
26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával 

kapcsolatos feladatokról
13/2001. (X. 2.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadásáról
6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról
14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről
20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával 

kapcsolatos feladatokról
40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás az Iratkezelési Szabályzatról
49/2018. (XII. 21.) ORFK utasítás az Iratkezelési Szabályzat módosításáról
az Országos Rendőr-főkapitányság, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal között kötött 29000-129/10/2015. emü. számú együttműködési megállapodás

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)
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1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, 
valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs 
felállításáról

Ideiglenes hatályú kormányrendeletek
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről
72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről
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A szerkesztő előszava

A tankönyv, a korábban megjelent A bűnügyi hírszerzés kézikönyve1 folytatásának tekint-
hető, amennyiben a rendészeti és a bűnügyi hírszerzés különválasztásának megfelelően, 
a megváltozott jogi környezetben szól az egyes kiemelt bűncselekmények felderítési 
lehetőségeiről, alkalmazkodva az új törvényi szabályozáshoz, fejti ki részletesen a ren-
dészeti célú titkos információgyűjtés feladatait, illetve ismertet bizonyos kapcsolódó 
és a rendészettudományban ritkán feldolgozott szakterületeket.

A tankönyv amellett, hogy a bűnügyi szakterület egyik nagyon speciális, ritkán fel-
dolgozott szakterületével foglalkozik, lehetőséget ad a kutatási potenciálok megfelelő 
kihasználására, segíti a kutatói életpálya kiszámíthatóságát, azzal, hogy publikációs 
lehetőséget biztosít a pályájuk elején lévő kutatók, valamint olyan gyakorlati szakembe-
rek számára, akik szaktudásuk ilyen irányú kihasználására ritkán kapnak lehetőséget, 
ezzel egyrészt elősegítve a szakterület kutatási-fejlesztési kapacitásainak jobb kihasz-
nálását a jövő szakembereinek magas színvonalú képzésében, másrészt eredményezheti 
a kutatások eredményeinek szélesebb körű felhasználását, hiszen olyan ritkán művelt 
szakterületet érint, ahol gyakorlatilag minden megjelenő mű hiánypótlónak tekinthető, 
ráadásul az ebben a tárgykörben, a Rendőrtiszti Főiskolán kiadott elődei minősített adatot 
képeztek, csak szűk szakmai körökben voltak megismerhetők.

Mindezek mellett a tankönyv nem törekszik minden kapcsolódó kérdéskör teljes 
körű bemutatására, a szerzők inkább gondolatébresztőnek szánták írásaikat az egyes 
kérdéskörökhöz kapcsolódva, támaszkodva a hallgatók más egyetemi tárgyakban szerzett 
ismereteire és jártasságára.

Nem volt a szerzők célja a teljes tudományos feldolgozásra törekvés sem, inkább 
egyfajta szakmai kézikönyvet szerettek volna a hallgatók kezébe adni, amely ötlete-
ket ad nekik az egyes témák megközelítésében, figyelemfelhívó módon integrálva más 
tudományágak kapcsolódó ismereteit, elősegítve ezáltal a komplex felderítési feladatok 
megoldását akár egyetemi, akár később, a rendészeti szervek szintjén.

A tankönyv a „Biztonságos társadalom és környezet” tématerület „Fenntartható 
biztonság és társadalmi környezet” című 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program 
keretében készült el.

1 Nyeste–Szendrei 2019.
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A bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából folytatott 
titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása 
az egyes bűncselekmények felderítése és nyomozása során

Szűcs Bálint

Megelőző és felderítő műveleti tevékenység  
a szervezett bűnözés elleni harcban

Fogalmi meghatározás fejlődése és az eltérő meghatározások dilemmái

„A szervezett bűnözés és főként annak a határokon átnyúló, súlyosabb formái növekvő 
kihívás elé állítják a társadalmat, a rendvédelmi és az igazságügyi szerveket. A szervezett 
bűnözői csoportok nemzetközi tevékenységének horizontját az EU bővítése, a schengeni 
övezet létrehozása, valamint a virtuális térben létrejött platformok kitágították. A csoportok 
felépítésében a nemzeti jelleg mellett egyre jobban érvényesül a transznacionális hatás. 
A szervezett bűnözés színterei, erői, eszközei és módszerei az elmúlt években átalakultak.

A szervezett bűnözés gazdasági és közigazgatási terjeszkedési kísérleteit az illetékes 
szervek folyamatos ellenőrzés alatt tartják és gátolják.

A technikai fejlődéssel és vívmányainak elterjedésével folytatódik a biztonságot 
veszélyeztető, nehezen kontrollálható nem állami szereplők – például szervezett bűnözői 
körök, nemzetközi terrorszervezetek, kiberbűnözői csoportok, szélsőséges vallási közös-
ségek, magán biztonsági cégek, egyes nem kormányzati szervezetek és egyéb transz-
nacionális hálózatok – súlyának növekedése a nemzetközi biztonságpolitikában. Ezek 
mögött sokszor nehezen azonosítható érdekek és csoportok húzódnak meg, és könnyen 
szolgálhatnak rejtett állami szándékokat. Mindez átrendezi és áttekinthetetlenebbé teszi 
egyes térségek biztonsági helyzetét, ami hazánk számára is kihívást jelent. Veszélyforrás, 
hogy egyes nem állami szereplők – terrorszervezetek, terroristacsoportok, bűnszerve-
zetek – is tömegpusztító fegyverek birtoklására és alkalmazására törekszenek, mivel 
velük szemben az elrettentés hagyományos módjai csak korlátozottan működőképesek.”2

A bűnszervezeti elkövetéssel már az 1795. évi büntetőkódex-tervezet is foglalkozott. 
A fogalommeghatározás mind a mai napig gondot jelent (lásd a legutóbbi változtatás szüksé-
gességét, amely 2019. 07. 10. napjától hatályos, „A módosítás nyelvtani egyszerűsítést jelent.”).

A szervezett bűnözésnek vagy a bűnszervezetnek többféle meghatározása lehetséges 
(például kriminológiai értelemben, büntető anyagi jogi értelemben, a bűnszervezeti 
elkövetés jellemzőinek meghatározásával stb.).

A többféle meghatározás, nézőpont-értelmezési gondokat jelent. Amiben egyet lehet 
érteni, hogy a társas bűnelkövetési forma (például társtettesség, csoportos elkövetés, 
bűnszövetség) legmagasabb és legveszélyesebb foka).

2 A Kormány 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról.
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Az 1795. évi büntetőkódex-tervezet a „bűnbanda” fogalmát határozta meg, és mint 
általában bűnözésre (nem meghatározott bűncselekmények elkövetésére) szerveződött 
csoportot jelölte: többek közös elkövetésre létesült csoportja, amelynek „főnöke” van, 
tagjai bizonytalan időre egyesülnek, a bűncselekmény elkövetését követően együtt 
maradnak stb.

A Csemegi-kódex3 a „szövetség” fogalmát használta, és leginkább a rabló- vagy tol-
vajszövetséget határozta meg.

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos szakmai álláspontok már a rendszerváltást meg-
előző időre tehetők. A 80-as  évek közepén Tonhauser László fogalmazta meg először 
a szervezett bűnözés jelenlétét hazánkban, azonban ekkor még szakmai berkekben sem 
értettek vele egyet, tagadták, hogy a bűnözés ilyen formája jelen lenne Magyarországon. 
Saját tapasztalataira támaszkodott, a való életből merített. Az egyik első „bűnszervezet”, 
amelyet már a mai értelemben vett szervezett bűnözői elkövetés jellemezte, az volt, ami-
kor az akkori Rendőrtiszti Főiskola egy hallgatói csoportja bűnelkövetőkkel összefogva 
bűnszervezetet alakított. Betörésekre specializálódtak, és a bűncselekményeik elköveté-
séhez felhasználták a főiskolán tanult rendőri ismereteiket, illetve az elkövetési időkhöz 
alibiket biztosítottak a maguk számára (például tanórán való részvétel igazolásával).

A rendszerváltást megelőzően kimondottan vagyon elleni bűncselekmények szerve-
zett elkövetésére szerveződtek bűnbandák. Sokan nem akartak tudomást venni róla, de 
a rendszerváltást követően már nem lehetett szőnyeg alá söpörni.

A rendszerváltást követően elsősorban operatív úton kezdték a bűnfelderítő szervek 
a szervezett bűnözés fogalmi ismérveit felállítani, amelynek jelentős alakja dr. Kacziba 
Antal r. altábornagy akkori bűnügyi főigazgató volt.

A rendőrségen belül megalakultak a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglal-
kozó rendőri szervezeti egységek (időbeli sorrendben):

 – Nemzetközi Szervezett és Kábítószer Bűnözés Elleni Szolgálat,
 – Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat,
 – főkapitányságok Szervezett Bűnözés Elleni Osztályai,
 – Központi Bűnüldözési Igazgatóság,
 – Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság,
 – Nemzeti Nyomozó Iroda,
 – Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

1995-ben  a Legfelsőbb Bíróság (a továbbiakban: LB; 154. sz. Büntető Kollégiumi Állás-
foglalása) már az ítélkezés elvi irányítása körében foglalkozott a kérdéssel, amely tekin-
tetben a gyakorlat megelőzte a jogalkotást.

A LB a szervezett bűnözést a társas bűnelkövetés sajátos formájának tekintette, ame-
lyet bűnözés céljára létrehozott, jól tagolt és konspiratív szervezetként jelölt meg, amely 
a bűnözést hosszabb időn keresztül üzleti vállalkozásként űzi, monopolhelyzetet alakít 

3 1878. évi V. törvénycikk (Magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről. Közzétette 
a Magyar Királyi Igazságügyi Ministerium).
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ki bizonyos bűncselekmények elkövetésére, jellemző rá a bűncselekmények pontos meg-
tervezése és végrehajtása, a részfeladatok munkamegosztása, specialisták alkalmazása, 
a tanúk, a sértettek és az egyéb érdekeltek megfélemlítése, az árulás megtorlása, az ellen-
felekkel való leszámolás. Gyakran nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek.

Abban az időben a bűnözők közti leszámolások jellemezték Magyarországot (gazda-
sági bűnözés, olajszőkítés, vesztegetések, privatizációval összefüggő bűncselekmények 
stb.).

A rendszerváltást követően a bűnözés ugrásszerű növekedésével, szervezettségének 
fokozódásával társadalmi igényként fogalmazódott meg a szervezett bűnözés elleni haté-
konyabb fellépés, ezt a célt szolgálta az 1997-ben  bevezetett „Bűnszervezet létrehozása” 
mint önálló deliktum, valamint a bűnszervezet fogalmának törvényi megfogalmazása.

A szervezett bűnözés fogalma alatt a köznyelvben általában a maffiatípusú szervező-
déseket értik, míg büntetőjogi nézőpontból a bűnszervezet hatályos fogalma: legalább 
három személyből álló, hosszabb időre hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő 
csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szán-
dékos bűncselekmények elkövetése.

A kriminológia által kidolgozott szervezett bűnözés fogalom és ismérvei, illetve 
a büntető anyagi jog által történő törvényi meghatározás különbözősége régóta problémát 
jelent a bűnügyi tudományokban, tekintettel a nézőpontok különbözőségére.

Mivel a bűnszervezethez tartozást is bűncselekményként kívánták szabályozni, ezért 
új tényállásként jelent meg a bűnszervezet létrehozása, illetve a jogalkotó számos delik-
tumhoz minősítő körülményként kapcsolta a bűnszervezet tagjaként való elkövetést.

A konkrét cselekvés helyett már a fenyegetőnek látszó lehetőséget is büntetni akarta, 
a szerveződés lehet a felelősségre vonás alapja. Bármely jellegű, típusú, fenyegetettségű 
bűncselekmény elkövetésére létrejöhetett bűnszervezet, amelynek meghatározását több 
fogalomból tették össze (például bűnszövetség, folytatólagosság, üzletszerűség stb.).

A jelenlegi büntetőjogi meghatározás4 célja, hogy reagálva a jelenlegi, nem megfelelő 
joggyakorlatra, élesebben határolja el a bűnszervezet fogalmát a bűnszövetség fogalmától, 
egyúttal támpontot adjon a jogalkalmazás számára a bűnszervezetben történő elkövetés 
megállapíthatósága tekintetében. Ezért a büntetőjogi meghatározás kiegészül a hierarchia 
és a konspiráció fogalmi elemeivel:

 – Legalább három személyből álló.
 – Hosszabb időre szervezett: Minimum 2–3 hónapos időszakot jelent, a szervező-
dés a jövőre nézve kötelező feltétel, és ha a megkezdett vagy eltervezett bűncse-
lekmények olyan jellegűek, hogy hosszabb idő alatt tudnak csak hasznot hozni 
az elkövetőknek, úgy a hosszabb idejű működés feltétlen szükséges. Ennek kapcsán 
a bűnszervezet tagjainak tudniuk kell, vagy a szervezet jellegéből fakadóan követ-
keztetniük kell arra, hogy egy olyan szervezetnek a részesei, amely hosszabb távú 
működésre jött létre).

4 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 459. § (1) bekezdés 1. pont.
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 – Hierarchikusan szervezett: az összehangoltság a bűnszövetséghez képest magasabb 
szintű szervezettséget jelent, amely a benne cselekvő személyek egymást erősítő 
hatását jelenti, azaz feltételezi a tagok közötti munkamegosztást, együttműködést, 
koordinációt, akár anélkül is, hogy egymás tevékenységéről tudnának. A tervezés, 
döntés, irányítás és végrehajtás hierarchikus személyi viszonyokban testesül meg, 
és elkülönül egymástól, alá-fölé rendeltségi viszonyok alakulnak ki, amelyek akár 
anélkül is létrejöhetnek, hogy a szervezet tagjai ismernék egymást, vagy tudnának 
egymás személyéről, illetve tevékenységéről. Az összehangoltság kizárólag abban 
testesül meg, hogy a bűnszervezet minden tagja egy közös cél érdekében tevékeny-
kedik, amelyről tudniuk kell, vagy sejteniük kell a körülményekből.

A bűnszervezetben a feladatok vertikálisan elkülönülnek egymástól: mindig van vezető 
vagy irányító, és mindig van végrehajtó is. A vezető, aki a döntést előkészíti és tervezi, 
a bűnszervezetben elkövetett alapbűncselekményekben nem is mindig vesz részt tettes-
ként vagy bűnsegédként, azonban, ha annak kitalálásában tevőlegesen részt vesz, legalább 
felbujtónak kell minősülnie. A felbujtás bizonyítása – a vezető alapbűncselekményben 
történő részvételének hiányában – azonban kiemelten nehéz feladat, de nem lehetetlen.

Összességében a bűnszervezeti összehangolt működés a bűnszövetségben megkövetelt 
szervezettségtől annyiban tér el, hogy itt már tervszerűek a cselekedetek, munkameg-
osztáson alapul a működés, és a részletek összehangolása is a szervezet feladata, amely 
a bűnszervezetek esetében más és más formákban jelenik meg.

A bűnszervezet akkor állapítható meg, ha a szervezettség a hosszabb időtávon túl-
menően a hierarchia jegyeit is mutatja. A hierarchikus szervezeti felépítés azt jelenti, 
hogy az elkövetők alá-fölé rendeltségi viszonyban vannak, az egyes „döntési szintek” 
elkülöníthetők egymástól, tehát a szervezeti felépítésnek vertikális jellege van. A hierar-
chiában lévő személyek együttműködése a feladatok megosztásán alapul. E két tartalmi 
feltétel együttes megvalósítása minőségi többletet jelent a bűnszövetség szervezettségi 
szintjéhez képest.

 – Konspiratívan működő: A módosítás a csoport működése tekintetében a korábban 
használt összehangoltságot mint fogalmi elemet felcseréli a konspiratív műkö-
dési jellegre. Úgy tűnik, hogy az összehangolt magatartást a jogalkalmazás nem 
a jogalkotói szándéknak megfelelően értelmezte, vagy egyes deliktumok esetében 
az értelmezését elmulasztotta. Pedig az összehangoltság szintén minőségi többletet 
kívánt érzékeltetni a bűnszövetség szervezettségéhez képest. Az összehangoltság 
jelentette volna az elkövetők közötti koordinációt, a lebukás megelőzése érdekében 
tett – több esetben önálló bűncselekményként büntetett – lépéseket, a bűncselek-
ményből származó előny szervezett elosztását, a bűncselekmények elkövetésének 
feladatmegosztáson alapuló tervszerűségét. Egy korábbi jogegységi határozat azon-
ban az összehangoltság tartalmi jelentését leegyszerűsítette, a gyakorlat pedig el 
is mulasztotta az alkalmazását, bizonyítás felvételét. Ezért a módosítás a fogalmat 
felcseréli a konspiratív jelzőre, ezzel visszatérítve a fogalmat az eredeti jogalko-
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tói szándékhoz. A konspiratív jelleg jobban kifejezi az említett jellegzetességeket, 
elvárva azok bizonyítását a bűnszövetségtől való elhatárolás érdekében.

 – Ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett.
 – Szándékos bűncselekmény elkövetésére létrehozott szervezet.

Nemzetközi kitekintés a szervezett bűnözés fogalmi meghatározásaira

„A bűnszervezet olyan strukturált szervezetet jelent, amelyet adott időszakra kettőnél 
több személy összehangoltan hoz létre olyan bűncselekmények elkövetése céljából, ame-
lyeket a törvény legalább négy évig tartó szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással 
járó intézkedéssel, illetve ennél súlyosabb büntetéssel sújt, akár a bűncselekmény elkö-
vetése maga a fő cél, akár ez az anyagi haszonszerzés és – adott esetben – az állami 
hatóságok törvényellenes befolyásolásának eszköze.”5

„Bármely vállalkozás vagy emberek csoportja, mely folyamatos, nemzeti határokat 
figyelmen kívül hagyó, illegális tevékenységet folytat, és melynek elsődleges célja anyagi 
nyereség létrehozása”6

A Palermói Egyezmény 2.) cikk a) pontja meghatározta a szervezett bűnözői csoport 
fogalmát, mely szerint „bizonyos ideig fennálló, három vagy több főből álló strukturált 
csoport, amely összehangoltan működik egy vagy több, a jelen Egyezményben meg-
határozott súlyos bűncselekmény elkövetése céljából, közvetlen vagy közvetett módon 
pénzügyi vagy más anyagi haszon megszerzésére törekedve.”7

„Az Európa Tanács Szervezett Bűnözés Büntetőjogi és Kriminológiai Kérdéseivel 
Foglalkozó Szakértői Csoportja (PC–S–CO) meghatározta azon ismérveket, amelyek 
fennállása esetén bűnszervezetről beszélhetünk. Ezek a következők:

1. Kötelező kritériumok:
a) három, vagy több személy együttműködése;
b) hosszú távú, vagy meghatározatlan időre szóló együttműködés;
c) súlyos bűncselekmények gyanúja, vagy azok elkövetése;
d) anyagi haszonszerzési, és/vagy hatalmi pozícióba kerülési cél.

2. Esetleges kritériumok:
a) minden egyes résztvevőnek meghatározott feladata vagy szerepe van;
b) valamely belső fegyelmi, vagy ellenőrzési forma használata;
c) megfélemlítés céljából erőszak, vagy egyéb eszközök alkalmazása;
d) befolyás kiterjesztése a politikusokra, a médiára, közigazgatásra, a rendészeti 

szervekre, az igazságszolgáltatásra, illetve a gazdasági élet szereplőire korrupció, 
vagy bármely más módszer alkalmazásával,

e) kereskedelmi, vagy üzleti jellegű struktúrák felhasználása;

5 Európai Unió Tanácsának együttes fellépésében (1998. december 21.) közölt meghatározása.
6 Gellér–Hollán 2004, 14.
7 2006. évi CI. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én  létrejött, 
a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről. 2. cikk.
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f) részvétel a pénzmosásban;
g) nemzetközi szinten történő működés.

Az Európa Tanács8 értelmezés szerint a – négy plusz kettő elv alapján – négy kötelező 
kritérium mellett, további két esetleges ismérv megléte szükséges az adott szervezett 
bűnözői csoport bűnszervezetként történő meghatározásához.”9

EUROPOL World Eye műveleti koncepciója

A Hells Angels (A pokol angyalai) a világ leghíresebb és legrégebb óta működő motoros 
klubja. 1948. március 17-én  alakultak meg. Megalapítójuk és az elnökük Sonny Barger. 
Az évek során a világ többi részére is terjeszkedni kezdtek. Először az USA-ban, később 
világszerte számos országban szervezett bűnözői csoportként tartják őket számon.

Bűnügyi biztosítás

A HELL’S ANGELS MC legjelentősebb világméretű eseménye a HAMC World Run, 
amelyet évente rendeznek meg. Egyik legfontosabb eseménye a legbelső vezetőség ülése, 
ahol maga Ralph „Sonny” Barger elnököl. A klub sorsdöntő kérdéseiről születik döntés, 
többek között a tagjelölt országok felvételéről és az egyes országok hierarchiában való 
besorolásáról. A területi képviseletek anyagi hozzájárulásának mértékéről és más stra-
tégiai döntéseket hoznak meg.

2013-ban  Magyarországot érte az a „megtiszteltetés”, hogy Alsóörsön az Európa 
Kempingben megrendezett HAMC World Run résztvevőit vendégül láthatta.

1. ábra: A World Eye-művelet logója
Forrás: EUROPOL

8 Európa Tanács: egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja 
van. Laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, nem az Európai Unió intézménye. Magyar-
ország 1990. november 6-án  csatlakozott.
9 Szendrei 2010, 162.
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Kiemelt közbiztonsági és bűnügyi kockázatát jól reprezentálja az alábbi SIENA-csa-
tornán érkezett operációról szóló EUROPOL-irat, amelyben jelzik, hogy előzetesen 
16 – különböző tagországok által delegált – vezető rendőrtisztviselő vesz részt a rend-
őrség biztosítási és felderítési feladatainak ellátásában:

1. táblázat: Report on Operational support. Op HAMC WR 2013
Routing Table

Business Area or function Approved by Approval date
From FP Monitor Robert Ĉrepinko
Via HoBA M. Rauschenbach

DDO M. Quillé
To Director
Cc

Event Op HAMC WR 2013
Subject Operational support with MobOff deployment

Role in event Coordinator, specialist
Place / Date Alsóörs (Hungary) – 30/05 to 02/06

Organised by FP Monitor and HU police
Advisable to attend + why? Yes, as FP Monitor instigated the enforcement operation

Participants HU national and county police forces, 16 OMCG experts from D, DE, NO, SE, FI and LU.
Date of next meeting Next HAMC WR (2014) in Rio de Janeiro (Brazil)

Special contacts HU LB and Cpt. Tamás Ormai, Head of Division of the International LE Cooperation 
Centre HU Police HQ.

Related documentation At FP Monitor

Forrás: a szerző

A HELL’S ANGELS MC a World Run 2013 elnevezésű rendezvényét Alsóörsön rendezte 
meg, 2013. május 30. – június 2. közötti időszakban. A rendezvényen való részvétel 
a világ valamennyi HELL’S ANGELS MC chapterére nézve kötelező volt.

2. ábra: HELL’S ANGELS MC a World Run 2013
Forrás: a szerző
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Az EUROPOL Monitor FP a megelőző időszakban évente megrendezett ilyen esemé-
nyekkel kapcsolatban támogatást, segítséget nyújtott az érintett országok rendvédelmi 
szervei részére („World Eye”-művelet 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 
és 2012).

A korábbi tapasztalatok beigazolták, mennyire fontosak ezek az események bizton-
sági szempontból – HELL’S ANGELS MC-tagokra, személyazonosító okmányaikra, 
rangokra, felvarrókra, járművekre vonatkozó információszerzés, képi dokumentálás, 
csakúgy, mint a belső szervezeti felépítésükre, működési mechanizmusukra vonatkozó 
adatok beszerzésének a lehetőségét is nyújtotta.

Az EUROPOL Monitor FP szorosan együttműködött a magyar hatóságokkal már 
a rendezvényt megelőző időszakban is, annak érdekében, hogy a rendészeti szervek 
megfelelően kezeljék a helyzetet.

Május 16-án  a műveleti tervezés/előkészítés érdekében szervezett megbeszélés kere-
tében egész napos előadást tartott a Monitor FP Budapesten, hogy felhívja a figyelmet 
a közbiztonságot potenciálisan fenyegető veszélyekre és az úgynevezett „World Eye”-kon-
cepció adaptálására sarkallja a magyar hatóságokat, amelynek részeként a világszerte 
megtalálható OMCG-szakértők10 (különböző, kimondottan a törvényen kívüli motoros 
szervezetek elleni fellépésre specializálódott rendvédelmi szervek tagjai) és az EURO-
POL részt vettek a rendőri munkában a rendezvény időtartama alatt, hogy tapasztalata-
ikkal, észrevételeikkel segítsék a magyar hatóságokat feladataik végrehajtásában.

A megbeszélés eredményeként a magyar rendvédelmi szervek részéről mind az ORFK, 
mind az érintett megyei rendőr-főkapitányságok vezetői abban állapodtak meg, hogy 
alkalmazzák a javasolt metodikát, és jelentős rendőri erőket vetnek be a rendezvény 
„kézben tartása” érdekében.

A Monitor FP szerepe egyrészt az EUROPOL mobil iroda biztosításában, másrészt 
szaktanácsadásban és műveleti támogatásban nyilvánult meg. Motorosbanda-szakértők 
Németországból, Luxemburgból, Svédországból, Finnországból és Norvégiából voltak 
jelen.

Kettő rendőri EÁP került felállításra, egyik a főbejáratnál (1. EÁP) a másik a kijá-
ratnál (2. EÁP). Az 1. EÁP-nál több mint 100 egyenruhás rendőr 0–24 órás szolgálatot 
adott a 2013. május 27-től  június 2-ig  terjedő időszakban, 16 külföldi OMCG-szakértő 
is segítette a munkájukat.

Műveleti központot is felállítottak Csopakon, a rendőrség kiképző bázisán, annak 
érdekében, hogy a Balaton környékén megvalósuló valamennyi rendőri tevékenységet 
innen koordinálják.

Összesen 6403 rendőr vett részt a magyar rendőrség állományából a HAMC WR 2013 
elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatosan rendvédelmi műveletekben.

10 Organization Motocycle Crime Group.
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3. ábra: Műveleti központ
Forrás: a szerző

Mialatt az európai országokon utaztak át, a résztvevők konvojokba rendeződve halad-
tak Magyarország felé, életveszélyes közlekedési helyzeteket okoztak, illetve halálos 
kimenetelű közúti baleset is történt. Útjuk során nem voltak figyelemmel egyik tagállam 
jogszabályira sem, ezzel is mutatva szervezetük erejét.

A rendezvény helyének megközelítése során az 1. EÁP-nál minden egyes járműt 
és személyt megállítottak és átvizsgáltak, továbbá mindenkit ellenőriztek a hatóságok 
a magyar adatbázisokban.

Speciális, a „World Eye”-koncepciónak megfelelő átvizsgálási területeket is kialakí-
tottak a be- és kijárat közelében, azonban a rossz időjárás miatt ezek a területek hozzá-
férhetetlenné váltak.

Annak érdekében, hogy azonosításra alkalmas felvételek készüljenek, a területre 
bevezető utak, kereszteződések mellett kamerák telepítésére is sor került, amelyek képeit 
a parancsnoki központba továbbították.

Beszerzésre kerültek mintegy 2400 HELL’S ANGELS MC-tag hotelekből, alsóörsi 
Európa Kempingből és a környező szálláshelyekről elérhető adatai, amely adatokat 
a magyar hatóságok továbbították az EUROPOL és az érintett tagállamok felé.

A nyílt rendőri intézkedésekkel párhuzamosan a rendőrség hírszerző alakulatai is 
tevékenykedtek Balaton-szerte, amely alapján számos HELL’S ANGELS MC-tag doku-
mentálására is sor került.

Az erős rendőri jelenlétnek köszönhetően a teljes rendezvény időszaka rendkívüli 
esemény nélkül lezajlott.

Az ellenőrzések eredményeként szombat este 4 norvég HELL’S ANGELS MC-tagot 
elfogtak és előállítottak kis mennyiségű kokain és amfetamin birtoklása miatt.
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4. ábra: Rendőri intézkedés
Forrás: a szerző

Mialatt a beléptetésnél ellenőrizték a HELL’S ANGELS MC-tagokat, a szakértők kívül-
ről számos fényképet készítettek, amelyek elemzését követően ugyancsak megküldték 
az érintett tagállamoknak.

Összességében mintegy 2400 HELL’S ANGELS MC tag vett részt a World Run 
2013 nevű rendezvényen, tagjelöltek és más közreműködők társaságában. A rendőrség 
56 különböző országból érkezett, 5121 személyt ellenőrzött.

Az EUROPOL által nyújtott támogatást és segítséget nagyon hasznosnak értékelték 
a magyar rendőrség felső vezetői. A művelet 2013. június 2-án  eredményesen befeje-
zésre került, és a fő célkitűzések – mint a közrend, közbiztonság fenntartása, valamint 
a lehető legtöbb információ beszerzése a HELL’S ANGELS MC tagokról – teljesültek. 
Az akcióban való részvétel sokban javította az EUROPOL megítélését, és nagyban javí-
totta a Magyarországgal való együttműködést.
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5. ábra: Köszönőlevél
Forrás: a szerző

A HELL’S ANGELS MC rendészeti szervek irányába kifejtett aktív érdeklődését saj-
nálatos módon hazánkban is megtapasztalhattuk. Az EUROPOL tájékoztatóját köve-
tően – amelynek során többek között az egyik legfontosabb veszélyforrásként jelölték 
meg az említett intenzív és felkészült információgyűjtő tevékenységet – az ORFK Ren-
dészeti Főigazgatóság egyik főtisztje laikusként vagy a helyzet komolyságát figyelmen 
kívül hagyva, ismerőseinek egy városligeti rendezvényen beszélgetésükben kijelentette, 
hogy „lemegyünk Alsóörsre és szétütjük a Pokol Angyalait, ha keménykednek”.

Néhány nap elteltével az ORFK bűnügyi főigazgatójához email érkezett, amelyben 
a rendőrség várható agresszív hozzáállását kérték számon, az egyébként bejelentett 
és magánterületen lebonyolításra kerülő rendezvényével kapcsolatban. Fotómellékletet 
is csatoltak a levélhez, amelyen az a rendőr volt látható, aki az inkriminált kijelentést 
tette. A fotófelvételen látszott, hogy az érintett tudta nélkül készült, konspirált eszközzel. 
Azt is egyértelműsíteni lehetett, hogy nem a kijelentés elhangzásakor készült a felvétel.
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A HELL’S ANGELS MC részéről fokozottan alkalmazott ellenintézkedések miatt, 
a rendőrségi műveleteknél is rendkívüli biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni, 
„köszönhetően a jól értesült kolléga” elszólásának.

Bűnügyi műveleti tevékenység

Az EU rendőri szervei a bűnügyi biztosítás ideje alatt rendészeti és közlekedési informá-
ciós rendszerek elemzésével valós időben adtak tájékoztatást a HELL’S ANGELS MC 
(HAMC) észlelt vonulási útvonalairól, a bekövetkezett rendkívüli eseményekről, azon-
ban várható útvonalaikról tervezett magatartásukról és konkrét kriminális és rendészeti 
kockázatokat pontosan nem tudtak előre jelezni. Igy a bűncselekmények megelőzését 
szolgáló nyílt bűnügyi műveleti tevékenység elsősorban a nyomozó portyákban valósult 
meg, és más feltáró jellegű intézkedések sorozatát jelentette.

Rendészeti biztosítás támogatása a World Eye műveleti környezetéhez

A HAMC World Run rendőri biztosítása során a bűnügyi és rendészeti szakterület együtt-
működése a szokásosnál szorosabb szimbiózisban valósult meg.

6. ábra: A HAMC World Run rendőri biztosítása
Forrás: a szerző

A később – az EUROPOL és a biztosításban résztvevő tagországok által – kinyilvánított 
elismerés és köszönet a szakterületek mintaszerű együttműködésének és a részt vevő állo-
mány kiváló munkájának volt köszönhető. A motoros találkozót az Alsóörs és Palóznak 
között található Európa Camping 16 hektáros vízparti területén rendezték meg, amely 
kialakításánál és kiépítettségénél fogva alkalmas volt a résztvevők kulturált elhelyezésére.
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A rendezvény résztvevőinek érkezése 2013. május 27-étől  volt várható, a résztve-
vők kb. 85%-ának  érkezése a várakozásoknak megfelelően 2013. május 29-én  szerdától 
történt meg. A motorosok kb. 99%-a  vasárnapig kérte a szállás biztosítását, de nem 
volt kizárható – amit a szervező is megerősített – hogy a rendezvényt követő 2–3 napig 
a motorosok közül többen is területen fognak tartózkodni.

7. ábra: Motoros találkozó
Forrás: a szerző

A rendezvény területén egy 1300 m2-es  és egy 1000 m2-es  rendezvény sátrat állítot-
tak fel. A szervezők tájékoztatása alapján szervezett programokat a kempingen kívül 
nem tartanak, azonban a környék nevezetességeiről a résztvevőket tájékoztatták, ezért 
a megye turisztikai látványosságait várhatóan felkeresik.

A találkozóra érkezők szállásfoglalását a Pegazus Tours Kft. intézte. Az előzetesen 
beszerzett információk alapján szállásukat 4 településen (Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, 
Balatonalmádi) 16 szállodában biztosította az utazási iroda, a foglalások az alábbiak 
voltak a biztosítási terv elkészítésekor:

Az előzetes információknak megfelelően a szervezők 34 db 4 fős faházat béreltek, 
valamint az általuk lefoglalt területen több mint 30 lakókocsit állítottak fel, továbbá 
a rendezvényre érkezők közül kb. 5–600 fő sátorozott a területen. Így a hatóság rendel-
kezésére álló információk alapján a résztvevők létszáma bőven meghaladhatta a 2000 főt.

A kempingen kívüli önállóan szervezett programokkal összefüggésben a közrend 
és a közlekedésbiztonság fenntartása és biztosítása érdekében fokozott rendőri jelenlét, 
a kialakult helyzettől függően esetlegesen forgalomirányítás vált szükségessé.
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Valószínűsítették, hogy a tagok nem mennek messze a bázisuktól, viszont nonstop 
mozgásra kellett számítani. A szervezők a résztvevőkkel közölték, hogy mely éttermeket, 
éjszakai klubokat érdemes felkeresni.

A szórakozási lehetőségekről való folyamatos tájékoztatás érdekében információs pult 
állítottak fel. A szálláshelyekre a résztvevőket utazási iroda 10 db kisbusszal szállította. 
A szórakozóhelyek környékét közrendvédelmi járőrök vezénylésével biztosították.

A motoros klub tagjaival a korábbi rendezvényeken bevált módszerként alkalmazták, 
hogy a rendőri ellenőrző pontokon szolgálatot teljesítő egyes rendőröket komolyabb tűz-
fegyverrel láttak el, amelynek elsősorban jelzés értéke volt, hogy a rendőrök mindenre 
fel vannak készülve. Ez a biztonságot erősítő intézkedésként került itt is bevezetésre.

A tapasztalatok miatt az ellenőrzésekhez nagyobb rendőri erő készenlétben tartása 
volt indokolt.

Korábban bevált taktika volt a határozott rendőri fellépés és az intézkedések követke-
zetes véghezvitele, provokáció és az ellenőrzött személyek befolyásolása nélkül. Ennek 
érdekében a rendőröknek határozottan, tiszteletet parancsolóan, ugyanakkor udvariasan 
kell kapcsolatba lépni velük. A rendezvényen részt vevők várható magatartása miatt 
a biztosításba bevont állományt oktatási segédanyag felhasználásával oktatták, illetve 
a velük szembeni esetleges fellépésre felkészítették.

A Pokol Angyalai nemcsak a legnagyobb, de az egyik legjobban motoros banda a vilá-
gon, büszkén hirdetve törvényen kívüliségüket (amire az 1% felvarró utal a formaru-
házatukon). A rendezvény helyszínén akár több ügyvéd jelenlétére is számítottak, akik 
a rendőri intézkedés alá vontak érdekében fellépnek. Számítani kellett továbbá arra is, 
hogy a médiát tájékoztatják, megkísérlik a rendőri intézkedéseket eltúlzottként beállítani, 
és az állami szerveket rossz színben vagy önkényesnek feltüntetni.

A Pokol Angyalai koncepciójához tartozik, hogy a rendőrség áldozataiként állítják 
be magukat. E kommunikáció célja a nyilvánosság felé az, hogy az embereket és nyil-
vánosságot megnyerjék, az állampolgári és szabadságjogok megváltóiként fémjelezzék 
magukat, a következő mottóval: ma mi – holnap ti; ma minket kezelnek bűnözőként, 
bár semmit nem csináltunk, csak szórakozni akartunk, holnap az állam minden egyes 
polgárát kezeli így majd a rendőrség.

A találkozó résztvevőivel közvetlen kapcsolatba kerülő rendőrök kiemelten ügyeltek 
a velük való kapcsolattartásra, mivel a rendőröket a korábbi tapasztalatok szerint ilyenkor 
megpróbálják megvesztegetni, hogy információhoz jussanak, sőt titokban le is filmezik, 
ahogy a rendőr a pénzt elfogadja.

Erőszakot mindenekelőtt saját érdekük érvényre juttatása érdekében alkalmaznak 
más személyekkel szemben és klubok környezetében, megfélemlítés és saját befolyá-
suk biztosítása céljából. A leírtak miatt a rendezvények magukban hordozzák kívülálló 
személyek sérülésének kockázatát is.

Az eddigi tapasztalatok szerint határozott rendőri fellépéssel a velük való konfron-
táció elkerülhető.
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8. ábra: A helyszín rendőri biztosítása
Forrás: a szerző

Az ORFK vezetője 29000/2384–2/2013. ált. számon Magyarország teljes közigazgatási 
területére fokozott ellenőrzést rendelt el 2013. május 27-én  00.00 órától a szükséges ideig, 
de legkésőbb 2013. július 31-én  24.00 óráig.

A rendezvény rendőri biztosítása keretében a helyszínt, a szálláshelyek környeze-
tét, a várható vonulási útvonalakat közrendvédelmi és közlekedésrendészeti járőrökkel 
ellenőriztették. Jogszabálysértés észlelése esetén megtették a szükséges intézkedéseket. 
Intézkedés alá vonták az esetlegesen megjelenő, erőszakos, garázda, provokatív maga-
tartást tanúsító személyeket. Megakadályozták a kialakult konfliktusok elfajulását.
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A rendőri biztosítás végrehajtása során 2013. május 27-én  és 2013. május 28-án  a ren-
dezvényhez vezető szervizút két bejáratát 4-4 fős ellenőrző járőrrel, 2013. május 29-én  
10.00 órától 2013. június 03-án  12.00 óráig ellenőrző-áteresztő pontokkal biztosították. 
Emellett 2013. május 27-étől  a rendezvény teljes időszakában a megye bevezető útsza-
kaszait, az érintett településeket mozgó ellenőrző csoportokkal, rendfenntartó járőrökkel 
erősítették meg. A csoportok előszűrő tevékenységet végeztek, a bűnügyi állomány jelzé-
seire reagáltak, szükség esetén az események kezelésére átcsoportosították e csoportokat.

A rendezvény helyszínén, a szálláshelyek környezetében, a vonulások útvonalán elkö-
vetett rendbontások, jogsértések esetén a szükséges rendőri intézkedéseket, a garázda, 
bűncselekményt elkövető személyek kiemelését ezek a szolgálati csoportok hajtották 
végre.

Fokozott létszámú bűnügyi jelenléttel előzték meg a jogsértések elkövetését, gondos-
kodtak a rendőri biztosítás eredményes végrehajtásához szükséges információk áramlá-
sáról. A rendezvény távolabbi környezetében a bűnügyi csoportok a szükséges operatív 
információkat megszerezték.

A bűnügyi biztosító állomány folyamatosan információkat szolgáltatott a rendezvény 
helyszínére, a szálláshelyekre érkező személyek, csoportok hangulatáról, esetleges ter-
veikről. Az általuk észlelt jogsértések elkövetőit folyamatosan figyelték, és információt 
szolgáltattak a közrendvédelmi állománynak a szükséges intézkedések megtétele, ille-
tőleg elfogásának, előállításának végrehajtása érdekében.

Intézkedtek a rendezvény környezetében a Balaton vízterületének vízi rendészeti 
járőrökkel történő ellenőrzésére.

9. ábra: A Balaton vízterületének vízi rendészeti járőrökkel történő ellenőrzése
Forrás: a szerző
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A rendezvény releváns eseményeinek dokumentálására a KR Mozgó Vezetési Pontja, 
továbbá a kitelepített kamerák és a térfigyelő rendszerek alkalmazásával került sor.

Az előállítások szakszerű végrehajtása érdekében előállító csoportokat hoztak létre, 
amelyeket az EÁP-ok mellett helyeztek el. Nagyobb létszámú előállítás esetén a szük-
séges erőt a tartalékból biztosították. A személyi szabadságukban korlátozott személyek 
előállítása elsősorban a Veszprém MRFK objektumába, másodsorban a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányságra, harmadsorban a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra történt. 
A kijelölt objektumokban a fogdaszolgálati, illetve őrzést végrehajtó állományt meg-
erősítették.

A Veszprém MRFK Ellenőrzési Szolgálata folyamatosan ellenőrizte a rendőri bizto-
sításba beosztott állomány öltözetét, felszerelését és szolgálatellátását.

Az EÁP-oknál a taposókordonok telepítését 2013. május 29-én  10.00 óráig végrehaj-
tották. A rendezvény befejezését követően a kordonok bontását és szállítását elvégezték.

A Veszprém MRFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi alosztály bevonásával 
intézkedtek az egészségügyi biztosítás megszervezésére. A rendőri biztosításba beosztott 
állomány egészségügyi ellátására szükség esetén a Cholnoky Ferenc Kórházban került 
volna sor. Előzetesen az Országos Mentő Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Igazga-
tóságával kapcsolatfelvételre került sor, amelynek során kérték a napi ügyeleti szolgálatnál 
magasabb létszámú mentő személyzet és technika szolgálatba vezénylését a Balatonfüred, 
Balatonfűzfő, Nagyvázsony, Várpalota és Veszprém Mentőállomások tekintetében.

10. ábra: A rendezvényről való távozás zavartalanságának biztosítása
Forrás: a szerző

A rendezvény befejezését követően, az utóbiztosítás időszakában kiemelt figyelmet fordítottak 
a távozás zavartalanságának biztosítására. A bűnügyi és a közrendvédelmi mobil csopor-
tokkal visszatérő jelleggel megszervezték a helyszín és a távozási útvonalak ellenőrzését.
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Szemelvények a Rendőrség szervezett bűnözés elleni műveleti fellépéséhez  
2011-ben  készült stratégiai vízióból11

A bűnszervezetek szerveződési alapjai

„A bűnszervezetek szerveződési alapja az etnikai, a családi kötelékekből, egyéb, bűnö-
zői előéletből illetőleg speciális tevékenységből, szakértelemből adódó érdekközösség. 
A bűnszervezeti jelleget mutató, tartósan bűncselekmény elkövetésére berendezkedett 
családi közösségektől, a maffia-szerű bűnszervezeteken át, a már saját végrehajtói állo-
mánnyal nem rendelkező, érdekeit gazdasági manipulációkkal, pénzzel, alkalmilag vagy 
tartósan felbérelt csoportokkal érvényesítő oligarchákig terjed.

Kétségtelen, hogy anyagi alapon is erős kötődésű bűnszervezetek tudnak kialakulni, 
de az igazi kohéziót továbbra is a vérségi, családi kötödés, az etnikai és idegen ajkú bűn-
szervezetek esetében a közös gyökerek, a hazai szervezett bűnözői hagyományok jelentik.

A bűnszervezetek tipikus hierarchikus felépítése ma már nem egyszerűen a piramis 
elvet követi. Az új struktúrák inkább a szőlőfürtszerű elrendezésre hasonlítanak, ahol 
egy-egy alvezér komplett vonalat, tevékenységet irányít önállóan és már csak ők kap-
csolódnak közvetlenül a gerinc hálózathoz. Az ilyen elrendezés előnye a lebukás veszé-
lyének minimalizálása, az egy időben történő jövedelemforrások kiesésének kizárása. 
Természetesen a csoportok bűnözői »tevékenységi« körétől, szervezettségi fokától függő, 
előbbitől eltérő, klasszikus struktúrák is jelen vannak.

A csúcsvezetők képesek úgy működtetni a hálózatot, hogy akár a rivális, vagy annak 
tűnő csoportok is egy érdeket szolgálhatnak a valóságban.

A vérségi, családi alapon szerveződő csoportok esetében fordul elő a leggyakrabban, 
hogy a bűnszervezeti végrehajtás fogalmi elemei közül csak az elkövetett bűncselekmé-
nyek büntetési tétele nem üti meg a törvényi kritériumot. Ezekre a csoportokra jellemző 
leginkább az erőszakos garázda jellegű fellépés, a társadalmat leginkább irritáló meg-
jelenés, provokáló magatartás.”

A bűnszervezeti profilok

A tevékenységi körökben mára már állandósultak a 2008-as  válság hatásai, kialakultak 
azok a vonalak, amelyek a fő profilokat alkotják.

A profilok alapján szintén lehet kategorizálni a bűnszervezeteket.

Az egy bűncselekményi típusra szakosodott specializált bűnszervezetek

„Az elmúlt évek adatai alapján a következő bűncselekményi szegmensekben jöttek létre 
ilyen csoportok:

11 Készült 2011-ben, kiadásra nem került, azonban fontos kordokumentum, mivel sem előtte, sem azóta 
specializált középtávú stratégia a hazai szervezett bűnözéssel szembeni fellépésről. Tematikus tanulmányi 
érvrendszerek kialakítását megalapozó szemelvényként szerepel a tankönyvben.
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 – a kábítószer-kereskedelem,
 – az illegális migráció és emberkereskedelem,
 – fegyverkereskedelem,
 – a pénzhamisítás,
 – készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos visszaélések,
 – a cyber-térben realizálódó bűncselekmények.

Közös jellemzőik, hogy tevékenységük profilja tiszta, csak járulékosan követnek el más 
bűncselekményeket vagy tartanak fenn kapcsolatokat eltérő profilú bűnszervezettekkel.”

Tradicionális bűnszervezetek

„Hagyományosan hierarchikus rendszerben, territoriális elven működő bűnszervezetek, 
amelyek bármilyen fajta bűncselekményt elkövetnek, amelyek a legnagyobb haszonnal 
kecsegtetnek, illetve amelyek pozíciójuk védelmét vagy építését szolgálja. Jellemzően 
éjszakai szórakozó helyeket működtetnek, ezzel összefüggésben kábítószer terjesztéssel, 
prostitúciós tevékenységgel foglalkoznak, erőteljesen jelen vannak a védelmi zsarolás, 
az uzsora, a kényszerítés, zsarolás, csalás bűncselekmények, továbbá a garázda és más 
a közrendet súlyosan veszélyeztető, a társadalmat különösen irritáló cselekmények, mint 
kézigránátos támadások, nagy létszámú megfélemlítő felvonulások. A kilencvenes évek 
bűnözési hullámában elsősorban olajjal, kábítószer kereskedelemmel, védelmi zsaro-
lásokkal, szórakozó helyek működtetésével óriási vagyonokat felhalmozó személyek, 
oligarchák emelkedtek ki, akik már önmagukat üzletemberként mutatva irányítanak 
a háttérből. Gazdasági, pénzügyi manipulációkkal, a médiát felhasználva, a közigaz-
gatásra hatva emelnek ki vagy semmisítenek meg csoportokat, személyeket a közvetlen 
bűncselekményi végrehajtástól szigorúan távol maradva.”

A bűnszervezetekkel szembeni felderítő tevékenységek stratégiája

„A különböző bűnszervezetek esetében egyetemleges jellemző, hogy a vezető nem, 
vagy csak demonstratív jelleggel követ el bűncselekményt. Szerepe már csak az irá-
nyítás, a felkérések végrehajtásának megszervezése. Szintén általános, hogy a vezetők 
környezetében nagyszámú, volt rendvédelmi, titkosszolgálati szakember jelenik meg. 
A bűnszervezetek – azok anyagi bázisa miatt – az egyes tagok vagy a vezető ellen indított 
büntetőeljárás ellenére működőképesek maradnak.

Az előbbiek alapján a felderítések tekintetében – azon túlmenően, hogy teljesülnek 
a felderítő munka eredményességére vonatkozó stratégia követelményei – súlyozottan 
érvényesülnie kell, hogy;

 – fokozottan konspiráltak,
 – hosszú távra megtervezettek,
 – időben pedig a bűnszervezetet személyi és szervezeti értelemben is lekövethetőek (fel-

derítés-nyomozás-előzetes-büntetés-szabadulás→felderítés-nyomozás-stb.) legyenek.”
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A humán és a technikai hírszerzés

„A rendőrség speciális feladatot ellátó nyomozói kétségtelenül bizonyították, hogy még 
egy viszonylagosan nem nagy területű ország területén is hatékonyan lehet fedésben 
dolgozni. A munkákat megrendelő oldalon kell tudatosítani és erősíteni a bűnszerve-
zetbe történő hosszú távú beépülések jelentőségét, az ilyen helyzetek kialakításának 
és kihasználásának előnyeit.

A hagyományos humán hírszerzés értéke az elmúlt évtizedben először gyengült, 
majd az utóbb években ismételten felértékelődött. Volt egy időszaka a hazai krimina-
lisztikának, amikor teljesen hanyagolta a hagyományos módszereket és szinte kizárólag 
a hírközléshez, a helymeghatározáshoz használt eszközök alkalmazásával próbált meg 
információt gyűjteni.

A sokszor nagyszerű eredményeket hozó híváslista elemzések, a távközléshez kap-
csolódó bírói eszközök azonban nem bizonyultak tartós áttörésnek, a módszerek széles 
körben ismerté váltak, értékük annulálódott, hamarosan felbukkant az igény a hagyo-
mányos módszerek iránt, illetve az igény a kettő kombinálására.

A humán hírszerzés és a technika kombinációja önmagában már nem képes megfelelni 
ezeknek a követelményeknek. A passzív információgyűjtésből át kell állnunk az aktív, 
kombinált és irányító hírszerzésre. A bűnszervezetek bomlasztása nem képzelhető el dez-
információk alkalmazása nélkül, az információk megszerzése nem képzelhető el sajáterős 
figyelések, és minőségi együttműködők nélkül. Céltudatos stratégiára, kombinációkra 
és játszmákra épülő, nem pedig egyes eszközöket önállóan alkalmazó felderítésekre van 
szükség ezen a területen.

Elengedhetetlen a technikai eszközpark jelentős fejlesztése, tekintettel az eszközök 
gyors avulására, az interneten kapható blokkoló, felderítő eszközök fejlődésére, a mód-
szerek és technikák széleskörű ismerté válására.

A humán hírszerzés területén az együttműködőkre vonatkozó szabályozás átfogó 
újragondolása, a szabályzó normáknak a megváltozott társadalmi és életviszonyokhoz 
való mielőbbi hozzáigazítása szükséges – a beszervezési, motivációs alapok, a jutalmazás 
stb. –, és meg kell oldani azokat a finanszírozási kérdéseket, amelyek velejárói ennek 
a feladatnak. A terület újra szabályozását egy külön javaslatban célszerű kifejteni.

[…]
A stratégiában az egyes nyomozó hatóságok szervezeti felépítését érintően nem fogal-

maztak meg javaslatot a következők miatt:
 – a szervezetek bizonyos rugalmassággal kell, hogy reagáljanak a területükön felmerülő 

jelenségekre. Ezért meg kell engedni, hogy adott szervezeti egység a bűnügyi helyzet-
ben mutatkozó tendenciákra tekintettel maga felelősségi körébe alakítsa struktúráját.

 – A felderítő tevékenység büntetőeljárásról szóló törvénybe történt beépülése óta össze-
gyűjtött tapasztalatok szerint a kiemelt ügyekben hatékony az információgyűjtés egy 
szakegységen belüli kezelése a nyílt nyomozásokkal. Ez azonban nem felétlenül igaz 
a nagy, napi, nyílt ügyforgalmat bonyolító területi és helyi szervekre.”
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A szervezett bűnözés elleni harc területei:

„Az elmúlt években állandósult tendenciák elemzését alapul véve a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem stratégiája két irányvonal mentén határozható meg.

 – A specializált bűnszervezetek.
 – A »hagyományos« tevékenységet kifejtő bűnszervezetek.

A szervezett bűnözés elleni felderítések és nyomozások adatai, tendenciái a specializált 
és hagyományos bűnszervezetek körülírását és definiálását egyértelművé teszik. A kate-
góriákon belül heterogén a kép az egyes csoportok struktúráját, etnikai hovatartozá-
sát, a csoport kohéziós erejét, területi értelemben tevékenységi körét illetően. E mellett 
figyelembe kell vennünk az éves OCTA jelentések Magyarországot és a térséget érintő 
adatait, az ezekből látszó tendenciákat.

Specializált bűnszervezetek esetében:
 – a kábítószer kereskedelem,
 – az emberkereskedelem,
 – az illegális migráció, embercsempészés,
 – a fegyverkereskedelem,
 – a pénzhamisítás,
 – az Internet bűnözés,
 – a készpénz fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló eszközökkel elkövetett bűncse-

lekmények.

A hagyományos bűnszervezeti forma legjellemzőbb bűncselekményi területei:
 – a (védelmi) zsarolás és más vagyon elleni bűncselekmények,
 – a prostitúció,
 – a kábítószer terjesztés,
 – az uzsorakölcsönök,
 – korrupciós cselekmények,
 – fegyveres rablások,
 – élet, testi épség elleni deliktumok.”

A stratégiában megfogalmazott kiinduló pontok alapján végrehajtandó feladatok

 – „Létre kell hozni a Rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni Stratégiai Tanácsát 
(a továbbiakban: Tanács).

 – A Tanács feladata, hogy a SZEBEKK (jelenleg TIBEK) időszakos értékelései alapján 
meghatározza azokat a csoportokat, amelyek bűnszervezetként tevékenykednek, 
javaslatot fogalmazzon meg a bűnügyi főigazgató részére a felderítésre kijelölendő 
nyomozó hatóság, hatóságok vonatkozásában. A Tanácsot az ORFK Bűnügyi Főigaz-
gatóság Bűnügyi Főosztály vezetője hívja össze az általa szükségesnek ítélt rend-
szerességgel. A Tanácsba a bűnügyi főosztályvezető szakmai irányítása alá tartozó 
és az adott ülés napirendjében érintett rendőrségi szervek vezetői berendelése mel-
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lett, állandó vagy eseti jelleggel meghívásra kerülnek a Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Terrorelhárítási Központ, 
a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a polgári és katonai titkosszolgálatok vezetői 
által kijelölt tanácstagok,

 – A Rendőrség bűnügyi szakmai irányítói tevékenysége tapasztalatai, a SZEBEKK 
és az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály időszakos 
és egyedi értékelései és adatszolgáltatásai alapján a Tanács határozza meg a bűnszer-
vezetként működő csoportokat. Koordinálja a rendvédelmi szervek között a szerve-
zett bűnözői csoportok elleni hatékony fellépést, a Rendőrség bűnügyi szerveinek 
tekintetében javaslatot tesz a felderítésre kijelölendő nyomozó hatóság vonatkozá-
sában az ORFK bűnügyi főigazgatója felé.

 – A Tanács feladata – operatív intézkedésein túl – a szervezett bűnözés elleni fellépést 
érintő törvények és az ezek alapján meglévő szabályozások teljes körű áttekintése 
és folyamatos aktualizálásának kezdeményezése a szervezett bűnözés tendenciájá-
nak változásain alapulva.

 – Feladata továbbá az állami és társadalmi szervek szükség szerinti bevonása a Tanács 
munkájába a szervezett bűnözést elősegítő társadalmi vagy gazdasági folyama-
tokba való, a bűnüldözés lehetőségeit meghaladó beavatkozás eredményessé tétele 
érdekében.

 – A jelenleg hatályban lévő, a szervezett bűnözés elleni hatékony rendőri fellépésről 
szóló módszertani útmutató, ezen stratégiának megfelelő átdolgozása. Az eljárási 
rend meghatározásával és számonkérésével a stratégia célkitűzéseinek érvényre 
juttatása.

 – A titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességére 
vonatkozó stratégia lehetőségeinek legszélesebb körű kiaknázása a szervezett bűnö-
zés elleni fellépés során.

 – Az adatbázisok feltöltöttségét, hasznosulását a Tanács folyamatosan elemezze 
és az információáramlás folyamatos optimalizálása érdekében a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg.

 – Az értékelési mechanizmus kidolgozása a Tanács részére, hogy aktuális adatokból 
vonhasson le következtetéseket.

 – Prioritásként kezelve meg kell határozni és finanszírozni a saját fejlesztésű, új hír-
szerző eszközök, módszerek körét és azok fejlesztését. Az eszközök hatékonyságá-
nak és az azok útján beszerzett információk hasznosulásának biztosítása. A felderí-
téseket végrehajtó állomány specializált továbbképzése tematikájának beillesztése 
a bűnügyi szakterület továbbképzési rendszerébe.

E feladatok körében:
 – a különleges eszközök alkalmazási volumenét és a beszerzett adatok feldolgozásának 

kapacitását növelni kell;
 – tervszerűen növelni kell a rendőrség figyelő-elfogó kapacitását;
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 – ösztönözni szükséges a humán források minőségének javítását, számuk hatékony-
ság-arányos növelését;

 – a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok büntetőeljárásban bizonyítás 
eszközeként történő felhasználásának normatív szabályozása, az egységes eljárási 
rend és a bizonyító erő formális és tartalmi fenntartásának biztosítása érdekében;

 – az NNI Bűnügyi Ellátó Szervek bűnügyi hírszerző továbbképzésének ki kell terjedni 
a szervezett bűnözés elleni fellépés speciális képzésére.

 – Folyamatos együttműködés a bűnügyi szervek között a bűnszervezetek feldolgozása 
során, az állandó információáramlás biztosítása.

 – A feljelentés elutasításának vagy a nyomozás megszüntetésének együttműködő 
gyanúsítottal szembeni intézményének témavizsgálata.”

Stratégiai célkitűzések összesítése
Rövid távú stratégiai célok

 – „A felderítő tevékenység gerincét a bűnszervezetek feltérképezése, az általuk meg-
valósított bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése képezi.

 – A felderítés eredményességének javítása érdekében a folyamatban lévő ügyekben 
az EUROPOL-nál létrehozott bűnelemző munkafájlokba az információk továbbítása.

 – A munkafájlokból adatok lekérése, konkrét ügyekhez elemző támogatás igénylésére 
kerül sor.

 – A konkrét ügyekben megkezdett szoros nemzetközi műveleti együttműködés a kül-
földi társ-szolgálatokkal.”

Középtávú stratégiai célok

 – „A Magyarországon tevékenykedő jelentősebb bűnszervezetek feldolgozása, azok 
tagjaival szemben a büntetőeljárások eredményes befejezése

 – Információcsere és folyamatos kapcsolattartás a megyei rendőr-főkapitányságok 
felderítő egységeivel, a hatáskörükön túlmutató szervezett bűnözői csoportok titkos 
információgyűjtés során történő feldolgozása érdekében.

 – A nemzetközi együttműködés keretein belül folyamatos és hatékony kapcsolattartás 
a külföldi társszolgálatokkal. Az EUROPOL munkafájljaiban való aktív részvétel, 
az adattárak folyamatos töltése.

 – A schengeni övezet létrejöttére figyelemmel mindenképpen szükséges, hogy 
az EUROPOL adta lehetőségeket kihasználva a tagországok együttműködve, egy-
séges metodika szerint lépjenek fel a bűncselekmények vonatkozásában.

 – Közös nyomozócsoport felállítása a szervezett bűnözés helyzetétől függően az EU 
tagországaival.”
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Hosszú távú stratégiai célok:

 – „Hosszú távú stratégia célként a feldolgozás alatt álló bűnszervezetek teljes felszá-
molása került meghatározásra.

 – A meglévő és jónak mondható külső és belső együttműködés során a kapcsolatok 
további kimunkálása és erősítése.

 – A bűnügyi állomány körében – a nemzetközi együttműködés során szükséges napi 
szintű kapcsolattartáshoz – a nyelvtudás magasabb szintű elsajátítása, valamint 
a szakmai tevékenység minőségének a javítása.”

A szervezett bűnözés elleni harcról általánosságban  
a műveleti tevékenység optimalizálásához

A hazai bűnözés szerkezeti vizsgálatából kitűnik, hogy az összes ismertté vált bűncse-
lekményből a jogalkotó által a „szervezett bűnözéssel összefüggő” kategóriába jelenleg 
mintegy 32 tényállást, azok további 11 fordulata sorolható. A bűnüldöző szervek ezt 
a bűncselekményi halmazt tekintik a szervezett bűnözés kategóriájába tartozó ügycso-
portnak. Felsorolás helyett célszerű kategorizálni, már csak azért is, mert az ellenük 
hasznosítható műveleti lehetőségek metodikáját is e csoportosítás alapján fogalmazhat-
juk meg. Így megkülönböztethetünk élősdi jellegű, vagyon-, nemi erkölcs, élet- és testi 
épség elleni, ember és áru – köztük nemzetközileg ellenőrzött termékek és technoló-
giák – csempészetére irányuló, adó- és vámjellegű, pénz-, bankkártya- és értékpapír 
hamisítással összefüggő, illetve a bűnös úton szerzett javak eredetének megváltoztatására 
irányuló pénzmosás deliktumokat.

A nemzetközi szakirodalom és az empirikus ismeretek felhívják a figyelmet arra, 
hogy a korábbi területszerző és területvédő harcok korszakának lezáródása után egy 
új, nemzeti és nemzetközi színtéren megvalósuló kooperációs időszak vette kezdetét, 
amely a korábbi éles szembenállást váltotta fel. Az együttműködésre alapuló új műkö-
dési mechanizmus további új veszélyforrásokat hordoz. Egyrészt a legális működést 
mutató elemek szélesítésével még konspiráltabbá teszik a bűnös tevékenységet, másrészt 
az együttműködés során kölcsönösen igénybe veszik a mások által bejáratott korrup-
ciós csatornákat, veszélyeztetve az ország gazdasági, és nemzetbiztonságát. Az ilyen 
kooperációs hálózatot képező szervezett bűnözői struktúrákat orientációs csoportoknak 
nevezzük.

A szervezett bűnözés egyik jellegzetessége a transznacionális jelleg, amely a honi 
szervezett bűnözés kialakulásában, formálódásában, összetételében, működésében 
és hatókörében egyaránt meghatározó szerepet tölt be.

Legfőbb minőségi változást egy határok nélküli 500 millió € piachoz való tartozás 
jelent, amely magában foglalja az EU területén azonosított kb. 4000 bűnszervezetet. 
A belső határok megszűnésének szervezett bűnözési aspektusa az első években főleg 
a hollandiai kábítószerforrások könnyebb elérése, továbbá ember- és árucsempészet 
kapcsán jelentkezett.
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Ez kifejtette hatását a hazai és nyugat-európai felvevő piacokra irányuló kábítószer 
és cigaretta csempészetére, az embercsempészésre, valamint a szexuális célzatú ember-
kereskedelemre és a pénzmosásra.

Másodlagos problémát hordoz a hazánkban működő Európai Unión kívüli – úgyne-
vezett harmadik országok – bűnszervezetek jelenléte, amelyek Magyarországot hídfőál-
lásnak használják a közösségi piacok eléréséhez. Az uniós integráció a magyar bűn-
szervezetek számára is kiszélesítette a működés hatókörét, minden harmadik magyar 
bűnszervezet rendelkezik nemzetközi kapcsolatrendszerrel, minden ötödik Európán 
kívüli gazdasági kapcsolatokkal. A felderítést nehezíti a tőke és vállalkozás szabadsága 
miatt a bűncselekményből szerzett vagy adó alól elvont pénzek útjának nyomon követése, 
felkutatása.

Az Európai Unióval történő integrációs szerződés azonban a nemzetközi bűnügyi 
együttműködés lehetőségeit is kibővítette, ami megnyilvánul a képzéstől kezdve a közös-
ségi stratégiákon és intézkedési terveken át az egyes konkrét ügyekben megvalósított 
összehangolt akciókban.

Tekintettel arra, hogy az EU tagállamaiban a szervezett bűnözés eltérő megnyilvá-
nulási formákat mutat, eltérő bűnügyi, köz- és gazdaságbiztonsági problémákat jelent 
a Közösség által kidolgozott Belső Biztonsági Stratégiák a cselekvés politikai, jogi és szer-
vezeti kereteit biztosítják. A hatályos stratégia megfogalmazása szerint: „Európát napja-
inkban fenyegető, bűnözéssel kapcsolatos kockázatok és veszélyek – úgymint a terroriz-
mus, a súlyos és a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a számítástechnikai 
bűnözés, az emberkereskedelem, a kiskorúak szexuális kizsákmányolása és a gyermek-
pornográfia, a gazdasági bűnözés és a korrupció, a fegyverkereskedelem és a határo-
kon átnyúló bűnözés – rendkívül gyorsan alkalmazkodnak a tudomány és a technológia 
fejlődéséhez és változásaihoz amint megkísérlik jogtalanul kihasználni és tönkre tenni 
nyílt társadalmaink értékeit és jólétét.”12

Korszerű megoldási platform a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén, 
az EMPACT rendszer:

Az EMPACT angol rövidítése a következőnek: European Multidisciplinary Platform 
Against Criminal Threats, magyar fordításban: Európai Multidiszciplináris Platform 
a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen.

Az EMPACT egy ad hoc gazdálkodási környezet, amely abból az indokból jött létre, 
hogy olyan tevékenységeket fejlesszenek, amelyek alkalmasak arra, hogy előre megha-
tározott célokat véghez vigyenek. Erre épül az a multidiszciplináris együttműködési 
platformja a releváns tagállamoknak, EU-s intézményeknek és Ügynökségeknek, illetve 
harmadik országoknak és szervezeteknek, amely megnevezi a fenyegetettségi pontjait 
a nemzetközi kiemelt és szervezett bűnözésnek.

12 EU Belső biztonsági stratégiája 2010.
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Ez a program lényegében az EU égisze alatt, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
fellépés keretében kialakított feladatrendszer, amelynek keretében 8 különböző területet 
érintően végeznek közös munkát a kijelölt EMPACT-koordinátorok.

Az EMPACT feladata kettős. COSPOL-ra13 épülve keretet biztosít: a stratégiai célki-
tűzések Műveleti Akciótervbe történő átültetéséhez, végrehajtja és monitorozza az OAP-
okat.14 Az EUROPOL Támogató Egysége a prioritások (nem tagállami szintű) felelőseivel 
kidolgozza a prioritások megvalósítása érdekében az OAP-ok feladatrendszerét.

Az EMPACT prioritási pontjai a következők:
 – nyugat-balkáni bűnözés,
 – illegális bevándorlás,
 – szintetikus kábítószerek,
 – emberkereskedelem,
 – utazó bűnözői csoportok,
 – számítástechnikai bűnözés,
 – konténeres illegális árucikk csempészete,
 – nyugat-afrikai heroin- és kokaincsempészet.

A szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó szakpolitikai ciklus olyan mun-
kamódszer, amelyet az EU 2010-ben  fogadott el az uniót érintő legjelentősebb bűnügyi 
veszélyek elhárításának céljával. Az egyes ciklusok négy évig tartanak, céljuk pedig 
a koordináció és az együttműködés optimalizálása előre meghatározott bűnügyi prioritá-
sok vonatkozásában. A kezelendő bűnügyi veszélyeket bűnügyi hírszerzési adatok alapján 
azonosítják, kiválasztásukat pedig politikai szinten hagyják jóvá. A ciklus során az összes 
tagállami és uniós szintű szolgálatot és érdekelt felet felkérik arra, hogy biztosítsanak 
erőforrásokat a közös munkához, és kölcsönösen fokozzák erőfeszítéseiket. Az újonnan 
megjelenő veszélyeket is figyelemmel kísérik annak érdekében, hogy eredményesen fel 
lehessen lépni ellenük.

Az aktuális bűnügyi helyzet megállapítása

Amennyiben egy rendőri szerv illetékességi területe a szervezett bűnözés valamely jelét 
mutatja, az első és legfontosabb feladat a pontos operatív helyzet felmérése. A bűnügyi 
szolgálati ismeretek tantárgy keretében kellő alapossággal ismertetve lett a helyzetérté-
kelés célja és módszertana, amelyet egy rendőrség által bűnügyileg biztosított terület, 
objektum védelme érdekében alkalmazni kell.

A bűnügyi helyzetre ható közvetett és közvetlen szempontok és hatások figyelem-
bevételével esetünkben a beszerzett információk és adatok vizsgálatával azt kell meg-
állapítani, hogy az érzékelt bűnügyi jelenség, megnyilvánulási formák milyen konkrét 

13 Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police, Rendészeti Műveleti Startégiai Tervező 
Egység.
14 Operatív Cselekvési Terv.
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bűnügyi hatást fejtenek ki az adott közigazgatási egység, védett objektum biztonságára, 
milyen hatást gyakorol az illetékesség alá tartozó terület bűnözésének egészére, az ott 
élő állampolgárok, gazdasági vállalkozások kriminális biztonságára.

A bűnügyi helyzetértékelés elveinek alkalmazásával fel kell mérni azokat az okokat 
és körülményeket, amelyek lehetővé tették a szervezett bűnözés helyi-területi kialakulá-
sát, meg kell határozni bűnözésen belüli mértékét, dinamikáját, pontos megnyilvánulási 
formáit, bűnözésre, bűnüldözésre gyakorolt hatásait.

A megyei és központi bűnügyi szerveknek évente egy alkalommal, szükség esetén 
többször, helyzetértékelést kell készíteniük az illetékességi területükön mért szervezett 
bűnözésről.

Ez a helyzetértékelés reaktív, visszatekintő jellegű, összegzi az elmúlt időszak (álta-
lában év) büntetőeljárásainak és titkos információgyűjtéseinek tapasztalatait, az ille-
tékességi területen azonosított, szervezett bűnözői csoportok, bűnszervezetek számát, 
összetételét, működési módszereit, az általuk elkövetett bűncselekmények fajtáit.

A rendőrség a megyei szervei, az ORFK, illetve a szervezett bűnözés területén hatás-
körrel és feladattal rendelkező valamennyi együttműködő titkos információira és bünte-
tőeljárási adataira épülő, az EU fenyegetettségértékelési elveinek megfelelő helyzetérté-
kelést készít évente egy alkalommal, illetve szükség esetén. Ez a módszer már proaktív 
előretekintő, prognózis jellegű, a helyzetértékelésben összegzett bűnügyi problémához 
rendeli, annak kezeléséhez szükséges stratégiai és taktikai feltételeket.

Végül az EU szakmai szerve, az EUROPOL, a tagállamok helyzetértékeléseit és más 
vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek és hatóságok valamennyi tájékoztató ada-
tát felhasználva elkészíti a Közösség szervezett bűnözési fenyegettségéről szóló jelentést, 
amelyet az EU Bizottsága megtárgyal, ez által akcióterveket készít és fogad el.

A hágai program az EUROPOL-t egyebek mellett a bűnszervezetek helyzetértékelése 
tekintetében egy új típusú elemzési modell kidolgozására és bevezetésére utasította. Ered-
ményeként 2006-tól  – szakítva a korábbi stratégiai elemzési módszerekkel – EU-szerte 
bevezették a szervezett bűnözés fenyegetettség értékelése (Organised Crime Threat 
Assessment, továbbiakban: OCTA) modellt, amely egy lényegesen tágabb fogalom 
az európai bűnügyi hírszerzési modell (ECIM) integráns részét képezte.

Módszertana folyamatosan fejlődött, majd a bűnözésben érzékelt változásokra, illetve 
a bűnüldözés igényeire reagálva, megváltozott tartalommal és módszertannal 2013-ban  
a SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment) váltotta fel.

A SOCTA-jelentés a tagállami kötelező adatszolgáltatás körét kiterjesztette a szer-
vezett bűnözés valamennyi megjelenési formájára, a szervezett bűnözői csoportok 
és hálózatok változataira, a nem bűnszervezetként működő bűnözői csoportosulásokra, 
az EUROPOL listáján szereplő kiemelt bűncselekményeket elkövető bűnözői csoportok 
tevékenységére, valamint a bűnelkövetés céljából alkalmilag összeállt bűnözői csopor-
tosulásokra.

Az eredményes felderítés és bizonyítás elengedhetetlen feltétele a rendőrségről 
szóló törvényben szabályozott bűncselekmények megelőzése céljából folytatott titkos 
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 információgyűjtés, valamint a büntetőeljárási jogban leplezett eszközök rendszerének 
felhasználása.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök felhasználása mellett, jó haté-
konysággal hasznosíthatók a büntetőeljárási törvény más korszerű jogintézményei, mint 
például a többszintű tanúvédelem, illetve a szervezett bűnözésre jellemző hallgatás falát 
áttörő, a köznyelvben vádalkunak nevezett, szakszerűen fogalmazva egyezség a bűnösség 
beismeréséről, esetleg a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásba helyezése.

A műveleti tevékenységek jellemzői a szervezett bűnözés egyes jellemző bűncselek-
ményi kategóriáinál

Az élet elleni bűncselekmények

Az élet elleni bűncselekmények közül a jegyzet szervezett bűnözésen belüli fejezetében 
a leszámolás jellegű bűncselekmények felderítési specifikumait tárgyaljuk. A leszámolás 
nem büntetőjogi, hanem kriminalisztikai kategória, azokat az emberöléseket soroljuk ide, 
amelyek hátterében szervezett bűnözői csoportok területszerző, területmegtartó harca, 
illegális tevékenységéből fakadó konfliktusa áll.

Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése, nyomozása és bizonyítása meglehetősen 
komoly személyi és anyagi ráfordítást, szakmai felkészültséget igényel. Számos – a szer-
vezett bűnözés jellegéből fakadó – tényező nehezíti a rendőri munkát:

 – Az áldozatok minden esetben tevékenységüket illetően maguk is a jogtalanság 
talaján álltak, környezetükből, hozzátartozóiktól érdemi információ, bármilyen 
szintű együttműködés nem remélhető, részben jól felfogott anyagi érdekek miatt, 
másrészt a szervezett bűnözés megtorlásától való félelem okán.

 – Hasonló megállapítás tehető a külső indifferens tanúkra, a tanúk megfélemlítése, 
befolyásolása miatt legtöbbjük passzív magatartást tanúsít, nem látott, nem hallott 
semmit, nem tud semmiről,

 – A bűncselekmények elkövetése és felfedezése között eltelt idő nem kedvez a forró 
nyomon üldözésnek, sok esetben a bejelentés idején az elkövetők már elhagyták 
az országot.

 – A szervezett bűnözés etnikai jellege már önmagában komoly hátráltató tényező, 
eltérő kultúrák, történelmi és szociális szokások, gazdasági, nyelvi viszonyok a ren-
dőrségen belüli szakosodást specializálódást igényel, előfordul, hogy olyan nyelv-
járásokban beszélnek, amit a tolmácsok képtelenek megérteni a lehallgatás vagy 
kihallgatás során.

 – A szervezett bűnözés belső hierarchikus viszonyaiból fakadóan a leszámolás elren-
delője, az utasítás kiadója és a bűncselekmény végrehajtója között többszörös áttétel 
van, így a felbujtótól a végrehajtóig terjedő felderítés és bizonyítás rendkívül nehezen 
kivitelezhető.

 – A végrehajtáshoz még a magyar megbízók is sok esetben külföldi elkövetőt vesznek 
igénybe, akik a magyar hatóságok előtt előélet nélküliek, sokszor hamis okiratokkal 
érkeznek az országba, már azonosításuk is komoly akadályokba ütközik.
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 – Az elkövetéshez személytelen eszközt tipikusan robbantószert alkalmaznak, 
profi módon a gyújtószerkezetet beágyazzák, amely a robbanáskor megsemmisül, 
a lőfegyverek sorszám nélküliek, általában csak egy bűncselekményhez használ-
ják, majd saját bejáratott csatornáikon belül újjal pótolják, a felhasznált gépkocsik 
lopottak.

A felsorolt körülmények több tanulsággal szolgálnak a felderítő munka számára. Azok 
az ügyek lettek időben eredményesen megoldva, amelyeknél a bűncselekmények bekö-
vetkezése előtt már megfelelő mennyiségű és minőségű információval, lehetőleg aktív 
operatív pozícióval rendelkeztünk.

Ezen esetekben van ugyanis lehetőség a felmerülő személyek gyors beazonosítására, 
a személyi és technikai információszerzésre már a konkrét ügyre vonatkozóan, az ismert 
telefonok forgalmazásának ellenőrzésére.

A szervezett bűnözés területén folytatott felderítő munkára különösen a bűnszerveze-
tek vonatkozásában a fordított felderítési ciklus érvényes. Míg a tömegügyek felderítése, 
nyomozása során az ügytől-személyig elv alkalmazása a tipikus, a szervezett bűnözés 
elleni harcban sokszor korábban azonosítjuk valakinek a bűnöző életvitelét, és azzal 
kapcsolatos információkon keresztül jutunk el a leplezett bűnös tevékenységéhez, a meg-
valósított vagy tervezett bűncselekményhez, tehát a személytől-ügyig elv érvényesül.

Miután a szervezett bűnözés gazdasági-pénzügyi jellegű illegális tevékenység a fel-
derítő munkának ki kell terjedni az áldozat leplezett vagy kevésbé titkolt bűnös tevé-
kenysége gazdasági hátterének vizsgálatára, amelyhez a NAV munkatársait, gazdaság-
védelmi szakembereket, esetleg szakértőket is igénybe veszünk. Ez két hatást is kiválthat, 
egyrészt információval szolgálhat a bűncselekmény indítékára, felbujtójára, másrészt 
esetleg a leplezett gazdasági ügyek okán együttműködőbb magatartásra presszionálja 
a társakat, hozzátartozókat.

A technikai hírszerzésnek meghatározó szerepe és jelentősége van a szervezett bűnö-
zés területén, különösen igaz ez a megállapítás a leszámolás jellegű ügyekre, a korábban 
felsorolt akadályozó tények és körülmények okán.

A leszámolásos emberölések általában nem előzmény nélküliek, megelőzi korábbi 
konfliktus, fenyegetés, kisebb súlyú bűncselekmény vagy megkísérelt, de eredménytelen 
emberölés. Ennek nyoma esetlegesen megtalálható az áldozat telefonjának, számítógépes 
levelezésének vizsgálatával. Az áldozat kommunikációs kapcsolatainak elemzése további 
hasznos információkkal szolgálhat életvitelére, napi tevékenységére, életritmusára, kap-
csolataira, segíthet a bűncselekményt megelőző időszak rekonstruálásában. Átjátszóto-
rony pozíciókkal kiegészítve feltárhatja mozgását, egészen a haláláig.

Kapcsolatrendszere rámutathat szervezeten belüli pozíciójára, feladatkörére, azokra 
a fontos kulcsszereplőkre, akik telefonjának (internet) bírói engedélyhez kötött ellenőr-
zésétől a lehető legtöbb információt remélhetünk. Ez a módszer egyaránt alkalmazható 
az áldozat csoportjára, mint a konkurens, az elkövetéssel összefüggésbe hozható szer-
vezetekre.



656

A humán bűnügyi hírszerző munka nélkül lényegesen kisebb az esély a leszámolásos 
emberölések felderítésére és bizonyítására. Az eljárás szinte minden szereplője ellenér-
dekű, de legalább közömbös partnerként viselkedik, a díjkitűzés, információvásárlási 
lehetősége sem igen oldja meg a szervezett bűnözésre érvényes hallgatási aranyszabályt.

Legmegbízhatóbb, leggyorsabb és legcélravezetőbb megoldás természetesen a fedett 
nyomozó alkalmazása, azonban bevezetésének, majd kivonásának pontos megtervezé-
séhez, már kellő ismeretekkel kell hogy rendelkezzünk az adott bűnözői körről.

A felderítő munka természetesen nem korlátozódhat a bűncselekmény indítékának, 
motívumának feltárására, az elkövető(k) azonosítására, elengedhetetlenül szükséges 
a bűnösséget alátámasztó személyi és tárgyi bizonyítékok beszerzése is. Ez azt jelenti, 
hogy a felderítő tevékenység a bűncselekmény felfedezésétől a vádemelésig terjed, 
magában foglalva a már fogvatartott személlyel szemben alkalmazható fogdai (börtön) 
felderítő tevékenységet.

Több ügyben szerzett tapasztalat mutat arra, hogy a szervezett bűnözői csoport 
fogva tartott tagjai és a konkrét eljárással nem érintett társak között aktív kapcsolat van, 
amelynek segítségével megpróbálják az eljáró nyomozókat, ügyészt, bírót befolyásolni, 
kompromittálni, a tanúkat, szakértőket megfélemlíteni, bizonyítékokat megsemmisíteni, 
a médiát befolyásolni.

A személyi és technikai jellegű bizonyítékok mellett meg kell kísérelni a tárgyi 
bizonyítási eszközök felkutatását, amelyre a büntetőeljárás keretében alkalmazott nyílt 
rendőri eszközök ilyen bűncselekmények és elkövetői kör vonatkozásában a legritkább 
esetben teremtenek lehetőséget. Ezért a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatásában is 
nagyon hangsúlyos szerepe van a leplezett eszközöknek, például a titkos kutatásnak.

A leszámolás elkövetői tartózkodási helyének felderítése során, majd az elfogásuk 
előkészítéséhez a titkos információszerzés módszeri közül a puhatolás és figyelés lehe-
tőségeit alkalmazzuk.

Az elkövetők elfogásakor igen körültekintően kell eljárni, hiszen lőfegyverrel, rob-
bantószerrel elkövetett emberölés tettese(i) rajtaütésekor igen nagy az esélye annak, hogy 
fegyveres ellenállást tanúsítanak.

A leszámolás jellegű emberölések felderítése, nyomozása és bizonyítása a fent leír-
takból igazolhatóan különösen igényli az elemzői támogatást, az induló információk 
megadásától, a felderítés információinak folyamatos értékelésén-elemzésén át a bün-
tetőeljárásban alkalmazott ügyelemzésen, speciális profilalkotáson, elkövetői csopor-
telemzésen át kommunikációs kapcsolatokig, esetleges pénzügyi tranzakcióanalízisig 
vagy a konkrét műveleti koordinációig bezárólag.

Emberrablás, zsarolás

Gyakorisága, sajátos felderítési és nyomozási megoldásai miatt az emberrablás és zsa-
rolás módszereit vizsgáljuk részletesen, a bemutatott leplezett eszközök alkalmazási 
lehetőségei a többi bűncselekménytípusnál is felhasználhatók.
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Az emberrablás

Az ember elrablása, fogva tartása, túszként történő felhasználása, majd meghatározott 
követelés teljesítéséhez kötött szabadon engedése több évszázados hagyományokat fel-
mutató bűnözési forma, elsősorban a pusztában élő népek között alakult ki.15

Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése, nyomozása és bizonyítása meglehetősen 
magas szakmai rutint, felkészültséget, az információk azonnali és folyamatos elemzését 
és szigorú belső és külső konspirációt igényel. Ez esetben is számos – a szervezett bűnö-
zés jellegéből fakadó – tényező befolyásolja a felderítés kedvező kimenetelét:

 – Az áldozatok a legtöbb esetben tevékenységüket illetően maguk is a jogtalanság 
talaján álltak, hiszen leggyakoribb esetben szervezett bűnözői csoportok egymás 
vezetői, meghatározó tagjai ellen valósítják meg.

 – Az elrabolt személy hozzátartozói még abban az esetben sem mernek teljes bizalom-
mal fordulni a rendőrséghez, ha az elrabolt nem kapcsolódik a bűnözéshez, hiszen 
az emberrablók első feltétele az, hogy ne értesítsék a hatóságokat. Ennek okán a bűn-
cselekmények egy része látenciában marad, vagy a hatóságok már a hozzátartozók 
egyéni akcióinak kudarca után kapcsolódik be.

 – A média felfokozott érdeklődése zavarólag hat mind az elkövetőkre, mind a hoz-
zátartozókra, mind pedig a felderítő-nyomozó szervre. Ezért addig a pontig, míg 
felderítési-nyomozási érdekek nem indokolják, teljes hírzárlat alatt kell dolgozni, 
napi jelentésben sem indokolt megjeleníteni.

 – Törekedni kell a hozzátartozókkal való bizalmi kapcsolat kialakítására, teljes körű 
ellenőrzésük megszervezésére, pszichológiai felkészítésükre.

 – Amennyiben jó időszakban telepített vagy kialakított információs forrással ren-
delkezünk az emberrablással érintett bűnözői körökben, lényegesen egyszerűbb 
helyzetben vagyunk, akár előkészületi vagy kísérleti szakban megakadályozhatjuk 
a bűncselekmény elkövetését. A bűncselekmény elkövetése után aktivizálni kell 
a meglévő humán információs forrásokat, arra igen ritkán akad lehetőség, hogy már 
a folyamatban lévő bűncselekmény idején juttassunk be együttműködőt az érintett 
elkövetői körbe.

Az elsődlegesen és leggyorsabban alkalmazott titkos információszerző lehetőségek közül 
ez esetben is a meglévő adattárak és nyilvántartások ellenőrzésével érdemes kezdeni, 
amelyekből ismereteket kaphatunk az elrabolt személy előéletére, legális és illegális tevé-
kenységére, kapcsolati rendszerére, a környezetében lévő operatív pozíciókra. Következő 
lépésben a meglévő és beszerzett információk alapján meg kell állapítani az elkövetés 
legvalószínűbb okát, indítékát, a szóba jöhető elkövetői kört, fel kell mérni az ebben 
megtalálható vagy kialakítható operatív pozíciókat.

A bűncselekmény elkövetőivel az elrabolt személy bűntársai vagy hozzátartozói 
a rendőrség kizárásával tárgyalnak, ez esetben a felderítés kizárólag a meglévő operatív 
pozíciók és a technikai úton szerzett információkra támaszkodhat. A tárgyalás menetét 

15 Cionco 1992.
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csak közvetve tudja befolyásolni. A fogva tartás helyének megállapítására, a követelés 
átadására vagy éppen elutasítására, a kiszabadítás megszervezésére a beszerzett infor-
mációk alapján van lehetősége.

Az ilyen esetekben rendkívül fontos annak meghatározása mikor avatkozik közbe 
a rendőrség, hiszen meg kell akadályozni a felek közötti viszony további eldurvulását, 
esetleges tömeges összecsapást, vérontásba torkolló túszszabadítást vagy a tárgyalások 
végleges megszakadását.

Az esetek nagyobb hányadában a rendőrség hivatalosan is tudomást szerez bejelentés 
vagy feljelentés által és az elrabolt személy hozzátartozóit is felhasználva a kiszaba-
dítás közvetlen irányítójává válik. Ez persze nem jelenti azt, hogy vakon megbízunk 
a bejelentőben, hozzátartozóban, az ő humán erőkkel és technikai eszközökkel történő 
ellenőrzésére ez esetben is szükség van.

A felderítés megkezdésével egyidejűleg szükséges egy elemzéssel támogatott elkülö-
nült nyomozó csoport felállítása. Feladatuk az információs bázisok ellenőrzése, a releváns 
információk és adatok külön adatbázisba rendezése, a humán hírszerző lehetőségek 
működtetése, a technikai hírszerzési eszközök igénylése, a keletkező új információk 
percre kész feldolgozása.

Az emberrablás megoldásának legfontosabb eszköze a fogvatartók és a hozzátarto-
zók közötti kommunikáció ellenőrzése, amely szerencsés esetben telefonon történik. 
Erre az esetre alkalmazható a bírói engedélyhez kötött telefon lehallgatás, kiegészítve 
a pozíciómeghatározással, híváslista-elemzéssel.

Természetesen nincs mindig olyan pontos információ a fogva tartás helyére vonat-
kozóan, amely lehetővé teszi a helyszínről történő szabadítást. Ilyen esetekben a köve-
telés átadásának szituációja teremt lehetőséget az elrabolt személy kiszabadítására. 
Általában tárgyalás, a fogvatartók és hozzátartozók közötti alkudozás következménye 
a hely meghatározása, amely az elkövetők által előre felderített, számukra biztonságos 
és ellenőrizhető. Meg kell kísérelni valamilyen reálisnak tűnő ürügy okán indifferens 
vagy a rendőrség által előre szervezett helyszín elfogadtatását, egyben kerülni kell a nagy 
kockázattal járó mozgásból történő átadást.

Az elfogás akciójának megszervezése során rendkívül nagy szerepe van ebben a hely-
zetben a figyelésnek, valamilyen nyomkövető eszköz telepítésének, a címletek sorszámá-
nak rögzítésének, vegyi jelöléssel történő ellátásának.

A váltságdíj átadása sem kockázatmentes feladat, azokban a szituációkban, amikor 
a rendőrség bejelentés vagy feljelentés alapján a hozzátartozókkal együttműködve jár 
el, a lehetőségek függvényében megpróbálja a sértetti szerepkört átvállalni, vagy biz-
tosítóként közvetlenül jelen lenni, például taxisként.

A zsarolás

A zsarolás a szervezett bűnöző tevékenység legtipikusabb megnyilvánulási formája. 
A bűnügyi statisztikában éves szinten 800–1000 esetszámmal jelenik meg, azonban 
a bűncselekményfajta mögött is igen nagymértékű látenciát feltételezünk. Büntetőjo-
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gilag jogtalan haszonszerzés célzattal megvalósított kényszerítésnek határozható meg 
ez a magatartás, és a vagyon elleni bűncselekmények fejezetében lett elhelyezve.

A bűnügyi felderítő munka lehetőségeit meghatározza a bűncselekmény tudomására 
jutásának ideje és módja. Amennyiben titkos információgyűjtő munka vagy más bün-
tetőeljárásban keletkezett adat során szerzünk ismeretet, az esetleges előkészítő eljárás 
után az alapinformáció alapján nyomozás elrendelésére kerül sor.

Amennyiben egyedi ügyről van szó, és a szóba jöhető bűnelkövetői körben nem ren-
delkezünk operatív pozícióval, az idő rövidsége nem ad lehetőséget arra, hogy bevonjunk 
vagy éppen bevigyünk humán hírszerző erőforrást. A technikai információszerzésre van 
lehetőség, külső engedély alapján ellenőrizhetjük a sértett által kapcsolattartásra használt 
kommunikációs eszközt, audiovizuális megfigyelés alá helyezhetjük azt az objektumot, 
ahol a zsarolók megjelenése várható, a zsarolás időpontjára visszamenőlegesen elemzés 
alá vonjuk a sértett telefonját, internetes levelezését, igazságügyi szakértőkkel vizsgál-
tathatjuk meg a fenyegető levelet (DNS, szag, ujjlenyomat, grafológia stb).

A sértettet felkészítjük arra, hogy a pénzátadás körülményeinek pontosítása ürügyén 
„beszéltesse” az elkövetőt, hogy lehető legtöbb terhelő adat álljon rendelkezésre. Eközben 
előkészületeket teszünk a pénzátadással egybekötött tettenérés-elfogás megszervezésére. 
A sértettet felkészítjük a tárgyalásra, „betechnikázzuk”, az akciót figyeléssel biztosítjuk. 
Az átadáshoz használt pénz sorszámait előzetesen jegyzőkönyvezzük, esetleg kémiailag 
preparált pénzt igénylünk a bűnügyi ellátó szervezettől.

A zsarolást üzletszerűen, folytonosságban elkövető szervezett bűnöző csoportok 
(lásd védelmi pénzek szedése) esetében szükséges és indokolt humán hírszerzési erő-
forrás bevonása vagy bevitele, fedett nyomozó telepítése. Segítségükkel azonosíthatók 
a megzsarolt állampolgárok és vállalkozások, bizonyíthatóvá válik az üzletszerű jelleg, 
a szervezeten belüli feladatmegosztás, amely megalapozhatja a bűnszervezet struktúra 
bizonyítását.

A nemi erkölcs elleni élősdi bűncselekmények

A nemi erkölcs elleni élősdi bűncselekmények a szervezett bűnözés másik klasszikus 
területe a zsarolás mellett. A felderítés megkezdésének módja a tudomásra jutás lehet-
séges változatától függ. Értesülést kaphatunk a titkos információgyűjtő munkából, 
folyamatban lévő büntetőeljárásból, bejelentésből, feljelentésből, más szerv által küldött 
szignalizációból, indulhat akár a járőr jelentéséből, aki észleli a közterületi prostitúciót, 
vagy jelentést ír több intézeti gondozott gyanús körülmények között történt eltűnéséről. 
Ebbe a körbe tartozó bűncselekmények felderítésénél alapvető szakmai igény a komplett 
hálózat és annak pontos működési mechanizmusának a részletes feltérképezése, amely 
lehetőséget teremt a teljes szervezet felszámolására. A felderítést és a nyomozást egyér-
telműen nehezítő körülmény, hogy a bűncselekmények sértettjei meg vannak félemlítve, 
legtöbbjüket fiatalon többször megerőszakolták, eladták, fogva tartották, kábítószerrel 
cselekvőképtelen állapotba hozták. Mindezeken túlmenően maguk és hozzátartozóik 
súlyos bántalmazásával, megölésével fenyegették.
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Tehát az eredményes felderítés és bizonyítás érdekében humán hírszerzőforrást kell 
bevinni a hálózatba, vagy titkos együttműködésre alkalmas személyt kell onnan bevonni. 
Fedett nyomozó alkalmazása szakmailag komoly támogatást, megbízható és pontos 
információszolgáltatást jelentene, azonban a bűnös tevékenység jellege, módja az elkövető 
személyi kör csak igen szűk feladatkör ellátását teszi lehetővé.

Tág tere van a figyelésnek, a technikai eszközök felhasználásával folytatott hírszer-
zésnek, a megbízóként, megrendelőként, végrehajtóként felmerülő személyek megismert 
telefonszámaik bírói engedélyhez kötött lehallgatásának, híváslistáik elemzésének, a szál-
lításhoz használt gépjárművek nyomkövetővel történő ellátásának, a szobáztatóhelyek 
ellenőrzésének.

Külön felülete ezen bűnözési módnak az internet, ahol képes vagy szöveges hirdetések 
felhasználásával kínálják szolgáltatásaikat mindkét nem számára. A bűnügyi felderítés-
nek az olyan hirdetésekre kell koncentrálni, amelyek mögött egyértelműen szervezett 
közvetítő hálózatok húzódnak meg.

Az internet nyújtotta technikai felderítési és azonosítási lehetőségek felhasználásá-
val, majd álvásárlás eszközlésével – megfelelő dokumentálással – lehetőség szerint fel 
kell deríteni a hirdetőt, a lebonyolítás helyszínét, a szolgáltatást nyújtó mögötti bűnöző 
hálózati struktúrát, beazonosítható személyi kört.

A vagyon elleni bűncselekmények

A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összes ismertté vált jogsértés csaknem 
60%-át, ennek megfelelően jelentős arányt képviselnek a szervezett bűnözés megnyil-
vánulási formáin belül is.16

Az a tény is alátámasztja a hazai szervezett bűnözői struktúrák vagyon elleni bűnözés-
ben való erőteljes részvételét, hogy a honos irányítású bűnszervezetek vezetői – a prosti-
túcióhoz kapcsolódó élősdi műfajban tevékenykedőket kivéve – a vagyon elleni bűnözés 
világából nőtték ki magukat, ruhatári tolvajtól a profi betörőig, orgazdáig, majd szervezett 
bűnözőig.

A vagyon elleni bűncselekmények fejezetében a tömegügyekre alkalmazható mód-
szertan részletes ismertetésre kerül, itt az EU SOCTA-tartalommal összhangban a soro-
zat- és szervezett elkövetési formákra koncentrálunk a vagyonbiztonságot fenyegető 
legjellemzőbb bűncselekményformákban.

A szervezett bűnözői struktúrák megnyilvánulási formái között ma is megtalálható 
a lopás, ezen belül is a jelentős szervezettséget igénylő zseblopás, műkincslopás, gép-
járműlopás, bankkártyalopás, majd azzal történő visszaélés, a rablás, kifosztás, illetve 
a vagyoni és élősdi kategóriát ötvöző uzsora-bűncselekmény.

A honi szervezett bűnözés egyik kiemelt tevékenységi formája a gépkocsilopás, amely 
a virágkorát a 90-es  évek közepén élte. Visszaszorítása érdekében tett kormányzati 
intézkedések (eredetvizsgálat, biztonsági okmányok), a korszerű lopásgátló rendszerek, 

16 Kertész 2001.



661

műholdas helymeghatározó technikák, illetve a gépkocsi és alkatrészeinek azonosítását 
segítő gravírozási módszerek – párhuzamosan a felderítési eredményekkel – jelentős 
csökkenést idéztek elő. Napjainkra kétirányú megnyilvánulás tapasztalható, luxusgép-
kocsik megrendelésre történő lopása, illetve tömeggépjárművek használt alkatrészként 
történő értékesítésre lopása.

Repertoárjuk részét képezi a csalás, különösen a nemzeti és EU-költségvetés sérel-
mére megvalósítható változatai, pénz- és értékpapír-hamisítás, bélyeghamisítás (gondol-
junk csak a 90-es  évek ipari méreteket öltő gázolaj jegyhamisításokra vagy a közelmúlt 
illetékbélyeg-hamisításaira), készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés.

A vagyon elleni bűncselekmények intellektuális részét képezik a bankkártyával tör-
ténő visszaélések, továbbá a személyes adatok, banki azonosítók megszerzésére irányuló 
számítógépes csalások, amelyek – elterjesztőikről – a nigériai csalás elnevezést kapták. 
Ez a bűncselekményforma igen jól tükrözi a szervezett bűnözés minőségileg magasabb 
kategóriába tartozását, illetve annak transznacionális jellegét. Egy ellopott vagy lemásolt 
bankkártyáról néhány órán belül már egy távoli kontinensen vásárolnak.

A bűncselekmény észlelése jellemzően két módon történik. Legjellemzőbb esetek-
ben a bejelentések, feljelentések, napi jelentések árulkodnak arról, hogy egy vagy több 
elkövetői kör az átlagtól eltérő mértékben és főleg szervezettséggel követ el vagyon 
elleni bűncselekményeket, erre az ügytől-személyig felderítési modellt alkalmazhatjuk.

A vagyon elleni bűncselekmények egy része további értékesítést igénylő ékszerek, 
műtárgyak, híradástechnikai, számítástechnikai eszközök vagy éppen gépjármű meg-
szerzésére irányul, így a felderítésben jelentős szerepet kap az értékesítési vonalak, 
orgazda-tevékenységet folytató személyek, piacok operatív ellenőrzés alá vonása. Jól azo-
nosítható tárgyakról „hirdetést” adhatunk fel, a tulajdonos nevében díjkitűzést tehetünk, 
álvásárlást (minta-, bizalmi vásárlást) végezhetünk az elkövetők azonosítása céljából.

A rendelkezésre álló információk alapján továbbá adattárak, adatbázisok segítsé-
gével egyrészt behatárolhatjuk a lehetséges elkövető személyét, a szervezett bűnözői 
csoportot, megállapíthatjuk mely szerv rendelkezett/rendelkezik operatív pozícióval. 
Információigénnyel fordulhatunk a humán információs forrással rendelkező rendőri 
szervhez, kezdeményezhetjük az információs forrás átvételét, segítségével alkalmas sze-
mélyt találhatunk bevonásra, megfelelő legenda felépítésével lehetőséget teremthetünk 
fedett nyomozó alkalmazására.

Ismert telefonszám, e-mail-cím esetében kommunikációs kapcsolatelemzést végez-
hetünk, megállapíthatjuk a bűncselekmény idejében történt forgalmazást, vizsgálhatjuk 
a forgalmazási szokásokat, kontrollálhatjuk a kapcsolatrendszert, napi mozgást, kelő-
fekvő pozíciót.

Amennyiben a módszer vagy ellenőrzött információ alapján pontosan tudjuk a meg-
rendelt dolog paramétereit – különösen gépjárművek esetében – a bűnügyi ellátó szervek, 
illetve Nemzetbiztonsági Szakszolgálat bevonásával csapdatárgyat (gépjármű csapda) 
helyezünk ki. A komplett vagyonelleni tevékenység és vonal felszámolásában segítséget 
nyújthatnak a műholdas helymeghatározó eszközök.
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Vegyi csapdát alkalmazunk áruházi, öltözői, munkahelyi vagy iskolai lopások fel-
derítéséhez.
Bírói engedély birtokában ellenőrzés alá vonhatjuk a célszemélyek kommunikációját, 

helység audiovizuális megfigyelését igényelhetjük, ellenőrzés alá vonhatjuk a postai 
forgalmazást, pénzügyi műveleteit.

Célszemélyek életvitelét, tevékenységét, mozgását megfigyeléssel ellenőrizhetjük, 
segítséget nyújthat a deponálásra alkalmas helyek felderítésében, a bűncselekmény elkö-
vetéséhez használt eszközök feltalálásában, amelyet titkos kutatással pontosíthatunk.

A szervezett bűnöző csoportokra a személytől-ügyig felderítési modell jellemző, 
amikor hamarabb van információ a bűnöző életmódról, bűnöző kapcsolatokról, mint 
az elkövetett konkrét bűncselekményről. Ebben az esetben is a meglévő információk 
rendszerezésből, elemzéséből indulhatunk ki, annyi előnnyel, hogy itt már rendelkezik 
valamely rendőri szerv (esetleg nemzetbiztonsági vagy más rendészeti szerv) működő 
humán hírszerzési pozícióval a célszemély-célszervezet környezetében.

A felderítő munka célja és feladata azon személyek azonosítása a bűnözői szervezeten 
belül, akik a vagyon elleni bűncselekményekre specializálódtak, meghatározni a pontos 
szerepköröket, elkövetési módszereket, a deponálási helyeket, az általuk alkalmazott 
értékesítési vonalakat. Amennyiben megfelelő legendát tudunk kidolgozni fedett nyomozó 
alkalmazásával tehetjük ellenőrzötté és többpozícióssá a hírszerzést.



A titkos felderítés és a leplezett eszközök  
alkalmazásának lehetőségei az élet elleni erőszakos 

bűncselekmények felderítésében
Szendrei Ferenc

Bevezetés

Az ENSZ Közgyűlése által 1966-ban  elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzet-
közi Egyezségokmánya – amelyet Magyarországon az 1976. évi 8. tvr.-rel17 hirdettek 
ki – 6. cikkének (1) bekezdése megállapítja: „Minden embernek vele született joga van 
az életre. E jogot a törvénynek védelmeznie kell. Senkit sem lehet életétől önkényesen 
megfosztani.”

Ezt megelőzően Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómá-
ban, 1950. november 4-én  aláírt egyezmény (a továbbiakban: Emberi Jogok Európai 
Egyezménye) 2. cikkének (1) bekezdése fogalmazta meg, hogy „[a] törvény védi min-
denkinek az élethez való jogát”.

Magyarországon a korábbi Alkotmány, illetve a hatályos Alaptörvény is védeni ren-
deli az emberi élethez való jogot.18 Az emberi méltósághoz való jogot mint az emberi 
lét alapját az élethez való joggal egységben fogalmazza meg, és minden ember jogát 
elismeri az élethez és az emberi méltósághoz.

A korábbi Alkotmány az emberi élethez való jogot említette elsőként, amelyet 
az ember veleszületett jogaként határozott meg. Ez azt jelentette, hogy az élethez való 
jog feltétele, mint ahogyan a jogképességé is, hogy az élve születéstől kezdődik. Az Alap-
törvény szerint ezzel szemben a magzat esetében az élethez való jog a fogantatástól 
kezdődik, és az Alaptörvény által elsőként kiemelt jog az emberi méltóság, amelyet 
sérthetetlenként nevez meg.

Az élethez való jog mind a nemzetközi dokumentumok, mind az Alkotmánybíróság 
gyakorlata alapján korlátozhatatlan, abszolút jellegű, és megelőz minden más jogot.

Az élethez való jog két sarkalatos kérdése annak kezdő-, illetve végpontja. A kezdő-
pont neuralgikus kérdése a terhességmegszakítások, valamint a csecsemőgyilkosságok 
ügye, míg a végpont kapcsán a halálbüntetés, illetve az eutanázia megítélése és megen-
gedhetősége jelent problémát.

Hazánkban az Alkotmánybíróság is több esetben foglalkozott ezzel a kérdéskör-
rel, és a halálbüntetés kérdésével összefüggésben kimondta, hogy „[a]z emberi élet 
és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és minden mást megelőző leg-

17 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 
16-án  elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről.
18 Magyarország Alaptörvénye II. cikk: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van 
az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
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nagyobb érték. Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egységet alkotó 
olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása 
és feltétele. Az emberi élethez és méltósághoz, mint abszolút értékhez való jog korlátot 
jelent az állam büntetőhatalmával szemben.”19

Az életet és testi épséget sértő vagy veszélyeztető jogellenes cselekményeket vizs-
gálva, mint sok más bűncselekmény esetében, a rendszerváltást tekinthetjük egyfajta 
mérföldkőnek.

Az addig kisszámú, főleg családon belüli vagy indulati cselekmények mellett meg-
jelentek a leszámolásos, bérgyilkosság jellegű bűncselekmények, az eltünéssel leplezett 
emberölések, a bűncselekmények számbeli növekedése mellett azok egy részének kva-
lifikáltsága is emelkedett.

A nyomozások során nőtt a tárgyi bizonyítékok súlya, és ezáltal a szakértők, a tudo-
mány szerepe.

Mint a hazai bűnözés egészére, úgy ezen belül az életellenes bűncselekmények ala-
kulására is hatással voltak külső körülmények is. Ezek között számottevő az egykori 
Szovjetunió tagállamaiban kialakult és határainkon is átnyúló, Nyugat felé orientálódó, 
a bűnözés nemzetközi integrációjába egyre inkább bekapcsolódó, sőt ott vezető szerepre 
törő szervezett bűnözés, de csoportjainak a magyar bűnözőkkel megteremtett együtt-
működése és rivalizálása is. Mérhető hatása volt a délszláv háborúban kialakult, eleinte 
az embargó kijátszására teremtett bűnözői kapcsolatoknak, a hazánkat egyre inkább 
érintő, főként albán, török és nigériai forrásokból táplálkozó nemzetközi kábítószer-ke-
reskedelemnek és a román állampolgárságú, gyakran feketemunka révén Magyarországra 
kerülő bűnözők tevékenységének is.

A rendszerváltást követő évtizedben a hazai bűnözés közel két és félszeresére nőtt, 
amivel európai viszonylatban közbiztonság tekintetében a közepesen veszélyeztetett 
országok körébe kerültünk. Amíg azonban ez a bűnözési szint Európában több évtized 
alatt alakult ki, nálunk az emelkedés gyorsan, néhány év alatt következett be. Ugyanez 
a radikális emelkedés, majd konszolidáció jellemző az emberölések számának alaku-
lására is.

Rendkívül szembetűnő az ismeretlenes emberölések megnövekedett aránya mellett 
a minőségi ismérvek megváltozása is. A korábbi szerkezeti jegyekkel szemben érzé-
kelhetően megnőtt az olyan emberölések száma, ahol az áldozat és az elkövető közötti 
kapcsolat távolibb, közvetettebb, nőtt az elkövetések szervezettsége. Több az olyan ügy, 
ahol egyedül élő, zárkózott, idős emberek az áldozatok és ismerőseikről, látogatóikról, 
haragosaikról, anyagi helyzetükről környezetük szinte semmilyen – a felderítés szem-
pontjából orientáló – információval nem rendelkezett. Túlsúlyba kerültek az anyagi 
indítékú esetek, amikor az elkövető kényszerhelyzetben érezve magát nem riadt vissza 
az emberöléstől sem. Az ilyen ügyek jellemzője a tervezettség, a szervezett elkövetés, 
a nyomszegény helyszín és a bűncselekmény végrehajtása utáni – nyomok eltüntetésére, 
tanúk befolyásolására stb. irányuló – tudatos tevékenység.

19 23/1990. (X. 31.) AB határozat.



665

Az ismeretlenes emberölések másik jelentős hányada mögött a vállalkozás és jog-
sértés határán mozgó, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó személyek váltak jelentős 
számban áldozattá. Ezekben az ügyekben a felderítést fokozottan nehezíti a spontán 
vagy többszörös áttétellel kiválasztott áldozat és a tettes közötti kapcsolat sokszor szinte 
lehetetlen feltárása.

Az tény, hogy változatlanul az élet elleni bűncselekmények váltják ki leginkább 
az emberek félelmét és bizonytalanságérzetét, e bűntettek felderítésében várja el legin-
kább az állampolgár a rendőrség sikerét, s tartja legtovább számon a kudarcát.

Az élet (személy) elleni bűncselekmények jogi szabályozása

Az emberi élet védelmét és annak megsértését a történelem különböző korszakaiban 
különböző módon ítélték meg, a bűncselekmények elbírálása a társadalmi fejlődés egyes 
szakaszaiban jelentős eltéréseket mutatott.

Magyarországon az emberölésnek különböző nemeit ismerték, gyilkosságnak tekin-
tették az előre megfontolt szándékkal elkövetett ölést, súlyosabbnak számított a rokon-
gyilkosság, valamint egyfajta védett személyek (bírók, főispánok) megölése, illetve 
a későbbiekben az úgynevezett rablógyilkosság és a mérgezés. A gyilkosság mellett 
ismerték az egyszerű szándékos ölés, az indulatból történő ölés és a vétkes emberölés 
fogalmát is.

Magyarországon az élet elleni bűncselekményeket legelőször Szent István király 
Dekrétumainak II. könyve20 szankcionálta: a második csoportba foglalt magánosok javai 
ellen elkövetett bűncselekmények között az emberölés volt az első tényállás, amelyet 
aztán számtalan alakzatban szabályoztak.

Az 1843-as  büntető törvénykönyvjavaslat, amely a 19. században messze a korát 
megelőző, racionális és humánus törvénykönyvtervezet volt, a következő tényállásokat 
ismerte el ebben a körben:

 – gyilkosság (a mai emberölés minősített esetei),
 – szándékos emberölés (ez volt az erős felindulásban elkövetett emberölés),
 – kívánságra ölés,
 – öngyilkosságban részvétel,
 – gyermekölés,
 – gyermekek és más gyámoltalan személyek kitevése vagy elhagyása,
 – segítségnyújtás elmulasztása,
 – súlyos testi sértés,
 – magzatelhajtás.

20 Szent István király Törvénykönyve (1038.) Dekrétumok II. könyve.
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Az 1878. évi V. törvénycikk (Csemegi-kódex)21 számos területen eltért az 1843-as  ter-
vezettől, de az elvi alapja mégis az maradt. A fő hangsúly áttevődött az ölési szándék 
pszichológiai sajátosságaira.

 – gyilkosság (előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés),
 – szándékos emberölés,
 – erős felindulásban elkövetett emberölés,
 – különös emberölési tényállások (kívánságra ölés, öngyilkosságra rábírás, gyermekö-

lés, gondatlan emberölés, foglalkozási szabályok megsértésével történő emberölés),
 – magzatelhajtás,
 – testi sértés,
 – gyermekkitétel,
 – elhagyás,
 – párbajvétség,

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) Az élet, testi 
épség és az egészség elleni bűncselekmények címet viselő XV. fejezetében szabályozza 
az ebbe a körbe tartozó bűncselekményeket.

– emberölés 160. §,
– erős felindulásban elkövetett emberölés 161. §,
– öngyilkosságban közreműködés 162. §,
– magzatelhajtás 163. §,
– testi sértés 164. §,
– foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 165. §,
– segítségnyújtás elmulasztása 166. §,
– gondozási kötelezettség elmulasztása 167. §.

A korábbi Büntető Törvénykönyvünk22 hatálybalépése óta az emberölés – aki mást 
megöl –, valamint az erős felindulásban elkövetett emberölés – aki mást méltányolható 
okból származó erős felindulásban megöl – azon tényállások közé tartozik, amelyek 
alapesetét a jogalkotó nem módosította.

A személy elleni bűncselekmények közé tartoznak az alábbi – más fejezetekben sza-
bályozott – tényállások is:

 – beavatkozás az emberi génállományba 173/A. §,
 – emberi ivarsejt tiltott felhasználása 173/B. §,
 – születendő gyermek nemének megválasztása 173/C. §,
 – emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/D. §,
 – embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megsértése 173/E–G. §,
 – egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 173/H. §,
 – emberi test tiltott felhasználása 173/I. §,

21 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről.
22 1978. évi IV. törvény.
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 – kényszerítés 174. §,
 – lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 174/A. §,
 – közösség tagja elleni erőszak 174/B. §,
 – személyi szabadság megsértése 175. §,
 – emberrablás 175/A. §,
 – emberkereskedelem 175/B. §,
 – magánlaksértés 176. §,
 – magántitok megsértése 177. §,
 – visszaélés személyes adattal 177/A. §,
 – visszaélés közérdekű adattal 177/B. §,
 – levéltitok megsértése 178. §,
 – magántitok jogosulatlan megismerése 178/A. §,
 – rágalmazás 179. §,
 – becsületsértés 180. §,
 – kegyeletsértés 181. §.

Viszonylag új kategóriaként jelenik meg a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény-
ben (a továbbiakban: Be.) a más életének szándékos kioltásával járó bűncselekmények 
köre a fedett nyomozó büntetőjogi felelősségre vonása mellőzhetőségének körében.23 Ezek 
az alábbiak (a szándékos emberölés és az erős felindulásban elkövetett emberölés mellett):

 – a terrorcselekmény 314. §,
 – jármű hatalomba kerítése 320. §,
 – zendülés 442. §,
 – emberrablás 190. §,
 – elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (ha az utóbbi két bűncselekmény egyben 

szándékos emberölést is megvalósít) 445. §.

Rendkívül széles tehát az a bűncselekményi kör, ahol az emberi élethez, testi épséghez, 
méltósághoz való alapvető jogai sérülhetnek, és amelyeknek a felderítése, nyomozása 
jelen fejezetünk témája lehet.

23 Be. 224. § „(1) Nem büntethető a fedett nyomozó az alkalmazása során elkövetett bűncselekmény, sza-
bálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha annak elkövetése
a) a fedett nyomozó alkalmazásának eredményességéhez, az alkalmazással elérni kívánt bűnüldözési 
célhoz szükséges, és az alkalmazással elérni kívánt bűnüldözési érdek jelentősebb, mint a fedett nyomozó 
felelősségre vonásához fűződő érdek,
b) a fedett nyomozó biztonságának biztosítása, lelepleződésének megakadályozása érdekében szükséges, 
és a fedett nyomozó biztonságával, lelepleződésének megakadályozásával kapcsolatos érdek jelentősebb, 
mint a fedett nyomozó felelősségre vonásához fűződő érdek, illetve
c) más bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, és a bűncselek-
mény megelőzéséhez vagy megszakításához fűződő érdek jelentősebb, mint a fedett nyomozó felelősségre 
vonásához fűződő érdek.
(3) A fedett nyomozó nem követhet el más életének szándékos kioltásával járó, illetve maradandó fogya-
tékosságot vagy súlyos egészségromlást szándékosan okozó bűncselekményt.”
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Az élet elleni bűncselekmények számának alakulása 2010–2017 között24

A kiemelt kategóriákban jelentős és folyamatos csökkenés mutatható ki a bűncselek-
mények számában:

11. ábra: Emberölések számának alakulása 2010–2019 között
Forrás: ENYÜBS

12. ábra: Szándékos befejezett emberölések számának alakulása 2010–2019 között
Forrás: ENYÜBS

24 Az élet elleni bűncselekmények nyomozásának aktuális kérdései című, 29000/9518/58/2017. Ált. számú, 
országos rendőrfőkapitányi értekezleti előterjesztés adatainak felhasználásával.
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13. ábra: Emberölési kísérletek számának alakulása 2010–2019 között
Forrás: ENYÜBS

14. ábra: Halált okozó testi sértések számának alakulása 2010–2019 között
Forrás: ENYÜBS
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Még néhány speciális szempontú összesítés – sértetti kör, az elkövetés eszköze, helye 
alapján:

15. ábra: Időskorúak sérelmére elkövetett emberölés
Forrás: ENYÜBS

16. ábra: 14 év alatti (0–13) személy sérelmére elkövetett szándékos befejezett emberölés
Forrás: ENYÜBS
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17. ábra: Közterülten elkövetett szándékos befejezett emberölés
Forrás: ENYÜBS

18. ábra: Lőfegyverrel elkövetett szándékos befejezett emberölés
Forrás: ENYÜBS



672

19. ábra: Családon belül elkövetett szándékos befejezett emberölés
Forrás: ENYÜBS

Az emberölések egyes kriminalisztika jellemzői:

Az elkövetés helye és időpontja

Az élet elleni bűncselekmények döntő többségét Budapesten és annak agglomerációjában, 
illetve a városokban követik el. A városi bűnözés túlsúlya az élet elleni jogsértésekben 
is kimutatható, tartós tendencia.

Az emberölések közel háromnegyedét zárt helyen, lakásokban, 4–5%-át vendéglátó- 
és szórakozóhelyeken követték el.

Az év hónapjait vizsgálva kiderült, hogy novemberben és decemberben az átlagosnál 
több emberölés történik, az első negyedév viszonylag a legbiztonságosabb, a legkevesebb 
emberölést júniusban követik el. A napszakok viszonylatában az ölések több mint fele 
munkaidő után, 18–24 óra között történt, mivel az áldozat este „enged le”, a sötétség 
biztonságérzetet nyújt, könnyebb az áldozat megközelítése és a menekülés.

Egyes szakemberek megfigyelése alapján, érdekes összefüggés, hogy a melegfront 
vagy éppen a telihold a női elkövetés számát emeli.

Az elkövetés eszközei, módszerei

Az emberölés módszerei és a hozzá használt eszközök szoros összefüggésben vannak 
egymással. Néhány módszer alkalmazásának kivételével – például mérgezések, lövé-
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sek, robbanóanyagok használata – a tettesnek közvetlen testi közelségbe kell kerülnie 
az áldozattal.

Ebből adódóan lehet, bizonyos elkövetési módokból és az eszközök szakszerű alkal-
mazásából, következtetni a feltételezhető tettesi körre, esetenként az elkövető foglal-
kozására, személyére, fizikai adottságaira, jobb- vagy balkezességére kéz is (például 
az újszülöttek sérelmére elkövetett emberöléseknél a köldökzsinór szakszerű lekötése 
hozzáértő személy közreműködésére utalhat).

Csomókötések, hurkolások vagy darabolásoknál a késvezetés, a csonkítások szaksze-
rűsége nem egyszer utalt már az elkövető foglalkozására, illetve szűkítette a lehetséges 
tettesi kört.

Az emberélet kioltásának számtalan módjából következtetni lehet a tettes iskolá-
zottságára, élettapasztalataira, technikai és természettudományos ismereteire, korára, 
nemére, pillanatnyi érzelmi állapotára és olykor az áldozathoz fűződő kapcsolatára is.

Egyes módszerek és eszközök utalnak arra, hogy az ölést férfi vagy nő követte el, 
például a férfiak előszeretettel használnak szúró-, vágó- és ütőeszközöket, lőfegyvert, 
a nők inkább fojtanak, különösen újszülöttek, kisebb gyermekek esetében, és ők nyúlnak 
inkább méreghez, vegyszerhez is. Ugyanakkor például szúró-, vágóeszközök esetében 
a felületes vagy nagyszámú, de kis erőbehatású sérülés szintén női elkövetőre utalhat.

Bár az emberöléseknél változatlanul megmaradt az éllel és heggyel rendelkező tár-
gyak – tőr, szúróeszköz, kés, fejsze, vasvilla, kasza, egyéb vágószerszám – dominenciája, 
arányuk évről-évre csökken. Ütéssel (fejszével, ásóval, kapával, bottal, szerelőkulccsal 
stb) gyilkoltak az ölések 6–8%-ában.

Jelentősen nőtt a lőfegyverek szerepe. Több olyan ügy is történt, amikor egy bűncse-
lekményen belül lőfegyverrel több embert is megöltek (romagyilkosságok).

Néhány esetben a gyilkos eszköz robbanóanyag volt. 1992-ben  felesége kocsijá-
nak ülése alá kézigránátot szerelt egy férj, majd a következő évben ugyancsak csalási 
viszály végére akartak pontot tenni egy kocsi alá rejtett kézigránáttal. 1994-ben  1 kg 
trotillal robbantották fel a fővárosi Práter utcában Naji Fathi Awadot, 1996-ban  pedig 
ipari robbanóanyaggal a kezében halt meg Dizo Marcell szlovák állampolgár, aki éppen 
robbantáshoz készülődött. Az Aranykéz utcai 1998-as  robbantás pedig új időszámítás 
kezdetét jelentette a magyar kriminalisztikában, mivel a 4 halálos áldozatot és több mint 
20 sérültet okozó merénylet napközben és a belváros közepén történt. De ez az időszak 
a leszámolásos emberölések ideje is, kézigránátos vagy éppen Molotov-koktélos táma-
dások, robbantásos merényletek.

Az emberölések motívumai

A családi, baráti, ismerősi körben keletkezett konfliktusokból eredeztethető az emberö-
lések több mint fele.

A nyereségvágy motiválta az emberölések és az ismeretlenes öléseknek jelentős szá-
zalékát. E bűnesetek sorában is érzékelhető a korábbi tendencia: számos alkalommal 
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a tettes csak a vélt haszon reményében ölt, illetve valamilyen üzleti konfliktusát akarja 
így rendezni, esetleg adósként a hitelezőjétől szeretne megszabadulni.

Nagy számban történik emberölés szerelemféltésből, szexuális indítékból.
Motívumok tekintetében tehát a korábbi trend változatlan, az élet elleni bűncselek-

mények többségét a családon, ismeretségi körön belül követik el.
Jellemző az esetek egy részében, hogy az elkövető öngyilkosságot követ el vagy kísé-

rel meg. Tettüket az esetek többségében még bűncselekményük felfedezése előtt követték 
el. A suicid férfiak nagy többsége házastársát, élettársát, titkolt nőkapcsolatát vagy közös 
gyermeküket ölte meg. A nők is leginkább házastársuk, élettársuk életét vették el, de 
az utóbbi időkben növekvő számban gyilkolták meg gyermekeiket is önpusztító tettük 
elkövetése előtt. Az elszaporodott gyermekölések összefügghetnek a munkanélküliség 
okozta egzisztenciális problémákkal, a velük járó feszültségekkel, amelyeket a labilisabb 
idegrendszerű anyák képtelenek feldolgozni.

Kriminológiai jellemzők

Az egyes élet elleni bűncselekmények mögött fellelhető indítékok nyomon követik 
az emberi szükségletek átalakulását egy adott társadalomban, és tükrözik a társadalmi, 
gazdasági, kulturális viszonyok átalakulását is.

A konfliktusos jellegű

A konfliktusos jellegű élet elleni cselekmények tetteseinél a motívumok között vezető 
helyen szerepelt az áldozattól (sértettől) való szabadulás vágya, emellett jelentkezett 
a bosszúvágy kielégítése, a harag, a gyűlölet motívuma is. Külön figyelmet érdemel 
a konfliktusos ügyek között a szerelemféltés motívuma, amely részben a gyermekkori 
szeretetlen légkör (szocializációs folyamat zavarainak) következménye, s miután a gyer-
mek felnőttként is azt keresi, amit nem kapott meg a családi körben, a túlzott depen-
dencia, a „se vele, se nélküle” állapot súlyos érzelmi zavarokat eredményez. A legtöbb 
szerelemféltéses hátterű ölési cselekmény elkövetőjénél megjelenik a korábbi életvi-
szonyok determináltsága, a hallatlan szeretetéhség, az alacsony szocializáltsági szint, 
a személyiség belső kiegyensúlyozatlansága, sok esetben a sértett közreható magatartása.

A konfliktusos jellegű cselekmények egy részében a hosszú időn keresztül elfa-
jult emberi kapcsolatok, a különböző objektív és szubjektív tényezők folytán kialakult 
haragos viszony, a gyűlölet, a bosszúvágy, a tartósan állandósult és a már gyakorlatilag 
elviselhetetlenné vált indulatok találhatók meg. E cselekményeknél a tettesi és sértetti 
személyiségjellemzők feltárása és részletes megismerése az egyéb körülmények ismere-
tével együtt teszi „érthetővé” azt a konfliktusos szituációt, amely az ölési cselekménybe 
torkollott.
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A szituatív jellegű

A szituatív jellegű élet elleni cselekmények motivációs tényezőinek vizsgálata során 
gyakran nehezen érthető helyezettel állunk szemben. Az ilyen jellegű ölési cselekmények 
hátterében ugyanis gyakran fordulnak elő egészen lényegtelennek látszó, elenyésző sérel-
mek, kívülálló számára érthetetlen alkalmi összetűzések. Ilyen típusú ügyek motivációs 
hátterének megértéséhez nem hagyható figyelmen kívül, hogy gyakran az elkövető és 
a sértett is alkoholos állapotban volt, továbbá az sem, hogy a konfliktus résztvevőinek 
személyiségjellemzői, így rendkívül alacsony kulturális szintje, morális felfogása, eset-
leges előélete gyakran előrevetíti ezt a megoldási módot.

Nyereségvágy

Mindezekhez képest sajátos motívumcsoport jellemzi a nyereségvágyas jellegű élet elleni 
bűncselekményeket. Természetszerűleg élen áll a nyereségvággyal szoros összefüggés-
ben a motívumok között valamilyen anyagi előny, pénz, érték megszerzése vagy anyagi 
tehertől, kötelezettségtől való szabadulás igénye. Ezt követheti motiváló tényezőként 
külső (baráti, hozzátartozói) ráhatás, a sértettől való szabadulás vágya.

Mindez közvetve arra is utal, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények esetében a tet-
tes és sértett közötti korábbi viszony különösebb érzelmektől, indulatoktól mentes. Jól 
megfigyelhető ugyanakkor a nyereségvágy hátterében a társadalmi viszonyok módosu-
lása következtében jelentkező egyes szükségletek, igények megjelenése. A múlt század 
korai évtizedeiben egyre inkább a pénz, jobb minőségű vagyontárgyak megszerzése 
vált jellemzővé, illetve egyre jobban előtérbe kerülnek a készpénzszerzési törekvések.

A nyereségvágyból elkövetett élet elleni bűncselekmények esetében a keresett érték, 
pénz megtalálását, vagy meg nem találását sokféle tényező befolyásolja. Így többek 
között az elkövetési hely jellege (lakás, elhagyott hely, egyedül élő sértett), a pénz, érték 
elrejtési helye, az elkövető általános lélektani állapota, a lelepleződéstől való félelme, 
a kutatásra rendelkezésére álló idő, a megzavarás vagy felfedezés veszélye, a menekülésre 
kényszerülése, a cselekmény előkészítettsége, kiterveltsége. A cselekmény sikeres vég-
rehajtását a tapasztalatok szerint jelentősen elősegítheti, ha a tettesi oldalon azt hosszabb 
fontolgatás, előkészület előzi meg.

Eltűnéses, leplezéses

Ugyancsak sajátosan alakul eltűnéses (körözési eljárás), a leplezéses jellegű (rendkívüli 
haláleset miatt indított eljárás) élet elleni bűncselekmények motivációs háttere. A motí-
vumok sorában élen áll a felelősségre vonás előli menekvés, ezt követi az áldozattól 
való szabadulás vágya. E cselekmények között előkelő helyet foglalnak el azok a bűn-
cselekmények, amelyeket valamilyen nemi bűncselekmény palástolására való törekvés 
motivált, de gyakori az emberölésnél jóval kisebb súlyú, nem ritkán rövidzárlat jellegű 
tett és következményei előli menekülés is.
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Szexuális jellegű

A szexuális indíttatású, szerelemféltés jellegű motívumok is jelentős számban megta-
lálhatók az emberöléseknél. A szexuális devianciák, a szexuális nevelés hiánya, a nem 
megfelelő érzelmi intelligencia könnyen a szexuális partner megöléséhez vezet. Ugyan-
akkor emellett megjelenhetnek más motivációs tényezők is.
Ezen áttekintésből is kitűnik, hogy a különböző élet elleni bűncselekmény-kateg-

óriák motívumai összetettek, sokfélék és az emberölések elkövetői jelentős részénél a fő 
motívumok mellett általában jelentkezik mellékmotívumok sora is. Egy-egy ügy mögött 
indítékok egész sora, illetőleg egymással összefonódó, de egymástól eltérő motívumok 
is találhatók, mindezek feltárása és bizonyítása elméleti és gyakorlati jelentőségű.25

Titkos információgyűjtés és leplezett eszközök az emberölések felderítésében

Az emberölési nyomozások során – nagyobbrészt az úgynevezett vizsgálati szakaszban, 
de domináns módon a felderítő-nyomozó munka során is – az eredményesség záloga 
a klasszikus, nyílt kriminalisztikai eszköztár hatékony alkalmazása.

Ezek közé tartozik a felderítés legfontosabb alapelemeként az adatgyűjtés, amelynek 
során – minden tudományos-technikai vívmány ellenére – a kontaktusteremtő képesség, 
az empátia és a precizitás a három legfontosabb tulajdonság.

Az emberölések nyomozásánál a nyílt eszközök között a szemle, a kutatás és a külön-
böző szakértők bevonása, valamint a kihallgatások egyes fajtái a legtöbbször alkalmazott 
cselekmények.

Az utóbbi időben megnőtt a legújabb tudományos eredmények (háromdimenziós 
képalkotás, talajradar, drónok, vérfolt-morfológiai szoftver, RUVIS-készülék dakti-
loszkópia, DNS-profil és rokonkutatás) felhasználásának jelentősége, mind a helyszíni 
szemlék nyomrögzítése során, mind a nyomozás későbbi fázisaiban.

A titkos információgyűjtés lehetőségei

Az új büntetőeljárási törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályi változások a bűnüldözés 
és a bűnüldözési célú titkos információgyűjtés korábbi koncepcióját lényegesen átala-
kítva az előkészítő eljárás büntetőeljárásba történő elhelyezésével, illetve az ügyészség, 
rendőrség és NAV által végzett, tisztán bűnüldözési célú titkos információgyűjtés áte-
melésével az ágazati szabályok közül a büntetőeljárás keretei közé teljesen új helyzetet 
teremtett, új feladatok elé állította a nyomozó hatóságokat és a titkos információgyűjtési 
jogkörrel rendelkező szerveket.

A Be. hatálybalépésétől tisztán bűnfelderítési célú tevékenység alatt a bűncselekmény 
felderítése, megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása, elfogása, bizonyítékok 
meg- szerzése, illetve a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése értendő, ezen 

25 Molnár 2016. 
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célok érdekében kizárólag a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint lehet leplezett 
eszközöket alkalmazni.

Ágazati jogszabályok alapján tisztán bűnüldözési célú titkos információgyűjtés nem 
folytatható.

Az új szabályozás szerint a korábban bűnüldözési céllal alkalmazott titkos infor-
mációgyűjtő eszközöket kezdettől fogva a büntetőeljárás keretei között kell alkalmazni 
ügyészi és bírói garanciális jogkörök mellett.

A kialakított eljárási rendszer biztosítja annak lehetőségét, hogy a nyomozás elrende-
lését megelőzően, de már a büntetőeljárás keretein belül a bűncselekmények gyanújának 
megállapítása vagy kizárása érdekében, rövid határidőn belül egyfajta előzetes felderítés 
legyen alkalmazható (előkészítő eljárás).

Leplezett eszközök alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a tőlük várt informá-
ciók, bizonyítékok más módon nem szerezhetők be.

Mindemellett a jogalkotó kompatibilissé tette a titkos információgyűjtés során alkal-
mazható eszközöket a büntetőeljárás során alkalmazható leplezett eszközökkel. Ez meg-
könnyíti az átmenetet az ágazati vagy nemzetbiztonsági titkos információgyűjtésből 
a büntetőeljárásba abban az esetben, ha a titkos információgyűjtés büntetőeljárás alapjául 
szolgáló eredményt hoz.
Korlátozott lehetőségekkel, rendészeti (vagy bűnüldözést támogató), illetve bűn-

megelőzési céllal az ágazati törvények szabályozása továbbra is megengedi a titkos 
információgyűjtés lefolytatását.

Témánkat érintően a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Rtv.) szabályai szerint a rendőrség bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából 
titkos információgyűjtést folytathat, és annak során a bírói engedélyhez kötött eszközök 
kivételével leplezett eszközöket alkalmazhat.

Az emberölések felderítésében az új szabályozás szerinti bűnmegelőzési célú titkos 
információgyűjtés csak nagyon elvétve alkalmazható, hiszen azzal, hogy már a bűn-
cselekmény előkészülete is büntetendő gyakorlatilag minden emberölésre utaló vagy 
ehhez kapcsolódó információ esetén büntetőeljárást (előkészítő eljárást) kell elrendelni.

Álláspontunk szerint megelőzési célú titkos információgyűjtés abban az esetben foly-
tatható, amennyiben a nyomozóhatóság illetékességi területén egy (vagy több) ilyen 
jellegű bűncselekményt elkövető ismert bűnöző tartózkodik, és az ő magatartásának, 
(bűnös) tevékenységének megismerésére rendelhető el bűnmegelőzési célú titkos infor-
mációgyűjtés.

A másik lehetőség a klasszikus Rtv. szerinti titkos információgyűjtésre az eltünések 
esetében képzelhető el, amikor is az eltűnt személy körözésének végrehajtása során, 
személyazonosságának és elérhetőségének megállapítása céljából folytatható titkos infor-
mációgyűjtés.

Amennyiben a titkos információgyűjtés során bűncselekmény elkövetésére vonatkozó 
gyanú merül fel a büntetőeljárást el kell rendelni és a leplezett eszközök alkalmazását 
annak keretében kell folytatni.
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Leplezett eszközök alkalmazása az emberölési ügyekben

Előrebocsátva azt az alapvetést, hogy az élet elleni bűncselekmények a legsúlyosabb bűn-
cselekmények közé tartoznak, és mint ilyennek a felderítése, nyomozása során minden 
rendelkezésünkre álló leplezett eszköz alkalmazható, a következőkben csak a legjellem-
zőbb, tipikusan alkalmazott leplezett eszközökről teszünk említést.

A felderítő munka jelentősége akkor jelentkezik ezekben a bűncselekményekben, 
amikor ismeretlen az elkövető, vagy a gyanúsított leplezni próbálta cselekményét, nincs 
meg a holttest, nincs kapcsolat a sértett és az elkövető között, szervezett bűnözéshez 
köthető leszámolással, bérgyilkossággal állunk szemben.

A felderítés vagy a leplezett eszköz alkalmazása szempontjából – kicsit önkénye-
sen – az alábbi csoportosítást állítjuk fel és tárgyaljuk röviden:

 – családon belüli elkövetés: emberölés, magzatelhajtás,
 – erős felindulásban elkövetett emberölések,
 – ismeretlen tetteses emberölések,
 – eltűnéssel leplezett emberölések, ismeretlen személyazonosságú holttest,
 – előre kitervelt emberölések, ideértve a bérgyilkosságokat is,
 – utólagos felderítés.

Családon belüli elkövetés

Jellemzően kétféle megjelenési formája van az erős felindulásból elkövetett emberölésnek 
valamelyik családtag sérelmére, amikor az elkövető gyakorlatilag a sértett mellett várja 
a hatóságokat, illetve az előre kitervelt elkövetés, ideértve a magzatelhajtást is.

Könnyen belátható, hogy az első esetben semmilyen felderítő munkára nincs szükség, 
a helyszíni szemle adatai és az elkövető beismerő vallomása gyakorlatilag a rendelke-
zésünkre állnak.

A második kategóriára az előre kitervelt esetek szabályai vonatkoznak azzal, hogy 
az elkövető és a sértett kapcsolata segítheti, de nehezítheti is a felderítő munkát. Segítheti, 
hiszen az egyik alapverzió ilyen esetben nyilvánvalóan a családtag általi elkövetés lesz, 
kettejük kapcsolatára vonatkozó információk begyűjtése gyorsan elvezethet a bűncselek-
mény motívumához (például féltékenység). Nehezítheti, hiszen az elkövető jól ismerte 
áldozatát, ami adott esetben a nyomok eltűntetését, a bűncselekmény elkövetésének, 
vagy bizonyítékainak a leplezését is megkönnyítheti a tettes számára.

Alkalmazható eszközök: adatgyűjtés, puhatolás, rejtett figyelés, környezettanulmány, 
fedőokirat, krimináltechnikai eszközök, híváslista-ellenőrzés, lehallgatás, hely titkos 
megfigyelése, titkos kutatás, információs rendszer titkos megfigyelése, küldemény titkos 
megfigyelése.

Érzelmi, indulati elkövetett emberölés

Ezek egy része egyszerű megítélésű ügy, kocsmai verekedés, szórakozóhelyi nézeteltérés, 
családon belüli elkövetés. Az elkövető az eredmény láttán vállalja tettét.
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A másik esetben a tettes kijózanodva szembesül tettével, és megpróbálja azt elrejteni, 
álcázni, alibit igazolni magának, a holttestet eltűntetni, megnehezíteni a hatóságok dolgát.

Alkalmazható eszközök: titkosan együttműködő személy, adatgyűjtés, puhatolás, 
környezettanulmány, rejtett figyelés, krimináltechnikai eszközök, híváslista-ellenőrzés, 
lehallgatás, hely titkos megfigyelése, titkos kutatás, információs rendszer titkos megfi-
gyelése, küldemény titkos megfigyelése.

Ismeretlen elkövető esetében

A nyomozás során az áldozat ismeretségi köréből, körülményeiből, konfliktusaiból, 
szokásaiból kiindulva, az utolsó napjainak, heteinek történéseit feltárva szerezhetünk 
információkat a lehetséges elkövetői körre vonatkozóan.

Alkalmazható eszközök (kezdetben az áldozatra, később az elkövetőre vonatkoztatva): 
titkosan együttműködő személy, bűnügyi és egyéb nyilvántartások, adatgyűjtés, puha-
tolás, környezettanulmány, krimináltechnikai eszközök, híváslista-ellenőrzés, cellain-
formációk, dezinformáció, csapda, lehallgatás, hely titkos megfigyelése, titkos kutatás, 
információs rendszer titkos megfigyelése, küldemény titkos megfigyelése.

Eltűnéssel álcázott emberölések, ismeretlen személyazonosságú holttest

Gyakorlatilag az előző pontokban leírt lehetőségekkel számolhatunk, nehezítve azzal 
a ténnyel, hogy az eltűnésnek látszó eseményről bizonyítanunk kell, hogy bűncselek-
mény, feltételezhetően emberölés történt, elsődleges céllá a holttest felkutatása válik.

Amint fentebb láthattuk, ebben az esetben az Rtv. szerinti titkos információgyűjtés 
is elképzelhető a körözési eljárás részeként, amint azonban felmerül a bűncselekményre 
utaló információ, gyanú, büntetőeljárást kell elrendelni.

Alkalmazható eszközök (kezdetben az áldozatra, később az elkövetőre vonatkoztatva): 
titkosan együttműködő személy, bűnügyi és egyéb nyilvántartások, adatgyűjtés, puha-
tolás, környezettanulmány, krimináltechnikai eszközök, híváslista-ellenőrzés, cellain-
formációk, dezinformáció, csapda, lehallgatás, hely titkos megfigyelése, titkos kutatás, 
információs rendszer titkos megfigyelése, küldemény titkos megfigyelése.

Előre kitervelt emberölések, bérgyilkosság

Nyilvánvalóan a legkonspiráltabb, legjobban előkészített formája az emberöléseknek. 
Az elkövető hosszú időn keresztül készül(het) a bűncselekmény elkövetésére, lépésről 
lépésre megtervezi azt, elrejti, eltünteti, megsemmisíti a holttestet, felkészül a hatóságok 
lépéseire, ellenlépéseket készít elő, felkészül a szakterület tudományos ismereteiből, 
korábbi bűnügyekből.

Amennyiben van holttest, akkor az ismeretlen elkövető felderítésének analógiájára 
tudunk eljárni azzal, hogy a nyomozás sokkal alaposabb rendőri tevékenységet igényel 
az elkövető leplező szándéka és tettei miatt.
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Amennyiben holttest sincs, akkor az erőfeszítések egy része a holttest feltalálására 
kell hogy irányuljon. Az egyéb bizonyítékok teljes logikai láncolata esetén elképzelhető, 
hogy holttest nélkül is sikerül vádat emeltetni, esetleg elítéltetni az elkövetőt, de ez még 
a nemzetközi gyakorlatban is ritka.

Külön kategória ezen belül a szervezett bűnözéshez kapcsolódó leszámolásos vagy 
egyéb bérgyilkosságként megjelenő esetek. Feltételezve, hogy az elkövető profi, a lep-
lezett eszközök alkalmazása nélkül gyakorlatilag lehetetlen eredményt elérni.

Külön nehezíti az ilyen esetek nyomozását, hogy az elkövető mellett a felbujtó szerepe 
is bizonyításra szorul.

Alkalmazható eszközök: titkosan együttműködő személy, fedett nyomozó, bűnügyi 
és egyéb nyilvántartások, adatgyűjtés, puhatolás, környezettanulmány, krimináltechnikai 
eszközök, híváslista-ellenőrzés, cellainformációk, dezinformáció, csapda, álvásárlás, 
lehallgatás, hely titkos megfigyelése, titkos kutatás, információs rendszer titkos megfi-
gyelése, küldemény titkos megfigyelése.

Az utólagos felderítések

A felderítetlen, megoldatlan emberölések ügyeiben az idő múlásával természetszerűen 
kopik a tanúk emlékezete, a rendőri vezetés és a közvélemény elvárása-érdeklődése, 
de csökken a bűnüldöző szervek aktivitása is. A kezdeti nagy erők mozgatása – ha 
a rutinintézkedések nem hozzák felszínre a tettest – egyre kisebb nyomozócsoportra, 
végül egyetlen előadóra zsugorodik, ahogy a felderítés esélyei is egyre csökkennek. 
Voltaképpen ez érthető, hiszen az újabb bűnesetek szorításában az első lépcsős bűnügyi 
alakulatoknak se idejük, se energiájuk nem marad az emberölések aprólékos, alkudo-
zásokkal és lélektani csatározásokkal tarkított állóháborújához. Kevés idő és energia 
marad az egyes reménytelennek látszó ügyekben folytatott részletes elemző-értékelő 
tevékenységre, egy-egy célszemély életútjának hosszú távú megfigyelésére, előnyt jelentő 
helyzetek szisztematikus előidézésére, a releváns személyek alkuhelyzetbe kényszerí-
tésére, a régi bűnesetek kulcsfiguráinak aktuális, napi ismeretére, tehát mindarra, ami 
a kihűlt, „döglött” ügyek felderítését, bizonyítását akár 10–15 év után is eredményezheti.

Az utólagos felderítéseket az alábbi változások teszik lehetővé:
1. A megváltozott emberi kapcsolatok
Minden esemény többszereplős, ahogy egy emberölés nyomozása is rendszerint fel-

színre hozza az áldozat, a potenciális gyanúsított kapcsolatrendszerét, a releváns tanúk 
körét. Ezeknek az embereknek – akarva-akaratlanul – kialakul bizonyos viszonyuk, 
kapcsolatuk, kötődésük egymáshoz, és magához az eseményhez, tehát az emberöléshez. 
Ez a kapcsolat az, amelyik az idő – sokszor több mint egy évtized – múlásával meg-
változik, megváltozhat. Így – többek között – a bűntársakat összekötő érdek megszűn-
het, és az ellenkezőjébe csaphat át, a barátok ellenségekké, a szerelmesek egymás iránt 
közömbössé vagy egyenesen gyűlölködővé válhatnak, házasságok felborulhatnak, kap-
csolatok kihűlhetnek. Mindezek következtében beszélhet valaki, aki korábban nem tette 
ezt, és így felszínre kerülhetnek olyan adatok, amelyek a nyomozás kezdeti szakaszában 



681

rejtve maradtak a hatóságok előtt. Egy tanú, aki korábban félt, vagy csak egyszerűen 
nem akart belekeveredni az ügybe, változtathat elhatározásán, félelme megszűnhet, 
közömbösségét egy személyét érintő esemény váratlanul feloldhatja.
a) A korábbi érzelmi kötődések meglazulása, átfordulása okozott fordulatot az alábbi 

emberölési ügyben.
A brüsszeli családirtó-sorozatgyilkos lelkész Pándy András bűnösségére – több siker-

telen államigazgatási és gyámhatósági eljárást követően – két lánya, Ágnes és Tímea 
vallomása szolgáltatta végül a legközvetlenebb bizonyítékokat. Mindkét lányát szexu-
álisan használta ki és kötötte magához szoros érzelmi szálakkal, nevelt lányától Tíme-
ától gyermeke is született. Közel 10 év elteltével nyílt ki a lányok szeme, változtak meg 
érzelmeik a feltétlen elkötelezettségtől és engedelmességtől fokozatosan a gyűlöletig, ami 
eljuttatta mindkettőjüket a nyíltan felvállalt tanúvallomásig. Tímea a család szektaszerű 
életviteléről, saját lázadásáról, a sérelmére Ágnes által apja felbujtására végrehajtott 
emberölési kísérletről és a családból való szökéséről, Ágnes pedig tettestársként, az apjá-
val együtt elkövetett hat brutális emberölés részleteiről, a holttestek feldarabolásáról 
és savban való szétmaratásáról vallott.
b) A csoportszellem kohéziós erejének megszűnése, megváltozása tette felderíthetővé 

és bizonyíthatóvá az alábbi bűnesetet.
Szlávy Bulcsú mint balatoni keresztapa komoly csapattal rendelkezett. A kiugrott 

sportolókat, kidobóembereket, volt biztonsági őröket, bűnözőket igyekezett kemény kézzel 
kordában tartani, ugyanakkor egzisztenciálisan és érzelmileg magához kötni, hűségüket 
megnyerni. Eltűnésével, meggyilkolásával 1997 júliusától fokozatosan megszűnt a csapat 
kohéziós ereje, ami a kezdeti hallgatástól hat év alatt addig jutott el, hogy a volt testőrök 
többsége nyílt tanúvallomást vállalt fel a megindított nyomozás során. Szlávy meggyilko-
lásával kapcsolatos részletek így váltak operatív értesülésekből 2003-ban  bizonyító erejű 
vallomásokká, és vezettek a holttest kihantolásához, amit egy kriminalisztikai játszma 
hatására maga az egyik tettes kezdett el, ami közben sikerült tettenérni.
c) Sokszor valakinek a halála jelent olyan változást, ami megtöri a korábbi hallgatást.
Farkas Helga 1991 júniusában történt eltűnése, feltételezett meggyilkolása ügyében 

az egyik gyanúsított Juhász Benedek volt, akit a Bács-Kiskun megyei Rendőr-főka-
pitányság emberrablás és más bűncselekmények miatt körözött. Szökése, bujkálása 
ideje alatt a hozzá érzelmileg kötődő személyek – elsősorban a felesége – nem tettek 
érdemi vallomást Juhász szerepéről Farkas Helga elrablásában, pedig – mint utólag 
kiderült – arról több embernek is beszélt, mondott részleteket. Juhász meggyilkolását 
követően viszont, amikor holtteste előkerült a Pankotai Mezőgazdasági Szövetkezet 
öntözőcsatornájából, és sor került beazonosítására, megszűntek azok az érzelmi gátak, 
amelyek a hozzá közel álló embereket hallgatásra ösztönözték. Nem árthattak neki, ezért 
vallomást tettek az általa közölt részletekről, átlendítve ezzel a Farkas Helga-ügyet 
a holtponton, és lehetővé téve az ügy bírói szakba juttatását hat évvel a bűncselekmény 
elkövetése után.
d) A változó baráti-ismerősi és családi kapcsolatok is elősegíthetik egy ügy meg-

oldását.
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Nógrádi József 1998-ban  soltvadkerti családi házából, ahol kisebbik fiával Nógrádi 
Ádámmal lakott, ismeretlen helyre távozott. A gyanús eltűnési ügyben az államigazgatási 
eljárás során nem sikerült tartózkodási helyét megállapítani. Súlyosabb dimenziót adott 
az ügynek az idősebb fiú Nógrádi Zsolt – Pallagh-bizottság előtti – aggályos közszerep-
lése. Gyanú merült fel arra, hogy az apa sérelmére a vele együtt élő és az eltűnés előtti 
időben rossz viszonyba került kisebbik fia, Nógrádi Ádám emberölés bűntettét követte 
el, a holttestet pedig ismeretlen helyen elrejtette. A megszüntetett államigazgatási eljá-
rást követően több éves titkos információgyűjtés keretében folyt a rendkívül aprólékos 
nyomozás, majd 3 év múlva, névtelen levélíró által megjelölt helyen, egy használaton 
kívüli kútból előkerült Nógrádi József holtteste. A sikeres utólagos felderítéshez, vala-
mint a három év alatt elkövetett kisebb súlyú deliktumok bizonyításához nagymértékben 
hozzájárult a Nógrádi családnak a titkos információgyűjtés során feldolgozott, minősé-
gében jelentősen megváltozott, teljes kapcsolatrendszere. Közülük többen a nyílt eljárás 
során is terhelő vallomást tettek Nógrádi Ádámra, akit a bíróság 20 év szabadságvesztés 
büntetésre ítélt.

2. A változó jogi környezet
Az idő múlásával olyan új jogintézmények teremthetnek újabb esélyeket az utóla-

gos felderítésre, mint a díjkitűzés (információvásárlás), a büntetőjogi felelősségre vonás 
elkerülésének kilátásba helyezése (a feljelentés elutasításának vagy a nyomozás meg-
szüntetésének kilátásba helyezése), egyezség a bűnösség beismeréséről, a tanúvédelem 
és a személyi védelem különböző változatai.

3. A tudományos-technikai fejlődés lehetőségei
A tudomány fejlődésével az igazságügyi szakértői, valamint a bűnügyi technikai 

tevékenység olyan új dimenziókat nyer, amelyek évekkel korábban még nem léteztek, 
például a biológiai anyagmaradványok azonosítása, a mitokondriális DNS-vizsgálat, 
a rokonkutatás, a háromdimenziós képalkotó rendszerek, hazai és nemzetközi adatbá-
zisok, a mobilszolgáltatások lehetőségei, passzív és aktív arcfelismerő rendszerek.

Mindezek nemcsak a nyomozás során, a helyszíni szemle keretében, hanem a későbbi 
felderítés alatt is nélkülözhetetlen új információkat eredményezhetnek.

Látnunk kell, hogy a felsorolt lehetőségek önmagukban nem oldják meg az ügyeket. 
Ezeket az esélyeket célirányosan meg kell keresni, fel kell fedezni, szükség és lehetőség 
szerint ki kell váltani, elő kell idézni, végül kriminalisztikai és eljárásjogi értelemben 
észszerű időzítéssel használni kell.

Egyes leplezett eszközök az emberölési ügyekben

Bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök

Titkosan együttműködő személy
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv a bűncselekményre vonatkozó 
információk megszerzése érdekében titkosan együttműködő személyt vehet igénybe.
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Emberölés elkövetésére utaló adatok felmerülésekor valamennyi szóba jöhető sze-
mély birtokában lévő vagy hírszerző lehetőségei felhasználásával hozzáférhető rele-
váns információt be kell szerezni. Az információk beszerzése történhet olyan személy 
együttműködésével, aki eseti jelleggel működik együtt a hírszerző szervezettel, de olyan 
személy bevonásával is, aki rendszeresen szolgáltat bűnüldözési tevékenységet szolgáló 
adatot a hatóságoknak.

Amint azt fentebb is jeleztük, az együttműködők jelentősége a komolyabb felderítő 
tevékenységet igénylő esetekben jelentkezik. Különösen a tervezett és a múltban elkö-
vetett emberölések felderítését segíthetik az együttműködőktől származó információk. 
Ugyanakkor, ha látótérbe kerül egy gyanúsított, és elkezdjük körbejárni, feltárni a sze-
mélyi körülményeit, indítékait, akkor technikai hírszerzés mellett célszerű a személy 
vagy személyek környezetében lévő együttműködők feltérképezése, az információk 
beszerzése, illetve adott esetben számukra konkrét felderítésifeladat-meghatározással.

Külön jelentőséggel bír a rendőrségi fogdákban vagy a BV intézetekben foglalkozta-
tott együttműködők szerepe. Feladatuk lehet a cselekmények utófelderítésében, a véde-
kezési taktika megismerésében, az esetleges tárgyi, vagy személyi bizonyítási eszközök 
felkutatásában való közreműködés, információszerzés. (Számtalan esetben az elkövetési 
eszközt, például kést vagy az eltulajdonított tárgyat sikerült így felkutatni, de az 1990-es  
évek végén egy darabolásos emberölés sértettjének torzóját is a fogdai együttműködő 
leírása alapján sikerült megtalálni.)

Puhatolás
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja az eljárás valódi céljának 
titokban tartásával a bűncselekményre vonatkozó információt gyűjthet, ellenőrizhet 
(puhatolás, konspirált környezettanulmány, leplezett megtekintés, meghallgatás).

A puhatolás, leplezett megtekintés, meghallgatás során az információ gyűjtése 
az eljáró szerv tagja által irányított beszélgetés keretében, valós adatokat is tartalmazó 
ürügy vagy teljes egészében kitalált, az adott helyzetre, szituációra hihetően ráépített 
legenda alapján zajlik. A beszélgetés során az eljárás valódi célját, adott esetben az eljáró 
szerv fellépésének tényét is elfedhetjük. Az aktív a leplezés szükségszerű kelléke vala-
milyen fedőokmány alkalmazása is.

Amint azt az egyes típusoknál jeleztük, a klasszikus adatgyűjtő tevékenység, puhato-
lás, leplezett meghallgatás szinte minden ügyben alkalmazott, megkerülhetetlen eszköz. 
(Egy szeméttelepen megtalált csecsemő holtteste mellett gazdagon volt kutyaszőr is, 
a címek lejárásánál a kutyák felől kezdünk kérdezősködni és próbáljuk tisztázni az egyes 
háztartásokhoz tartozó két- és négylábúakat, és ebből kiindulva eljutni a terhes anyáig.)

A környezettanulmány személyre, épületre irányuló koncentrált formájú informá-
ciógyűjtés a fentiekhez hasonló végrehajtási móddal, amelynek célja a további titkos 
információgyűjtő, illetve leplezett eszközök alkalmazásának elősegítése. A környezet-
tanulmány óriási segítséget nyújthat mind a sértett (áldozat), mind a gyanúsított körül-
ményeinek, kapcsolatrendszerének, anyagi helyzetének, egyéb jellemzőinek megisme-
résében, az azokra vonatkozó alapinformációk beszerzésében.
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Csapda
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv a bűncselekmény megszakítása, 
a bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve a bizonyítás érdekében sérülést vagy 
egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhat.

Emberölési ügyekben – esetleg dezinformációval kombinálva – az elkövető felderí-
tése, személyazonosságának megállapítása, elfogása érdekében képzelhető el a csapda 
alkalmazása. Bérgyilkosság esetén a megbízó és a közvetítő vagy elkövető személyes 
találkozója esetén, illetve a pénz meghatározott helyen történő átadásakor alkalmazható.

A sértett helyettesítése
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja a bűncselekmény megszakí-
tása, a bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve a bizonyítás érdekében a sér-
tettet vagy más személyt az életének és testi épségének megóvása céljából helyettesítheti.

Emberölési ügyekben nehezen elképzelhető eszköz, ugyanakkor a személy ellen (is) 
irányuló bűncselekmények esetében lehet létjogosultsága. A Margit-szigeten futó nőket 
zaklató szatír vagy hasonló elkövetési magatartással nőket zaklató, megtámadó, érté-
keiket elraboló elkövetővel szemben, a feladatra felkészített, a részvételt önként vállaló 
rendőr(nő)vel helyettesíthető a sértett.

De ugyanebbe a körbe tartozhat például az elkövetők és a sértett között telefonon 
történő tárgyalások, egyezkedések során (fenyegetéssel megvalósuló bűncselekmények, 
emberrablás) a sértett kiváltása egy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező rendőrrel, 
aki a tárgyalásokat megfelelően irányítva befolyásolni képes az elkövető(k) cselekedeteit.

Rejtett figyelés
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv a bűncselekménnyel kapcsolatba 
hozható személyt, lakást, egyéb helyiséget, bekerített helyet, nyilvános vagy a közönség 
részére nyitva álló helyet, illetve járművet vagy tárgyi bizonyítási eszközt képező dol-
got titokban megfigyelhet, a történtekről információt gyűjthet, valamint az észlelteket 
technikai eszközzel rögzítheti (a továbbiakban: rejtett figyelés).

A rejtett figyelésnek a magánlakás fogalma alá eső helyet érintő alkalmazása esetén 
a hely titkos megfigyelése leplezett eszköz bírói engedélyhez kötött alkalmazásának 
szabályaira figyelemmel történhet.

A rejtett figyelés érdekében a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv 
titkosan együttműködő személyt is igénybe vehet.

Alapvető információszerző, -megerősítő eszköz, szinte minden emberölési ügyben 
alkalmazásra kerül személyek, helyszínek, útvonalak, ellenőrzésére. Tipikus megoldás 
a tanú- vagy gyanúsított kihallgatások előtti és utáni mozgások megfigyelése, az ezt 
követő találkozók, események dokumentálása. Számtalan ügyben a sértettek temetésének 
helyszínén történt figyelési anyagokat kiértékelése is hasznos információkkal szolgálhat.

Rejtett figyelés végrehajtása indokolt emberölés felderítésekor, előkészület esetén 
annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetését meg lehessen szakítani, az elkövető 
kilétét meg lehessen állapítani. Amennyiben bérgyilkosságra felkérés esetén pénzá-
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tadásra kerül sor, és annak dokumentálására esély van, az akció biztosítása érdekében 
is megfigyelést kell folytatni.

Dezinformálás
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv a bűncselekmény megszakítása, 
a bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, illetve a bizonyítás érdekében az információ 
forrásának leplezésével a leplezett eszköz alkalmazásával érintett személlyel valótlan 
vagy megtévesztő információt közölhet. Az információ továbbításához a leplezett esz-
közök alkalmazására feljogosított szerv titkosan együttműködő személyt is igénybe 
vehet (dezinformáció).

A dezinformálás egyik alapvető célja, hogy az érintett személy(ek) köréből valamilyen 
reakciót váltson ki, és ezáltal cselekedeteiket, viselkedésüket a felderítés által megkívánt 
irányba befolyásolja. A megfelelő időben eljuttatott és megfelelő információt hordozó 
dezinformációval jelentősen megkönnyíthető a párhuzamosan alkalmazott vagy alkalma- 
zandó egyéb eszközök és módszerek hatékonysága a későbbi bizonyítás érdekében.

A valótlan vagy megtévesztő információ közlése
 – terhelt vagy tanú kihallgatása, illetve bizonyítási cselekmény során nem alkalmaz-

ható;
 – nem tartalmazhat a törvénnyel össze nem egyeztethető ígéretet, és
 – nem valósíthat meg fenyegetést vagy felbujtást, továbbá nem terelheti az érintett 

személyt annál súlyosabb bűncselekmény elkövetése felé, mint amelyet eredetileg 
elkövetni tervezett.

A tilalmak egyrészt biztosítják a tisztességes eljárás garanciális folytatását, másrészt azt 
hivatottak megakadályozni, hogy a leplezett eszköz a bizonyítást ne torzítsa.

Emberölési ügyekben is elképzelhető például csapdához vagy egyéb leplezett eszköz-
höz kapcsolódva. A fentebb már említett Szlávy Bulcsú-ügyben az elkövető egy játszma 
keretében végrehajtott dezinformáció eredményeképpen kezdte el kihantolni a holttestet.

Egyes ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazási szabályai

Fizetési műveletek megfigyelése

A fizetési műveletek megfigyelése új, korszerű leplezett eszköze a büntetőeljárásnak, 
amelynek a bizonyításon túl a büntetőeljárás vagyonvisszaszerzésre irányuló törekvése-
iben lehet kiemelkedő jelentősége.

Emberölési ügyekben nem jellemző, bár akár a sértett, akár a gyanúsított számláin 
történő pénzmozgások megfigyelése előfordulhat, különösen mondjuk egy bérgyilkos 
alkalmazása esetén (már amennyiben annyira amatőr, hogy bankszámlára utaltatja 
a megbízási díját).
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A büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásba helyezése (a feljelentés eluta-
sításának vagy a nyomozás megszüntetésének kilátásba helyezése)
A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv az ügyészség engedélyével bűncse-
lekmény elkövetőjével megállapodást köthet, amelyben számára kilátásba helyezi, hogy 
vele szemben büntetőeljárást nem indítanak, illetve a folyamatban lévő büntetőeljárást 
megszüntetik, ha az ügy, illetve más büntetőügy felderítésével, bizonyításával összefüg-
gő információkat és bizonyítékokat bocsát rendelkezésre, és a megállapodással elérhető 
nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek jelentősebb, mint az elkövető büntetőjogi 
felelősségre vonásához fűződő érdek.

Nem köthető megállapodás, ha az elkövetővel szemben olyan bűncselekmény miatt 
kell büntetőeljárást folytatni, amellyel más életét szándékosan kioltotta vagy amellyel 
szán- dékosan maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozott.

Az együttműködő vagy az adott ügy (saját ügye) felderítésével, bizonyításával összefüg-
gő információkat vagy bizonyítékokat bocsát rendelkezésre; vagy más büntetőügy felderí-
tésével, bizonyításával összefüggő információkat vagy bizonyítékokat bocsát rendelkezésre.

Emberölési ügyekben a tilalom miatt jellemzően csak olyan formában fordul elő, 
amikor valamely más bűncselekmény gyanúsítottja köt megállapodást a nyomozóható-
sággal, és hoz információkat egy emberölési üggyel kapcsolatban. A gyanúsítottak egy 
része önmaga ajánlja fel a megállapodást és az információit, más esetekben a gyanúsítotti 
kihallgatások taktikája lehet az együttműködés lehetőségének felajánlása.

Az elkövetővel a megállapodás csak a megállapodás tervezetének ügyészi engedélye-
zését követően jöhet létre. Akár a felderítő szerv, akár az elkövető kezdeményezi a megál-
lapodást, ha azt az ügyészség kizárja, a megállapodás nem köthető meg. A megállapodás 
ügyészi engedély nélkül késedelmet nem tűrő esetben sem köthető meg.

Hozzájárulással alkalmazott megfigyelés

Az érintett hozzájulásával alkalmazott megfigyelés gyakorlatilag a hozzájárulással alkal-
mazott információs rendszer titkos megfigyelését, hozzájárulással alkalmazott hely titkos 
megfigyelését, illetve hozzájárulással alkalmazott lehallgatást takar.

Olyan leplezett eszköz, ahol az érintett alapvető jogainak korlátozásához önkéntes 
beleegyezés szükséges, és ahol a bírói engedélyt az érintett hozzájárulása és az ügyészség 
együttes jóváhagyása pótolja.

A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv az ügyészség engedélyével, 
a sértett írásbeli hozzájárulásával megfigyelést alkalmazhat

 – uzsora-bűncselekmény, kapcsolati erőszak, illetve zaklatás bűncselekménye miatt 
vagy

 – olyan bűncselekmény miatt, amely fenyegetéssel valósul meg.

A fenti szabályozásból látható, hogy az eszköz alkalmazását nem kifejezetten az embe-
rölési ügyekben képzelte el a jogalkotó, ugyanakkor megjelennek benne azok a személy 
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elleni fenyegetéssel megvalósuló bűncselekmények, amelyek témánk szempontjából 
érdekesek lehetnek.

Az eszköz alkalmazásának célja, hogy a levélben, telefonon vagy más elektronikus 
formában megvalósuló fenyegetés gyanúsítottját be tudjuk azonosítani, és azután már 
a büntetőeljárás teljes eszköztárát felhasználva el tudjunk vele szemben járni, bizonyítani 
tudjuk cselekményét.

Álvásárlás

A korábban is létező mintavásárlás, bizalmi vásárlás, álvásárlás az új Be.-ben  egysé-
gesen álvásárlásként jelenik meg, bár egyes fordulataiban a korábbi hármas felosztás 
visszaköszön.

Az álvásárlás szűkebb értelemben a bűncselekmény elkövetőjének elfogása, illetve 
tárgyi bizonyítási eszköz biztosítása érdekében dolog megszerzésére vagy szolgálta-
tás igénybevételére irányuló színlelt megállapodás megkötését és teljesítését jelenti, 
az ügyészség engedélyével. Ebben az esetben az álvásárlás már közvetlenül arra irányul, 
hogy a felderítő szerv az elkövető tettenérésével bizonyítékot szerezzen.

Az álvásárlást főszabályként fedett nyomozó hajtja végre.
Emberölési ügyekben nagyon ritkán alkalmazott eszköz, de például a 2000-es  évek 

elején, egy emberöléseket és fegyveres rablásokat üzletszerűen végző bűnözői csoport 
esetében, akik kézigránátokat is használtak a pénzszállító autók ellen, a gránátokat bizto-
sító személy beazonosítása után, őt álvásárlás keretében próbálta elfogni a felderítő szerv.

Fedett nyomozó alkalmazása

A leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv a szervhez tartozását, illetve 
kilétét tartósan leplező, kifejezetten ilyen feladat ellátása érdekében foglalkoztatott tag-
ját (a továbbiakban: fedett nyomozó) a büntetőeljárásban az ügyészség engedélyével 
alkalmazhatja.

A fedett nyomozó tevékenysége a beépülés, valamely más leplezett eszköz végre-
hajtása vagy támogatása, illetve a bűncselekménnyel összefüggő információszerzés és 
bizonyítékok beszerzése.

A fedett nyomozó alkalmazása eredményének bizonyítékként történő felhasználása 
során minden szükséges intézkedést meg kell tenni a fedett nyomozó kilétének titokban 
maradása és biztonsága érdekében.

Fedett nyomozó alkalmazása életes ügyekben az emberölés előkészületének felde-
rítése és bizonyítása érdekében már-már gyakorlottá vált. Például amikor egy megyei 
APEH főosztályvezető gyermekének elrablása útján akartak pénzhez jutni az elkövetők, 
de a gyermek megölését is tervezték. Az együttműködőkön keresztül bevezetett fedett 
nyomozónak adtak megbízást a cselekmény végrehajtására.

Újabban az eltűnéssel leplezett emberölések felderítésénél is szerepet kapnak.
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Fedőokirat, fedőintézmény és fedőadat felhasználása

A fedőokirat, fedőintézmény és fedőadat mint leplezett eszközök olyan támogató jellegű 
eszközök, amelyek elsődlegesen más leplezett eszközök védelmét, infrastrukturális 
hátterét szolgálják, másodlagosan pedig a bűncselekmény felderítését és a bizonyítást.

A korábban említett adatgyűjtés, puhatolás, környezettanulmány, rejtett figyelés, dez-
információ vagy más eszközök alkalmazását elősegítő, az eljáró rendőr vagy az együtt-
működő fedését, tevékenységének legalizálását szolgáló eszközök.

Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
Az információs rendszer titkos megfigyelése

Az információs rendszer titkos megfigyelése során a leplezett eszközök alkalmazására 
feljogosított szerv bírói engedéllyel információs rendszerben kezelt adatokat titokban 
megismerhet, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti.

Emberölési ügyekben ritkán alkalmazott eszköz, elképzelhető az elkövető kapcso-
latrendszerének, ilyen eszközön folytatott kommunikációjának megismerése céljából.

A titkos kutatás

A titkos kutatás során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv bírói enge-
déllyel – a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló hely kivételével – lakást, egyéb 
helyiséget, bekerített helyet, illetve – a közösségi közlekedési eszköz kivételével – jármű-
vet, továbbá az érintett személy használatában lévő tárgyat titokban átkutathat, az ész-
lelteket technikai eszközzel rögzítheti.

Emberölési ügyekben a titkos kutatás a bűncselekmény nyomainak, anyagmaradvá-
nyainak, az elkövetés eszközének felkutatása érdekében alkalmazható. Ritkán alkalma-
zott eszköz, hiszen a hatályos Be. szabályai alapján az egyszerű gyanúra is büntetőel-
járás rendelhető el, és annak részeként, szemle keretében általában ugyanezek a célok 
elérhetők. Másrészről azt is látnunk kell, hogy nagyon bonyolult, összetett módszerről 
van szó, ami általában több rendvédelmi szerv jelentős számú munkatársának tökéletes 
összhangban történő együttműködését igényli a konspiráció fenntartása és a siker érde-
kében. Így alkalmazására csak különösen indokolt esetben és akkor kerül sor, amikor 
más eszköztől már tényleg nem várható eredmény.

A hely titkos megfigyelése

A hely titkos megfigyelése során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított 
szerv bírói engedéllyel – a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló hely kivételé-
vel – a lakásban, egyéb helyiségben, bekerített helyen, illetve – a közösségi közlekedési 
eszköz kivételével – járművön történteket titokban technikai eszközzel megfigyelheti és 
rögzítheti.



689

Ennek érdekében az ehhez szükséges technikai eszköz az alkalmazás helyén elhe-
lyezhető. Az eszköz elhelyezése, valamint eltávolítása érdekében az Rtv. szerinti titkos 
információgyűjtés folytatható.

Emberölési ügyekben ritkán alkalmazott eszköz. Például a bérgyilkossal magánla-
kásban történő találkozó és tárgyalás során történtek rögzíthetők.

A küldemény titkos megismerése

A küldemény titkos megismerése során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított 
szerv bírói engedéllyel postai küldeményt vagy egyéb zárt küldeményt titokban felbonthat, 
annak tartalmát megismerheti, ellenőrizheti és rögzítheti.

A küldemény-ellenőrzés szintén ritkán alkalmazott leplezett eszköz. Például a 2000-
es  évek elején felbujtásra elkövetett emberölés elkövetőjét a felbujtó szinte napjainkig 
csomag küldésével segítette a BV intézetben, küldött neki pénzt és feltöltötte a telefon-
kártyáját, természetesen nem a saját nevében, de a küldemény ellenőrzése során a köztük 
lévő kapcsolat igazolható volt.

A lehallgatás

A lehallgatás során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv bírói engedély-
lyel elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében elektronikus hírközlő hálózat vagy 
eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikáció tartalmát titokban 
megismerheti és rögzítheti.

A robbanásszerű technikai fejlődéssel az egyik legkedveltebb és leggyakrabban alkal-
mazott leplezett eszközzé vált. Ez természetesen az emberölési ügyekre is igaz, segítsé-
get nyújthat magányos elkövető megismerésében, értelmi, érzelmi, pszichés rendszere, 
aktuális élethelyzete, kapcsolatrendszere feltérképezésében.

Sokkal hasznosabb lehet a lehallgatás a többes elkövetésnél, főleg egy akcióban 
vagy az után, egy kihallgatás vagy egyéb rendőrségi lépés, nyomozási cselekmény után, 
az ezek által kiváltott reakciók megismerésére, a bizonyítékok eltüntetésére vagy hollé-
tére, a védekezési taktikára vonatkozó információk megszerzésére.

A telefonon történő közlésekből tudomást szerezhetünk a végrehajtott, a tervezett 
vagy más befejezett bűncselekmény elkövetésének körülményeiről, az elkövetők köré-
ről, a jogtalanul elvett vagyontárgy hollétéről. Felderíthetővé válik a háttérben maradó 
szellemi irányító, az esetleges tippadó. A tervezett bűncselekmény esetén a közlések 
kielemzése alkalmas arra, hogy megelőzzük a végrehajtást, megszervezzük a sértett 
védelmét.

Természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy mint egyéb bűncselekményeknél is, 
az igazán kvalifikált elkövetők ismerik a lehallgatás lehetőségét, telefont nem használnak, 
vagy csak egy alkalommal, és utána megsemmisítik, illetve telefonon nem beszélnek 
a bűncselekménnyel összefüggő dolgokról.
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Egyéb, a felderítés során alkalmazható megoldások:

Adatszerző tevékenység: adatkérés, feltételes adatkérés, adatgyűjtés és egyéb 
adatszerző tevékenység

Adatkérés

A büntetőeljárási törvény adatszerző tevékenységre vonatkozó Hetedik Fejezete a korábbi 
büntetőeljárási törvényben a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenységére vonat-
kozó, valamint a büntetőeljárás során eljáró szervekre irányadó ágazati jogszabályokban 
szabályozott adatgyűjtő, adatkérő tevékenységeket építi be és dolgozza át adatkérés és 
adatgyűjtés néven.

A büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő 
eljárás során eljáró szerv bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettől kérheti büntetőeljárással összefüggésbe hozható, a szervezet 
birtokában lévő adat vagy irat átadását, illetve tájékoztatás adását.

Garanciális okokból a törvény úgy rendelkezik, hogy az ügyészség kivételével az elő-
készítő eljárást folytató szervek, illetve a nyomozás során a nyomozó hatóság megha-
tározott adatkezelőktől kizárólag az ügyészség engedélyével kérhetnek adatszolgáltatást 
(például az adóhatóságtól, a vámhatóságtól, az elektronikus hírközlési szolgáltatótól).

Az adatkérés keretében adatszolgáltatás kérhető például
1.  az adóhatóságtól,
2.  a vámhatóságtól,
3.  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) pontjában meg-
határozott igazgatási szervtől,

4. az elektronikus hírközlési szolgáltatótól,
5.  a postai szolgáltatótól, illetve a postai közreműködői tevékenységet végző személy-

től vagy szervezettől,
6.  a banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak vagy biz-

tosítási titoknak minősülő adatot kezelő szervtől, ilyen adatra vonatkozóan,
7.  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védel-

méről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi és személyes 
adatot kezelő szervezettől, ilyen adatra vonatkozóan,

8.  a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28. §-a 
és 28/A. §-a alapján vezetett nyilvántartásból,

9.  a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból,
10. az útiokmány-nyilvántartásból,
11. a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, illetve a bűnügyi és rendészeti biometrikus 

adatok nyilvántartásából,
12. a szabálysértési nyilvántartási rendszerből,
13. a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
14. a menekültügyi nyilvántartásból,
15. a körözési nyilvántartási rendszerből,
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16. a határrendészeti adatállományból,
17. a közúti közlekedési nyilvántartásból,
18. a vasúti járművekkel, a légi járművekkel, illetve a gépi meghajtású úszólétesítmé-

nyekkel kapcsolatos nyilvántartásokból,
19. a cégnyilvántartásból,
20. az ingatlan-nyilvántartásból,
21. az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából,
22. a hitelbiztosítéki nyilvántartásból,
23. a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásából,
24. a lőfegyverek központi nyilvántartásából,
25. az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló 

törvény szerinti adatbázisból,
26. a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírság nyilvántartásból

kérhető.

Emberölés felderítése esetén elsősorban a távközlési szervezetektől, pénzintézetektől, 
egészségügyi intézményektől beszerzett adatokra lehet szükség, amelyek banktitoknak, 
üzleti titoknak, orvosi titoknak minősülnek. Kiemelkedő jelentőséggel bír a telefon hívás-
listák, IMEI, IMSI, valamint a tartózkodási hely megállapításához szükséges úgynevezett 
toronyadatok beszerzése.

Feltételes adatkérés

A törvény bevezet egy új jogintézményt, a feltételes adatkérést, amely az adatkérés-
nek egy külön nevesített, speciális esete, és lehetővé teszi, hogy az ügyészség, illetve 
az ügyészség engedélyével a nyomozó hatóság és a rendőrségnek az előkészítő eljárás 
során eljáró szervei meghatározott adatkezelő szervektől, egy jövőbeni feltétel bekövet-
kezése esetére adatokat kérhessenek.

Adatgyűjtés

Az adatkéréssel ellentétben az adatgyűjtés során eljáró szerv aktív, saját tevékenységével 
biztosítja az adatok megszerzését.

Az adatszerző tevékenységre a törvény nemcsak a nyomozás során biztosít lehetősé-
get, hanem az ügyészség adatkérést és adatgyűjtést folytathat meghatározott célból 
a bírósági eljárásban is. Az ügyészség a vádemelést követően kizárólag a bizonyítási 
indítványai megtétele, a bizonyítási eszköz felkutatása és biztosítása érdekében végezheti 
az adatszerző tevékenységet.
Adatgyűjtéssel az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szer-

vek olyan kevésbé formalizált tevékenységet folytathatnak, amelynek célja elsősorban 
a bűncselekmény gyanújának megállapítása, illetve annak tisztázása, hogy vannak-e 
bizo- nyítási eszközök, és azok hol találhatók.
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Az adatszerző tevékenységről szóló részben, az Egyéb adatszerző tevékenység alcím 
alatt találhatók azok az eljárási cselekmények, amelyek önmagukban is összetettebb jog- 
intézménynek tekinthetők, így például a körözésre és a szaktanácsadó közreműködésére 
vonatkozó szabályok.

Egyéb adatszerző tevékenység

Az Egyéb adatszerző tevékenység alcím alatt találhatók azok az eljárási cselekmények, 
amelyek önmagukban is összetettebb jogintézménynek tekinthetők, így például 
a körözésre, a különböző nyilvántartások igénybevételére és a szaktanácsadó közre-
működésére vonatkozó szabályok.

Technikai adatgyűjtő eszközök

Olyan technikai adatgyűjtő eszközök, berendezések, amelyek hang, illetve kép rögzíté-
sére, sugárzására, továbbítására, illetve jeladásra vagy vételére alkalmasak, illetve más 
krimináltechnikai eszközök.

Emberölési ügyekben az eljárás megindulásakor, a helyszíni szemlén természetes 
a magas szintű tudományos ismereteken alapuló kriminalisztikai eszközök alkalmazása 
a bűncselekmény nyomainak rögzítésére.

A krimináltechnika, illetve a technikai eszközök alkalmazása azonban az eljárás 
későbbi szakaszaiban is jelen vannak. A kihallgatások során az elszólások, kvázi beis-
merések, értékelhető utalások utólagos kiértékelése céljából nagy szerepe lehet egyes 
meghallgatások, párbeszédek hanganyaga, esetleg képi anyaga rögzítésének. Ugyanakkor 
például a gyanúsított ujjnyomának vagy éppen DNS-mintájának leplezett módon történő 
beszerzése is elképzelhetetlen ezen eszközök alkalmazása nélkül.

Technikai bemérés

Látókörbe került potenciális elkövetőkkel szemben emberölések nyomozásakor sokszor 
bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazását (lehallgatást) célszerű kezdemé-
nyezni. Amennyiben nem ismert az elkövető telefonszáma, meg kell szervezni az általa 
használt mobiltelefon bemérését. A bemérés egy egyszerű technikai eszközzel történik, 
amely alapján meg lehet tudni a telefon és a kártya IMSI-, illetve IMEI-kódját, valamint 
a telefonszámot.

A bemérés sikeres végrehajtásához rejtett figyelést kell szervezni azért, hogy feltér-
képezzék a célszemély mozgási útvonalait, tartózkodási helyét, annak érdekében, hogy 
a bemérést végző apparátus a szükséges technikai eszközökkel a helyszínen megjelenve 
sikeres mérést tudjon végezni.



A 3. évezred kihívásai a kábítószer bűnözés  
elleni küzdelemben

Bodor László

Bevezetés

A kábítószer-kereskedelem nemcsak hazánkat, hanem az egész világot érintő probléma. 
A kábítószer egy rendkívül addiktív anyag, amely tönkreteszi emberek millióinak életét. 
A kábítószer-kereskedelem látenciája elég magas, hiszen egy olyan bűncselekményről 
beszélünk, amelynek jogi értelemben nincs sértettje, így jellemzően akkor kerül egy 
elkövetett bűncselekmény a hatóságok tudomására, ha a nyomozó szervek, valamilyen 
„titkosan” végrehajtott információgyűjtést végeznek. Ez történhet az előkészítő eljárás, 
a büntetőeljárás, illetve a titkos információgyűjtés során. A kábítószer-kereskedelem 
sokszor szorosan kötődik a szervezett bűnözői körökhöz, hiszen ez az elkövetési forma 
az egyik legelterjedtebb a szervezett bűnözés terén, de amely elkövetői csoportnak nem 
ez a fő profilja, ott is megjelenhet a kábítószer, fogyasztói szinten.

Az ilyen szervezett bűnözői csoportokból azonban legtöbbször csak a rendőrséggel 
titkosan együttműködő személyek segítségével tudnak a hatóságok információt vagy 
bűncselekmények bizonyítékául szolgáló egyéb eszközt megszerezni.

Napjainkra újra felértékelődni látszik a humánhírszerzés fontossága. Korábban a nyo-
mozó hatóságok csak ilyen úton tudtak információkhoz jutni, mivel nem voltak olyan 
infokommunikációs hálózatok, mint jelen korunkban. Később megjelentek – a technika 
fejlődésével – a különböző kommunikációs hálózatok, mint például a mobiltelefon vagy 
az internet. Ezeket az eszközöket kezdetben könnyű volt megfigyelni, és ezáltal ren-
geteg hasznos információt ki lehetett nyerni a segítségükkel, amely háttérbe szorította 
a humánhírszerzést.

Azonban a technika fejlődése kezdi a visszájára fordítani ezt az előnyt, hiszen nap-
jainkban nagyon sok a titkosított hálózat, illetve a különböző híradások hatására már 
mindenki tudatában van annak, hogy a felderítő szerveknek lehetőségük van a telefon-
vonalak lehallgatására, vagy az interneten folytatott kommunikáció megfigyelésére, 
ezért igyekeznek, ezen eszközök használatának az elkerülésére vagy a már említett 
titkosítások kihasználására.

Ezért, illetve az új jogi szabályozásnak (új büntetőeljárási törvény) köszönhetően, 
a felderítő szervek ismét visszatérnek az emberi információszerzés alkalmazásához.

Kábítószerekről általánosságban

Az emberiség történelmében ősidők óta jelen vannak az olyan, a természetben megta-
lálható anyagok, amelyeket az ember a közérzetének a javítására, a fájdalma, fáradtsága 
leküzdésére, vagy csak puszta örömszerzés céljából fogyaszt. Koronként, illetve kultú-
ránként is eltérő volt ezen szerek használatának célja, elfogadottsága. Már időszámítá-
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sunk előtt fogyasztottak kábítószert, amelynek különböző jelentőségeket tulajdonítottak. 
Voltak, akik a természetfelettivel való spirituális kapcsolatba lépés módjaként tekintettek 
rá, voltak, akik gyógyulást reméltek tőle, voltak, akik a jókedv miatt fogyasztották. 
Az ópiummák ismerete és használata a történelem előtti időkből ered, és végigkíséri 
az emberiség kultúrtörténetét. Lehetetlen megállapítani, ki és mikor jött rá arra, hogy 
a mákfejek bemetszésével ópiumot lehet előállítani, de minden jel arra mutat, hogy ezt 
először Kis-Ázsiában alkalmazták.

Felfedezhető, hogy a sumérok már 5000 évvel ezelőtt használták az ópiumot és adták 
át ismereteiket az őket követő népeknek; az Assurban folytatott ásatások során feltárt 
és a világ legrégibb gyógyszerkönyvének tekinthető agyagtáblák valószínűsítik, hogy 
az Asszír Birodalomban széles körben használták gyógyszerként az ópiumot, és innen 
terjedt tovább Egyiptomba, Perzsiába, Görögországba és más közeli és távoli országokba. 
A középkor legjelentősebb kábítószere ugyancsak az ópium volt, amelynek legnagyobb 
importőre Kína volt, és az ópium miatt 1834-ben  háborúba is keveredett miatta Angliával. 
Mivel már akkor felismerték a fogyasztást követő kellemes hatás mellé társuló, mind 
a pszichikumra, mind fizikumra gyakorolt negatív hatását ezért már a középkorban is 
volt törekvés a betiltására.

Manapság több száz fajta szert ismerünk, amelyekről tudott, hogy kábító hatásuk 
van az emberi szervezetre. Azonban ezek közül csak azokat tekintjük jogilag kábító-
szernek, amelyeket nemzetközi egyezmények annak nyilvánítanak. A világ legtöbb 
országa egyetért azzal, hogy melyek azok az anyagok, amelyek fogyasztása olyan káros 
hatással lehet az emberi szervezetre, hogy azok fogyasztását, kereskedelmét, előállítását 
jogi eszközökkel kell szabályozni.

A kábítószerek és a bűnüldözés kapcsolata

A 21. században a világon szinte sehol sem lehet korlátozás nélkül kábítószert fogyasztani. 
Azonban egyre több országban, szigorú szabályozás mellett lehetőség nyílik a marihuána 
fogyasztására, termelésére és viszonteladására is (például Hollandia, Spanyolország, 
Amerikai Egyesült Államok egyes tagállamaiban). Ma Magyarországon mindenféle 
kábítószernek minősített anyag, vegyület fogyasztása, azzal történő kereskedés, annak 
előállítása tilos és büntetőjogi szankciót von maga után.

A 90-es  éveket megelőzően Magyarországon elsősorban különféle gyógyszerek, nyug-
tatók, vegyi anyagok „szolgálták” ki a bódulat iránti igényt. A gyógyszerekhez, nyugta-
tókhoz való illegális hozzájutáshoz kötődő elkövetési mód az orvosi vények hamisítása 
(magánokirat-hamisítás) rendkívüli mértékben terjedt el ebben az időben. A különböző 
bódultságot okozó szerek használata és az ehhez kötődő szervezett bűnözés egyik megje-
lenési formája volt az ópiátfüggők igényeit kiszolgálni hivatott mákszármazékok illegális 
előállítása és kereskedelme. Ilyen anyagok voltak az úgynevezett „metszett mák” (zöld 
mákgubót, még lábon állva vékonyan megmetszették és a kicsorgó, majd megszáradó 
nedvet lekaparták, kiszárították, porrá törték, és a heroinhoz hasonlóan injektálták) 
és a máktea. A fenti szerek és azok fogyasztásának formái, valamint a hozzájuk kötődő 
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illegális tevékenység a 90-es  évek elejére alább hagyott, bűnügyi relevanciáját elvesztette 
a klasszikus kábítószer-bűnözéssel szemben, tekintettel arra, hogy utóbbi jelenségnek 
társadalomra veszélyessége nagyságrendekkel meghaladja a fentiekben leírtakat.

A klasszikusan kábítószerek kereskedelme, terjesztése a 90-es  évek elejétől vált 
bűnügyileg kézzelfogható problémává Magyarországon, és ettől az időszaktól beszél-
hetünk klasszikus kábítószer-bűnözésről. Kezdetben a cannabisszármazékok, LSD-tar-
talmú bélyegek és ezzel párhuzamosan a heroin terjesztésével kapcsolatban indultak 
büntetőeljárások. Az LSD-tartalmú bélyegek illegális kereskedelmének háttérbe szo-
rulásával (a 90-es  évek vége) egy időben terjedtek el hazai kábítószerpiacon az amp-
hetaminszármazékok, mint például az extasytabletta, és speedpor. Magyarországon 
a kokainfogyasztás és -kereskedelem mértéke az elmúlt évtizedekben jelentősen nem 
változott, korábban is és napjainkban is egy bizonyos réteg fogyasztja.

A nemzetközi kábítószer-kereskedelem vonatkozásában Magyarország tranzitország-
nak számít. Elsősorban a hazánkon áthúzódó úgynevezett balkáni útvonalhoz kötődő 
heroincsempészés és ehhez kapcsolódó belföldi terjesztés mutatja a klasszikus szervezett 
bűnözés jegyeit. Ezt a tevékenységet török és koszovói albán, etnikai, családi és vérségi 
alapon szerveződő csoportok irányítják. Tevékenységüket 15–20 éve kialakult és rögzült 
munkamegosztás, konspiráció jellemzi. Hozzájuk kapcsolódnak a balkáni útvonalon 
elhelyezkedő országok állampolgárai alkotta segítő, támogató depóztató (depóztatás: 
jelentős mennyiségű kábítószer hosszabb-rövidebb ideig történő raktározása), szállító, 
az elkövetés logisztikai feltételeit (logisztikai feltételek: depólakás, szállítóeszköz, ide-
genrendészeti háttérhez bejelentett lakcím, befogadó nyilatkozat, cégháttér, cégtelephely, 
telefonok, ügyvédi és egyéb támogató kapcsolatok) biztosító személyek. Az ilyen jellegű 
bűnszervezetek szerveződésére a laza, sejtszerű, horizontális struktúra a jellemző. Ennél 
a körnél tapasztaljuk az államhatalmi és közigazgatási szervekbe történt behatolásra 
irányuló folyamatos törekvést. Igyekeznek a személyes és legális üzleti kapcsolatot kiala-
kítani politikai körökhöz kapcsolódó személyekkel. Gyakran előfordul, hogy tevékeny-
ségük végrehajtásába megpróbálják a rendvédelmi szervek aktív, illetve már nem aktív 
tagjait is bevonni. Ez a támogatás elsősorban a kábítószer-szállítmányok országhatáron 
történő akadálymentes átjuttatásában, elfogásokat, lefoglalásokat követő büntetőeljárások 
eredményességét befolyásoló intézkedések sorozatában nyilvánulhat meg.

Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a balkáni útvonalon tevékenykedő elkövetői körök 
részt vesznek szintetikus kábítószerek csempészetében, terjesztésében és előállításában, 
illetve a kábítószerek előállításához szükséges prekurzorok laboratóriumokba történő 
szállításában is.

A szintetikus kábítószerek a 90-es  évek közepétől terjedtek el egész Európában. Ezek 
a kábítószerek 2004-ig  jellemzően Nyugat-Európából – különösen Hollandiából – kerül-
tek a hazai piacokra. Az amfetaminszármazékok magyarországi előállításával összefüg-
gésben folyamatosan merültek fel információk. Ezek két esetben nyertek megerősítést, 
az egyik ilyen eset volt az 1993 őszén egy budapesti gyógyszergyárban kialakított kisebb 
kapacitású amfetaminlabor, ahonnan az engedélyezett mennyiségen felül előállított amfe-
tamin az illegális piacra jutott, illetve az 1994-ben  Biatorbágyon felszámolt kábítószer-
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labor, ahol elsősorban a skandináv piacra szánt amfetamint állítottak elő. A szintetikus 
kábítószerek bűnügyi vonalán tapasztalható elkövetői szerveződés foka a közelmúltig 
nem érte el a heroincsempészet és -terjesztés vonalán tapasztalt mértéket. A szinteti-
kus drogok terjesztésére szakosodott elkövetői körök néhány millió forint tőkével, saját 
szervezésben, elsősorban személygépkocsival Hollandiába utaztak, ott magyar, szerb 
és holland személyektől – relatíve olcsó áron, például 50 eurocent/tbl. – beszerezték 
a szintetikus kábítószert, amelyet gépkocsiban csempésztek be az országba. Ezt elsősor-
ban budapesti centrummal rendelkező, saját terjesztői hálózaton keresztül 2–3 lépcsőben 
juttatták el a fogyasztókhoz. A fogyasztás színhelye jellemzően a fiatal felnőttek által 
látogatott zenés szórakozóhelyek.

Az utóbbi 1–1,5 év tapasztalata, hogy a szintetikus kábítószer csempészésében és ter-
jesztésében közreműködő elkövetői kör szervezettsége, konspiráltsága növekszik, stabil 
magyar származású elkövetői körök alakultak ki, és a szervezeten belül a munkameg-
osztás is tovább differenciálódott. Az elmúlt évek tapasztalata – amely jelenség össze-
függhet a határok átjárhatóságával –, hogy a vidéki nagyvárosok szervezett bűnözői 
körei is bekapcsolódtak a szintetikus kábítószerek saját szervezésű, Hollandiából történő 
beszerzésébe, és már nincs meg a Budapest-centrikusság.

A Nyugat-Európából beáramló szintetikus kábítószerek csempészetéhez gyakran 
kapcsolódik cannabisszármazék (marihuána, hasis gyanta) és „csekélyebb mennyiségű” 
kokain illegális behozatala is, amely a fenti terjesztői hálózaton keresztül jut el a fogyasz-
tói réteghez. A hazánkban történt jelentősebb kokainlefoglalások adatai azt mutatják, 
hogy Magyarország e szer vonatkozásában elsősorban – annak rendkívül magas ára 
miatt – tranzitszerepet játszik a fekete-tengeri kikötők és a nyugat-európai piac között.

Kokain vonatkozásában elsősorban az úgynevezett „futárkiajánlások” révén jutott 
Magyarország jelentős szerephez. Az elmúlt évek ilyen típusú ügyei alapján kijelent-
hetjük, hogy elsősorban nigériai származású férfiak személyes kapcsolatot alakítanak 
ki magyar állampolgárságú nőkkel és azok ismerőseivel, akik maguk működnek közre 
futárként, vagy a hierarchiában feljebb lépve további futárokat szerveznek be (mint 
a „piramisjáték” esetében). A magyar származású futárok a bűnszervezet által bizto-
sított anyagi eszközökből Dél-Amerikába utaznak, ott felveszik (nyelés vagy egyéb 
rejtési módon) a kokaint és azt Nyugat-Európa valamely államába csempészik, ahol azt 
a nigériai szervezőknek vagy azok bűntársainak átadják, majd a magyar futár hazautazik. 
A fentiek alapján Magyarországra – jellemzően – nem érkezik ezen az úton kábítószer.

A rendelkezésre álló adatok szerint a cannabisszármazékok a fenti útvonalon kívül 
a volt Jugoszlávia utód államaiból is jelentős mértékben áramlanak be hazánkba. Emlí-
tést érdemel a marihuána hazai előállítása is. Kezdetben (90-es  évek) az illegális sza-
badföldi termesztés volt a meghatározó, majd az internet elterjedésével hozzáférhetővé 
váltak azon technológiai leírások és berendezések, eszközök, amelyek segítségével zárt 
helyen az időjárástól és a természetes tenyészidőtől függetlenül lehetséges folyamatosan 
jó minőségű kábítószert termeszteni.

A kábítószer-fogyasztás a társadalom minden rétegét érintő probléma, fogyasztói 
lehetnek hajléktalanok, köztisztviselők, diákok, politikusok, szegények, gazdagok egy-
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aránt. Az illegális kábítószer-használat a világ minden táján hatalmas méreteket ölt, 
és ez alól Magyarország sem kivétel. 2015-ös  adatok szerint a megkérdezett 9–10. évfo-
lyamos diákok 26,8%-a  fogyasztott már életében valamilyen drogot. A fiúk 25,9%-a, 
a lányoknak pedig 27,6%-a  fogyasztott már valamilyen kábítószert élete során. Csaknem 
minden ötödik diák kipróbált már tiltott szert, minden hatodik vett be gyógyszert orvosi 
javaslat nélkül, és minden tizedik kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő 
designerdrogot. A kutatási adatok alapján a 18–64 éves népességben minden tizedik 
(9,9%), a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy (17,7%) 
fogyasztott az élete során valamilyen drogot.

A regisztrált bűncselekmények adataiból készített táblázat jól mutatja mindazon vál-
tozásokat, amelyek az elmúlt tíz évben jellemezték a kábítószerrel elkövetett bűncselek-
mények elleni harc eredményességét.

20. ábra: Rendőri eljárásban regisztrált visszaélés kábítószerrel, kábítószer-kereskedelem, kábítószer-
birtoklás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmények száma, 2010–2019
Forrás: ENYÜBS

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények statisztikája az Országos Bírósági Hiva-
tal (OBH) statisztikái alapján az alábbiak szerint alakult 2018-ban, a jogerős ítéletek 
vonatkozásában:

2018-ban, 5397 személyt ítéltek el jogerősen, a következő kábítószerrel elkövetett 
bűncselekmények miatt:

 – Kábítószer-kereskedelem (176–177. §): 1381 fő,
 – Kábítószer birtoklása (178–180. §): 3974 fő,
 – Kóros szenvedélykeltés (181. §): 30 fő,
 – Kábítószer készítésének elősegítése (182. §): 5 fő,
 – Kábítószer-prekurzorral visszaélés (183. §): 7 fő.

A 2018. évben jogerősen elítélt 5397 személlyel szemben az alábbi büntetések, illetve 
intézkedések kiszabására került sor:

 – szabadságvesztés: 1342 fő,
 – közérdekű munka: 824 fő,
 – pénzbüntetés: 953 fő,
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 – megrovás intézkedés: 16 fő,
 – próbára bocsátás intézkedés: 439 fő,
 – pártfogó felügyelet elrendelése büntetés/intézkedés mellett: 205 fő.

A kábítószer-kereskedelem mint jövedelmező üzletág

A kábítószerek ára fajtánként nagyon eltérő lehet.
A Nemzeti Drog Fókuszpont 2017 elején rövid felmérést végzett a drogambulanciák 

kliensei körében a kábítószerek utcai áráról, amelyeket az alábbi táblázat foglalja össze.

21. ábra: Kábítószerek utcai ára
Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont

A bűncselekmény nevében nem véletlen a „kereskedelem” szó. Konkrét kereskedelemről 
beszélünk, akár csak a legális kereskedelmi tevékenységek során, azzal a különbséggel, 
hogy ez a kereskedelem bűntetőjogi felelősségre vonást von maga után. Ugyanúgy érvé-
nyesül a kereslet-kínálat elve, különféle fogyasztói piacokat fednek le, vannak új, régi 
és visszatérő trendek, vízi, szárazföldi, légi tranzitútvonalak. A kábítószert termesztők-
től, illetve előállítóktól, általában 4–5 személyen keresztül jutnak el a végfelhasználó-
hoz. A kábítószerek elosztása a többszintű értékesítés vagy networkmarketing (hálózati 
kereskedelem) értékesítési forma alapján történik.

Mint kereskedelmi tevékenységnek van egy nagyon fontos tulajdonsága: szervezést 
igényel. Szervezést igényel az előállítása, (kábítószer-prekurzorok beszerzése, szállí-
tása, szüretelés megszervezése, lebonyolítása, laboratórium összeállítása, üzemeltetése, 
minőség-ellenőrzése, csomagolás), a szállítása (szállítóeszközben történő elrejtés, szállító 
személy kiválasztása, megbízása, a szállítmány biztosítása, hivatalos személyek meg-
vesztegetése), depóztatás (raktárhely, depólakás bérlése, strómanok megbízása stb.), 
értékesítés (dílerek, fogyasztók). Az egyik legfontosabb szervezést igénylő feladat, hogy 
a kommunikációt, hogyan mi módon lehet megoldani (írásban, telefonon, személyesen, 
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máson keresztül, interneten, különböző védett vonalon keresztül), hiszen anélkül nem 
lehet kereskedni.

A kábítószer-kereskedelemi tevékenység során, minden résztvevő igyekszik a leg-
több hasznot leszedni. A kábítószer-kereskedelmi tevékenység során a bűnözők igye-
keznek olyan rendszert kiépíteni maguk körül, amellyel a legnagyobb konspirációban, 
a legkisebb kockázattal végezhetik tevékenységüket. Ennek a rendszernek a kiismerése, 
megfigyelése, leleplezése, és az onnan történő információ, valamint bizonyítékszerzés 
a felderítő szervek elsődleges célja, hiszen csak így lehet eredményesen fellépni a kábí-
tószer-bűnözéssel szemben.

A kábítószer-bűnözés elleni fellépés a rendőrség részéről egy olyan összehangolt 
csapatmunkát igénylő hosszadalmas és komplex folyamat, amelynek feladata a kábító-
szer-kereskedők személyének, bűnös kapcsolataiknak és kereskedelmi mechanizmusa-
inak feltérképezése, majd a beszerzett adatok, információk alapján a legrövidebb időn 
belül a terhelő bizonyítékok beszerzése és a bűnelkövetők elfogása, valamint a bűnös-
ségük kétséget kizáró bizonyítása.

A rendőrség hosszú évtizedek óta használ a bűncselekmények felderítése érdekében 
olyan titkosszolgálati eszközöket, amelyekkel feltérképezi a szervezetek működését, 
és bizonyítékokat szerez be az eredményes büntetőeljárásokhoz. Ezt azonban a bűnözők 
is tudják, és mindent megtesznek ezek kiküszöbölése érdekében (például virágnyelvet 
használnak, kerülik a telefonos kommunikációt stb.).

Jogi szabályozás

A jelenleg hatályos Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a 2013. július 
1-jén  lépett hatályba, amellyel a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt 
helyezte hatályon kívül. Ez azért lehet fontos, mert az előző szabályozás a kábítószerrel 
visszaélés kifejezést használta, így a 2013. július 1. előtt indult ügyekben ezzel a meg-
nevezéssel találkozhatunk.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény az alábbiak szerint rendelkezik 
a kábítószer-kereskedelem bűntettét elkövetőről:

Kábítószer-kereskedelem

„176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett 
miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) bűnszövetségben,
b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

létesítményében követik el.
(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 

a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.
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(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) Aki
a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészü-

letet követ el, három évig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ 

el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,
b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forga-

lomba hoz, vagy azzal kereskedik,
c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására 

rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert
ca) kínál, átad,
cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha 

a bűncselekményt
a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
b) bűnszövetségben,
c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva követik el.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 

elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.
(4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély 

mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó 
személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére 
irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A hatályos Büntető törvénykönyv törvényszövegéből jól látható, hogy az igencsak 
komoly – akár életfogytig tartó szabadságvesztés – büntetési tételekkel fenyegeti a kábí-
tószer-kereskedőket. Ennek ellenére a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnözők 
mégis vállalják a kockázatot. A Nemzeti Drog Fókuszpont felmérése alapján meghatá-
rozott grammonkénti piaci árat vegyük alapul és számoljunk, 1 kilogramm marihuá-
nával számoljunk, amely térfogatra egy átlagos méretű nejlonszatyorban elfér. Ennek 
a marihuánának a piaci értéke kettőmillió-ötszázezer forint. Most számoljuk ki ugyanezt 
kokainnal. 1 kilogramm kokain térfogata egy átlagos téglával körülbelül megegyezik, 
azonban ebben az esetben a piaci értéke húszmillió forint.
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Természetesen a fenti eszmefuttatás elméleti jellegű, de segít megérteni, hogy a kábí-
tószerek esetében milyen kis mennyiségben milyen hatalmas összegek összpontosul-
hatnak, és mivel töretlen a kereslet a kábítószerek iránt, így mindig jó üzleti lehetőség 
ígéretét kínálja.

A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatosan négyféle elkövetési magatartás jelenik 
meg. A kínálás, amely más számára történő eredménytelen felhívást jelent a fogyasztásra. 
Az átadás, amely a kábítószernek ingyenesen vagy visszterhesen, egy meghatározott 
személy részére történő birtokba adása. A forgalomba hozatal, amely ingyenesen vagy 
visszterhesen több személy részére történő hozzáférhetővé tétel, illetve a kereskedés, ami 
folyamatos jellegű adás-vétel, rendszeres anyagi haszonszerzésre történő törekvéssel. 
A tényállásból tehát jól látszik, hogy nem csak a szoros értelemben vett kereskedést 
bünteti a jogalkotó, valamint az is, hogy az elkövetés módja, helye, illetve a kábítószer 
mennyisége is minősítő körülményként jelenik meg.26

„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(6) Aki a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló 
előkészületet követ el, három évig, b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre 
irányuló előkészületet követ el egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”27

Az előbb felsorolt elkövetési magatartásokhoz történő anyagi eszköz szolgáltatása 
is bűncselekménynek minősül, valamint a hatodik bekezdésben úgy rendelkezik, hogy 
az ezekre irányuló előkészület is bűntetendő.

Kábítószer-birtoklás

„178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, 
onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. (4) Aki az (1)–(2) bekezdésben meghatározott 
bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”28

Mint azt a kereskedelemnél is láthattuk, ez a bűncselekmény is több elkövetési maga-
tartást rendel büntetni, illetve az anyagi eszköz szolgáltatás és előkészület is megjelenik 
mint büntetendő magatartás. A termesztés, olyan növények termesztése, amelyek kábí-
tószer-alapanyagul szolgálnak. Itt fontos megemlíteni, hogy a bűncselekmény befeje-
zett, ha a növények már fejlődésben vannak, illetve előkészületnek minősül a magvak 
beszerzése. Az előállítás alatt minden olyan műveletet értünk, amely nem termesztés, 
és annak során kábítószer keletkezik. A tartás közvetlen birtoklás, elévülése mindaddig 

26 Blaskó et al. 2018.
27 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 176. § (4) és (6) bek.
28 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 178. § (1), (3), (4) bek.
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nem veszi kezdetét, ameddig az elkövető a jogellenes állapotot fenntartja. A behozatal, 
kivitel, átszállítás tranzit jellegű tevékenységek. A fogyasztás pedig a saját szervezetbe 
történő juttatás, amelynek módszere az elkövetés szempontjából közömbös.29

„180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra ter-
meszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény 
elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 
hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használa-
tot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően 
két éven belül a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyo-
mozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvi-
lágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy

b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer bir-
toklása miatt megállapították.

(3) A 178. § (1) és (5)–(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)–(2) és (6) bekezdés esetén – ha 
az (1) bekezdés nem alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető 
a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.”30

Fontos kiemelni az úgynevezett elterelés jogintézményét. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
a kisebb súlyú fogyasztói típusú kábítószeres bűncselekmény elkövetése esetén, beismerő 
vallomás tétele után, 6 hónapos kezelésen vegyen részt a terhelt, amelyet az elsőfokú 
ítélet meghozataláig okirattal igazolnia kell.

2013 július 1-től  itt is változás állt be, ugyanis addig ezt az elkövető korlátlanul igénybe 
vehette, azonban ettől kezdve csak 2 évenként élhet ezen lehetőségével. A harmadik 
bekezdés korlátlan enyhítést ajánl az ilyen típusú bűncselekmény elkövetőjének, ha meg-
nevezi kitől származik a nála talált kábítószer.

Kábítószer készítésének elősegítése

„182. § (1) Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges anyagot, 
berendezést vagy felszerelést

a) készít, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad,
b) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 

meg, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”31

A Büntető törvénykönyv 182. §-a a kábítószer termesztéséhez, előállításához szük-
séges anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések biztosítását kívánja jogi kere-
tek közé szorítani, ezzel megelőzve a kábítószer előállítását, termesztését. Kábítószer 
készítésének elősegítése csak azokkal az anyagokkal követhető el, amelyek (még) nem 

29 Blaskó–Madai–Pallagi–Polt–Schubauer 2018.
30 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 180. § (1), (2), (3) bek.
31 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről 182. §.



703

szerepelnek a Közösségi listákon, mint például a napjainkban jelentős problémát okozó 
MAPA (methyl alpha-phenylacetoacetate), amit az amfetamin, illetve a metamfetamin 
előállításához használnak. Idesorolható a cannabis magja is, amely a hatályos jogsza-
bályok értelmében nem minősül kábítószernek, de a fenti rendelkezés alapján bűncse-
lekménynek minősül a tartása, termesztése, forgalomba hozatala.

Kábítószer-prekurzorral32 visszaélés

„183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort
a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, 

vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,
b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, bűntett miatt 

három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forga-

lomba hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel össze-
függő értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.”33

Kábítószer-prekurzorok azok az anyagok, amelyekből különféle kábítószerek állít-
hatók elő, illetve azok alapanyagául szolgálnak. Ezen anyagok kezelése is szigorú sza-
bályozást igényel, hiszen a könnyű hozzájutás ezekhez a termékekhez az előállítás 
megkönnyítését szolgálná. Kábítószer-prekurzorral visszaélés bűncselekménye csak 
olyan anyagokkal követhető el, amely a már korábban hivatkozott közösségi listákon 
szerepel.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

Az új pszichoaktív anyag fogalmát az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek-
ről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 1. § 37. pontjában találhatjuk meg.

„Olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem ren-
delkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének 
befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosí-
tására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegész-
ségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 
1961. március 30-án  kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegy-
zékén, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról 
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének 
I. és II. Jegyzékén, vagy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló tör-

32 A 273/2004/EK rendelet 1. mellékletének 1. kategóriájában, illetve a 111/2005/EK rendelet Mellékletének 
1. kategóriájában meghatározott anyag.
33 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről 183. §.
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vény mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok jegyzékein szereplő anyagok, 
és erre tekintettel azt az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá 
minősítette.”34

Az új pszichoaktív szerek vagy dizájner drogok olyan tudatmódosító szerek, ame-
lyeknek a hatása hasonló a már illegális drogokéhoz, de molekulaszerkezetük eltér 
attól. Folyamatosan változó, ismeretlen kémiai anyagokról van szó, amelyek összeté-
telét változtatják a büntetés elkerülése érdekében. Az ilyen anyagok nem kerülnek fel 
automatikusan a kábítószerek listájára, hanem létrehoztak számukra egy ideiglenes 
listát (C-lista).

Magyarország és a kábítószer

A 2000-es  években a kisebb cannabisültetvények voltak jellemzőek. Mindössze 158 
olyan eset volt, amelyben cannabistermesztés miatt indult eljárás, azonban ezeknek 
csak 6%-ában fordult elő, hogy 100 tőnél nagyobb lett volna az ültetvény. A szintetikus 
kábítószerek előállítása azonban még kisebb számokat mutat, mindössze két amfetamint 
előállító laboratórium került felszámolásra.35

Ezen adatokból arra lehet következtetni, hogy a hazánkban megtalálható kábítószerek 
nagy része külföldről kerül be az országba.

Szállítási útvonalak

A nyomozóhatóság tapasztalata szerint a növényi cannabist jellemzően a Cseh Köztár-
saságból csempészik vietnámi szervezett bűnözői csoportok, míg Hollandiából magyar 
elkövetők csempészik Magyarország területére. A főleg nyugat-európai piacra szánt, 
jobb minőségű „skunk” cannabis Albániából érkezik. A cseh eredetű növényi cannabist 
gyakran személyautókkal csempészik, míg Albániából teherautókban elrejtve nagyobb 
mennyiségeket (250–400 kg) szállítanak.

A heroint továbbra is Afganisztánból, a klasszikus Balkán-útvonalon, Törökorszá-
gon keresztül szállítják az országba. A szállítmányok nagy része az EU más országaiba 
kerül, és csak rendkívül kis mennyiség jut a hazai piacra. E szer vonatkozásában hazánk 
továbbra is tranzitország. A román és/vagy szerb határon át érkező heroint személy- 
és tehergépjárművek rejtett rekeszeiben csempészik az országba.36

A kokain származási helye, csempészési útvonalai és módjai többfélék lehetnek: a gép-
járműveken Európába belépő szállítmányok Spanyolországból és Hollandiából kerülnek 
Magyarországra. De továbbra is jellemző a közvetlenül Dél-Amerikából csomagokban 
és az úgynevezett „nyelős módszerrel” történő csempészés.

34 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 
szabályozó törvények módosításáról 1. § 37. 
35 EMCDDA jelentés 2018. 
36 EMCDDA jelentés 2018. 
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A szintetikus kábítószerek (amfetamin és ecstasy) elsősorban Belgiumból és Hollan-
diából kerülnek az országba. Általában személygépjárműveken és buszokon csempészik, 
mivel a schengeni határokon belül ez a legkevésbé kockázatos módszer.

Az új pszichoaktív szerek beszerzési forrása jellemzően Kína.37 A kereskedők, de 
akár közvetlenül a fogyasztók is interneten keresztül rendelik meg és csomagküldő 
szolgálatokon keresztül szállíttatják az országba. Nyomozati információk szerint azon-
ban a nyersanyagok egy része Szlovákiából, Hollandiából és Spanyolországból érkezik 
Magyarországra.38

A kábítószer-bűnözés és a szervezett bűnözés

Hazánkban az Országos Rendőr-főkapitányság elemzései, nyílt büntetőeljárások adatai 
alapján két egymástól elkülönült forma jellemzi a kábítószer-kereskedelemmel kapcso-
latos csoportokat. Az első, nem egyes bűncselekmény-típusok elkövetésére specializá-
lódott, nemzetközi kiterjedéssel rendelkező magasan szervezett csoportok, amelyeknél 
a kábítószer-kereskedelem nem az elsődleges jövedelemszerző forma, csak eseti jelleggel 
fektetnek kábítószerbe, hogy később az extra profitot legális üzleteikbe forgassák.39

A második típusba az olyan csoportok tartoznak, amelyek kifejezetten a kábítószer-ke-
reskedelem miatt jönnek létre és működnek, az ebből származó jövedelem az elsődleges 
bevételi forrásuk, ami mellett csak járulékos bűncselekményeket követnek el. Mindkét 
kör esetében megállapítható, hogy nem magyar anyanyelvű személyek irányítják őket. 
Különösen jellemző a heroinkereskedelemre, amelyet törökök, koszovóiak, albánok 
és bolgárok hajtanak végre. Nagy populációval vannak jelen Budapesten jellemzően 
családi, vérségi etnikai alapon szerveződnek.40

Külön említést érdemel a vietnámi elkövetői kör, hiszen komplett hálózatot működtet-
nek, amelyet rendkívüli konspiráltság jellemez, ezért köreikbe fedett nyomozót bejuttatni 
vagy onnan együttműködőt bevonni szinte lehetetlen, ezért esetükben a technikai úton 
történő információgyűjtés, illetve a megfigyelés vezethet eredményre. A szintetikus 
szerek esetében a külföldről az államhatáron történő gépkocsikban való csempészet a jel-
lemző. A hazai elosztók általában szintén magyar állampolgárságú elosztókkal vannak 
kapcsolatban Hollandiában. Ezen külföldön tartózkodó elosztók nagy része is idehaza 
kezdte, majd bizonyos okok folytán külföldről folytatta ezen tevékenységét. Viszonylag 
nagy magyar kolónia található Hollandiában és Belgiumban. A kokain kereskedelme 
érdekében általában hazánkban tartózkodó nigériai férfiak személyes kapcsolatot ala-
kítanak ki nőkkel, azok ismerőseivel és őket használják fel futárkodás céljából.41

Összességében elmondható, hogy a heroinpiac szervezett, nagyon konspiráltan 
működő külföldi szervezetei humán eszközzel történő felderítése lehetetlen, ezért más 

37 EMCDDA jelentés 2018.
38 EMCDDA jelentés 2018.
39 Jámbor 2016.
40 Jámbor 2016.
41 Jámbor 2016.
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eszközöket kell alkalmazni az ő tevékenységük felderítésére. A szintetikus kábítószerek 
és a kokain esetében, amelyek előfordulása sokkal jellemzőbb Magyarországon, azon-
ban hatásos módszer lehet fedett nyomozó vagy együttműködő használata a szervezett 
bűnözői körbe való beépülés érdekében.42

Az online kábítószerpiac

A szervezett bűnözés 21. századi színtere a virtuális drogpiacokon folytatott illegális 
kereskedelem. A tiltott áruk, mint például a kábítószerek és fegyverek, gyakran érté-
kesített árucikkek ezeken az online felületeken.

Amikor az online kábítószerpiacról beszélünk, különbséget kell tennünk a látható 
és a láthatatlan felületen folytatott kábítószer-kereskedelem között. A különbség a kettő 
között, hogy a láthatón az értékesítés nyomon követhető, mivel az interneten olyan tipi-
kus keresőmotorokat használ, mint például a Google. A láthatatlan felületeken, mint 
például a „dark net”, végzett értékesítéseket azonban nem lehet nyomon követni, mivel 
az adatok kódoltak. Ezáltal tehát az ott megjelenő résztvevők egy anonim online piac-
teret hoznak létre.

Az első online kábítószerpiac 2011-ben  jött létre, „Silk Road” néven, és 2014-ig  
működött. Ezt később a Silk Road 2.0 váltotta fel, és ezt követte több hasonló felület is.

A legnépszerűbb árucikkek ezeken a felületeken a hagyományos kábítószerek és 
a vényköteles gyógyszerek. A Silk Road működését két meghatározó ismérv jellemzi, 
az egyik a Tor (az IP-címek elrejtésére használt szoftver), a másik pedig a bitcoin (a tranz-
akciók megkönnyítésére szolgál). Ezek segítségével sikerül elrejteni az üzemeltetők 
azonosítóját és azt, hogy hol találhatóak ezek az üzemeltetők.

Az interneten vásárlók elmondják, hogy az online vásárolt szerek jobb minőségűek, 
és hogy nagyobb biztonságban érzik magukat, mintha az utcán vásárolnának, ahol akár 
erőszakra is sor kerülhet.

A dílerek a piachoz igazodnak, céljuk a kockázat minimalizálása és a nyereség maxi-
malizálása. Az internet lehetővé teszi részükre a kockázatok csökkentését és a határok 
nélküli működést. Az online térrel létrejött egy új üzleti modell is, amelyben a közvetítők 
teljes mértékben kihagyhatók az értékesítési láncból.

Az egyetlen kockázatot az jelenti a dílerek számára, hogy a kábítószerek nem online 
léteznek, azokat szállítani, depóztatni kell.

Az online kábítószer-kereskedelem felderítésének legnagyobb problémája, hogy még 
nem alakult ki megfelelő gyakorlat a különböző bűncselekmények online/offline keres-
kedelmének, a digitális bizonyítékok felhasználhatósága vonatkozásában. Az illegálisan 
működő internetes piacok ellenőrzése és nyomon követése bonyolult, mivel a honlapokat 
könnyedén és gyorsan létre tudják hozni, el tudják távolítani.43

42 Jámbor 2016.
43 Alain–Lobognon–Clune 2018. 
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Felderítést meghatározó törvényi rendelkezések

A titkos, illetve leplezett eszközök alkalmazása a kábítószerrel elkövetett bűncselek-
mények felderítése során az eredményes büntetőeljárás lefolytatása érdekében elenged-
hetetlen.

A jogalkotó kötelessége, hogy a hatályos jogszabályok megfelelő módon szankci-
onálják a kábítószerrel történő elkövetési formákat, illetve jogi hátteret biztosítsanak 
a nyomozó hatóságok hatékony fellépéséhez.

A felderítés az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése után már nem csupán a titkos 
információgyűjtés során alkalmazott erők, eszközök, módszerek alkalmazását jelenti. 
Az előző büntetőeljárási törvény szerint ugyanis a nyomozó hatóság büntetőeljárásban 
való részvételét két szakaszra osztotta. A nyomozásra, amely során nem volt még gyanúsí-
tott az ügyben, ezért elsődlegesen az ő felkutatására, illetve a történtek rekonstruálására, 
bizonyítékok összegyűjtésére irányult a hatóság feladata. A második rész a vizsgálat volt, 
amely során már volt az ügyben gyanúsítható személy, így az eset büntető jogi minősítése, 
illetve a vádemelésre alkalmassá tétele volt az elsődleges feladat.

A felderítést pedig a rendőrségi törvény által szabályozott módon hajtották végre 
titkos információgyűjtés keretében, valamint bizonyos esetekben a büntetőeljárás során 
titkos adatszerző tevékenység vagy egyéb adatszerző tevékenység keretében. Az új bün-
tető eljárási törvény azonban a nyomozást mint olyat megszűntette és helyébe lépett 
a felderítés, illetve megmaradt a vizsgálat, amely funkcióját tekintve nem változott. 
Bekerült még az előkészítő eljárás, amely a felderítés része, célja, hogy megállapítsák 
bűncselekmény gyanúja fennáll-e. A rendőrségi törvény 2017. évi XCIII. számú törvény 
módosításával szintén jelentős változásokon esett át, főleg a titkos információgyűjtést 
szabályozó VII. fejezet vonatkozásában.

A titkos információgyűjtés céljai a 2018. július 1-jén  hatályba  
lépő változtatások után

Alapvető különbség, hogy a titkos információgyűjtés céljai külön jelennek meg, és nem 
fogalmi elemként. Ez a változás nem véletlen, hiszen az elérendő célok szinte teljesen 
megváltoztak. A titkos információgyűjtés elsődleges célja a bűncselekmények meg-
előzése, a többi nyolc cél speciális eseteket sorol fel, például megbízhatósági vizsgá-
lat, körözési eljárás, személyi védelem ellátása, illetve a Védelmi Program előkészítése 
és végrehajtása során, személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatok, az Európai 
Unió tagállamaival vagy harmadik országgal a bűnüldöző szervek nemzetközi szerződés 
alapján folytatott együttműködés keretében, bírói engedélyhez kötött leplezett eszkö-
zök alkalmazása során igénybe vett technikai eszköz vagy adat elhelyezése, valamint 
eltávolítása érdekében, fedett nyomozó, illetve a valódi céljának leplezésével működő 
szervezet védelme érdekében, illetve a rendőrséggel titkosan együttműködő személy 
védelme, bevonása és ellenőrzése érdekében.
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Az új büntetőeljárás-jog szemléletváltása

Az új büntetőeljárás-jog hatálybalépésével testet öltött egy szemléletváltás, amely a bün-
tetőeljárás-jog minden területét érintette, így a kábítószer-kereskedelem felderítésének 
mechanizmusában is komoly változást hozott. A legmarkánsabb változásról Dr. Nyeste 
Péter az alábbiakat írja: „A nyár elején elfogadott büntetőeljárási törvényünk elvei és eljá-
rásai rendkívüli hasonlóságot mutatnak az első büntető eljárási törvényünkkel és szakít 
a második világháborút követően kialakult szovjet mintájú büntetőeljárási és bűnüldözési 
eszköztárral, eljárásrenddel.

Az új büntetőeljárási törvény a konkrét bűncselekmények felderítése és bizonyítása 
érdekében folytatható titkos információgyűjtést a jelenlegi ágazati jogszabályokból teljes 
mértékben integrálja a büntetőeljárási törvénybe. Az új törvény szellemisége felszá-
molja a párhuzamos, büntetőeljáráson kívüli és büntetőeljárás keretében folytatott „titkos 
eszközök” szabályozását és ezzel az eltérő törvényekben, különböző megfogalmazású 
szövegezéssel szereplő tevékenységekből adódó gyakorlati, jogalkalmazási problémákat, 
akadályokat háríthat el. Megszűnik a titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés ket-
tőssége a konkrét bűncselekményekre vonatkozó információk feldolgozása során, és ezzel 
a bizonyítékok elvesztésének lehetősége jelentős mértékben lecsökkenhet. A jelenlegi 
meghatározások helyett bevezeti a leplezett eszközök fogalmát, amely alatt olyan, 
a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, a levéltitok és a személyes 
adatok védelméhez fűződő alapvető jogok korlátozásával járó különleges tevékenységet 
ért, amelyet az erre feljogosított szervek az érintett tudta nélkül végeznek. Ezzel az egy-
séges fogalom bevezetésével a törvény a titkos információgyűjtést és titkos adatszerzést 
már nem tekinti elkülönült eljárási folyamatként.”44

Az előkészítő eljárás

Az előkészítő eljárás célja megállapítani, hogy bűncselekmény gyanúja fennáll-e. Alapve-
tően három esetben lehet elrendelni. Hivatalból szerzett tudomás, feljelentés elutasítását 
követően az abban szereplő információk alapján és titkos információgyűjtés során kelet-
kezett információk alapján. Az előkészítő eljárás során csupán tizenegy leplezett eszköz 
használatára van lehetősége a hatóságnak, hiszen ebben az eljárásban nem beszélhetünk 
még bűncselekményről, annak gyanújáról, mert pontosan ennek megállapítása a cél. 
Előkészítő eljárás során a felderítő szerv tagja titkosan együttműködő személyt vehet 
igénybe, eljárás célját leplezve információt gyűjthet, ellenőrizhet, rejtett figyelést, fedett 
nyomozót alkalmazhat, adatkérést folytathat, valamint lehetőség van mind az öt bírói 
engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazására. Az álvásárlás három fajtája közül 
csak a mintavásárlást alkalmazhatja.45

44 Nyeste 2017. 
45 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 239–241. §.
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Leplezett eszközök

A leplezett eszközök büntetőeljárásba való beépítése hatalmas változásokat hozott 
a büntető eljárási törvényt illetően. A leplezett eszközöket az arra feljogosított szervek 
olyan módon alkalmazzák, hogy azokat a külvilág számára rejtve maradjanak, azokat 
a bűnözők ne fedezhessék fel, így azon személy vagy személyek abban a hamis tudatban 
tevékenykedhetnek, hogy nincsenek a hatóság látókörében.

A törvény a leplezett eszközöket három szinten csoportosítja, amely arra szolgál, 
hogy differenciálja azokat aszerint, hogy milyen súlyosan korlátozza az érintett személy 
alapvető jogait.

A kábítószer-kereskedelem elleni harcba alkalmazott eszközök, módszerek

A két leghatékonyabb módja a kábítószer-kereskedelem elleni harcnak a rendőrséggel 
titkosan együttműködő személy alkalmazása, valamint a bírói engedélyhez kötött lep-
lezett eszközök alkalmazása. A kábítószer-bűnözéssel összefüggésben a sértett hiánya, 
valamint a szervezett bűnözői körök konspirációra való törekvései elengedhetetlenné 
teszik a rendőrséggel együttműködő személyek alkalmazását. A kábítószerrel kapcso-
latos bűncselekmények kapcsán nagy jelentőséggel bír ezen személyek foglalkoztatása, 
azonban életük, testi épségük szem előtt tartása a legfontosabb. Az általuk szolgáltatott 
információk büntetőeljárásban történő felhasználása csak nagyon indokolt esetben meg-
engedett, akkor is csak elemzett és ellenőrzött formában.

Az álvásárlás és a fedett nyomozó alkalmazása, ami még hatékonyan segítheti 
a kábítószerrel elkövetett bűncselekmények felderítését, mint gyűjtőfogalom jelenik 
meg. Az álvásárlás gyűjtő fogalom, amely magában foglalja a mintavásárlást, amely 
során a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható dolgot vagy szolgáltatást vásároljon 
meg leginkább annak céljából, hogy a bűncselekmény gyanúját meg lehessen állapítani.

A bizalmi vásárlás célja az, hogy az eladó bizalmát növelve bizonyítékokat szerezzünk 
be, és előkészítsük a színlelt vásárlást.46

A színlelt vásárlás pedig már kifejezetten az elkövető elfogására, a bizonyítási eszkö-
zök beszerzésére irányul. Az álvásárlás végrehajtására titkosan együttműködő személy 
vagy a leplezett eszköz folytatására feljogosított szerv tagja is igénybe vehető, ha fedett 
nyomozó, nem vagy csak jelentős késedelemmel tudná azt végrehajtani.47

Fedett nyomozó céljának eléréséhez szükséges időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra 
vehető igénybe, amely engedély meghosszabbítható alkalmanként 6 hónappal, ha az enge-
délyezés feltételei továbbra is fennállnak. A fedett nyomozó nem követhet el más életének 
szándékos kioltásával járó, illetve maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészség-
romlást okozó bűncselekményt. Mást bűncselekmény elkövetésére nem bírhat rá és nem 
terelheti súlyosabb bűncselekmény elkövetése felé.48

46 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 221. §.
47 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 221. §.
48 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 223. § és 224. §.
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A kábítószer-bűnözés felderítése során alkalmazott figyelés komoly kihívást jelent 
a nyomozó hatóságok számára. A figyelés megkezdése előtt fel kell mérni az elkövető 
személyek körét, az eddigi információink szerint felmerült átadási helyeket és metóduso-
kat, a figyelésben részt vevő állományt el kell látni a rendelkezésünkre álló információk-
kal, a figyelés alá vont személyek fényképeivel. Tudni kell, hogy az utcai árusítás során 
a dílerek rendkívül nagy körültekintéssel, fokozott konspirációval járnak el. Előfordul, 
hogy kábítószer átadása csak egy pillanat műve, egy rövid kézfogás és a kábítószer már 
átadásra is került. Gyakori, hogy a kábítószer-terjesztő a gépkocsiból árusít, a kocsi 
egy percre megáll, valaki kiad vagy kiejt valamit, és már megy is tovább. Amennyiben 
a kábítószer-árusítás meghatározott és jól behatárolt helyen folyik, célszerűbb a területet 
állópontos figyeléssel megfigyelni, vagy az állópontos és mozgó figyelés kombinációjával 
végrehajtani a feladatot. Ezeket az adatokat már előzetesen be kell szerezni.

Az ellenőrzött szállítás végrehajtásakor a felderítést végző szervek, nemzetközi 
együttműködés keretében, folyamatos és fokozott ellenőrzés mellett, figyelik az elköve-
tők mozgását, viselkedését, miközben azok a bűncselekmény tárgyi bizonyítékát képező 
kábítószert az országba behozzák, kiviszik, vagy csak átszállítják Magyarország terüle-
tén. Ezáltal a lehető legszélesebb körben felderíthetővé válik a szervezett bűnözői kör.

Az ellenőrzött szállítások esetében az érintett államok a büntetőjogi igényükről 
lemondanak, annak érdekében, hogy a teljes hálózat felderíthető legyen, és így velük 
szemben a büntetőjog eszközeivel eljárhassanak. A kábítószer bűnözés elleni nemzetközi 
küzdelem egyik legjobban bejáratott és legtöbbet alkalmazott módszere.

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása a kábítószer-kereskedelem 
elleni harcban, az új büntetőeljárási törvény hatálybalépése után

A kábítószerrel való kereskedelem folyamatos tevékenység, és mindig ugyanazokból 
az alapmechanizmusokból áll, de a megvalósítás változhat. Mindig meg kell termelni/
termeszteni a kábítószert, azt mindig el kell szállítani, mindig adagolni kell, mindig 
értékesíteni kell. A bírói engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközöket az új büntető-
eljárási törvény előtt leginkább arra használták a hatóságok, hogy azok segítségével 
jobban kiismerjék a bűnözői köröket, tevékenységüket, kapcsolatrendszerüket, a bűnös 
tevékenységük mechanizmusait, ismétlődő, visszatérő elemeit és ezen információk 
és más forrásból beszerzett információk együttes elemzésével és értékelésével általá-
ban a „legfájóbb” ponton igyekeztek lecsapni. Ez az esetek nagy részében egy nagyobb 
kábítószer-szállítmány volt, amely anyagi problémát jelentett a bűnözőknek, gyakran 
belső feszültségeket generált, és rövidebb-hosszabb időre olyan rést ütött a konspirá-
cióba, amit kihasználva további eljárási cselekményeket lehetett végrehajtani, és így 
pusztítani, bomlasztani lehetett a kereskedelmi kapcsolatokat, egymással függőségi, 
üzleti viszonyban lévő tagokat.

Miután a realizálás megtörtént, és nyílt büntetőeljárás indult, az élet nem állt meg, 
hiszen egy olyan űr keletkezett a kínálati oldalon, amelynek kitöltésének igényét a keres-
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let teremtette meg, így érkezett a következő kereskedő, függetlenül attól, hogy melyik 
szinten vonták ki a „kereskedőt a gazdasági életből”.

Az új büntetőeljárás hatálybalépésével egy csapásra megváltozott a felderítés iránya 
és terjedelme. Míg a korábbi szabályozás alapján a „fej” volt a cél, a jelen szabályozás 
lehetővé teszi, hogy egészen a fogyasztói szinttől elkezdve a legfelsőbb szintekig ter-
jeszkedhet a nyomozás.

A városi kapitányságok a fogyasztók és a közvetlen eladók felderítésével, míg a megyei 
rendőr-főkapitányságok felderítői a megyei szintű terjesztői hálózatokkal, az országos 
hatáskörű szervek az országos, illetve a határokon átívelő kábítószer-kereskedelemmel 
foglalkozhatnak.

A titkosszolgálati eszközök, kiváltképpen a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök 
továbbá azzal a lehetőséggel is bírnak, hogy a bizonyítást nagymértékben elősegítsék, 
és az eljárás alá vont tevékenységéről, az általa elkövetett bűncselekmény pontos minő-
sítéséről képet kaphassunk.

Mindezeken felül támadás éri a kábítószer terjesztői és fogyasztói oldalt egyaránt, ami 
több üzenetet hordoz magában. Egy fogyasztó is lehet lehallgatás „áldozata”. A gyakor-
lat kialakulásával, ha sok fogyasztó tesz vallomást, megszűnik a kábítószer-kereskedő 
és fogyasztó közötti cinkos, bűnös, becsületbeli kötődés. Elrettentő erővel bír, hogy 
a titkosszolgálati eszközök senkit sem kímélnek.

Negatívum azonban, hogy a feltárt módszerek és lehetőségeket követően az eljárás 
részesei tanulnak abból, hogy hol hibáztak, és olyan platformokra helyezik a kommu-
nikációjukat, a szervezést, amelyek nem, vagy csak nagyon nehezen ellenőrizhetők 
a hatóságok részéről. De ebben az esteben is olyan lépésre kényszerülnek, amelyeket 
kényszerből hoznak meg, és minél több kényszeres lépést kell beiktatni a védekezésbe, 
annál nagyobb lesz a támadási felület.

Azonban az elkövető hiába tér rá olyan kommunikációs csatornákra, amelyek ellenőr-
zését a hatóság nem tudja megismerni, abban az esetben is csak a lehallgatás lehetőségétől 
esett el a hatóság, még mindig lehetősége van a titkos kutatásra, hely titkos megfigye-
lésére, ahol konkrétan a bűncselekmény elkövetője figyelhető meg. Ebben az esetben 
ugyan nem detektálható, hogy a telefonon vagy interneten folyó kommunikáció során 
a vonal másik végén kik vannak, azonban a személyes egyeztetések a megfigyelt helye-
ken – a lehallgatással ellentétben – megismerhetők.

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök eredményei mint bizonyítékok

Az, hogy mi minősül bizonyítéknak, sok mindentől függ. Elmondható általánosságban 
a kábítószer-kereskedelem felderítése kapcsán, hogy a bírói engedélyhez kötött leplezett 
eszközök alkalmazásával begyűjtött bizonyítékok inkább közvetett bizonyítékok, mint 
közvetlenek. Ezalatt azt értjük, hogy amennyiben egy lehallgatási anyagban bizonyí-
tékként fel kívánunk használni tíz közleményt, amelyben konspirálva, virágnyelven tíz 
alkalommal, tíz különböző személy vásárol kábítószert, azonban a lehallgatási anyag 
alapján egyik fogyasztó sem tesz terhelő vallomást, birtokukban nem kerül felkutatásra 
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kábítószer, és vérükben, vizeletükben már nem mutatható ki kábítószer-fogyasztásból 
származó anyag vagy vegyület, a lehallgatás fent leírt tartalmú anyaga nem bizonyítja 
a díler kábítószer-kereskedő magatartását, akkor sem, ha nála csekély mennyiségű kábí-
tószer megtalálható.

A leggyakrabban alkalmazott bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz a lehallgatás 
és az esetek legnagyobb részében a lehallgatási anyagokból kerül felhasználásra bizo-
nyíték. A postai küldemények ellenőrzésének gyakorlati problémáját a bizonyítékként 
történő felhasználása jelenti, hiszen nehezen beazonosítható a feladó személye.

Leplezett eszközökkel szerzett adatok kezelése

A leplezett eszközök engedélyezése, végrehajtása, illetve annak eredményeiről gondos-
kodni kell, hogy ne kerülhessen illetéktelen kezekbe. Ennek érdekében az ilyen adatokat 
a minősített adatok védelméről szóló törvény rendelkezései alapján minősítéssel lehet 
ellátni.49

Azonban a büntetőeljárási törvény úgy rendelkezik, hogy ezen iratok az alkalmazás 
befejezéséig nem képezik az ügyiratok részét, ám befejezésüket követően el kell helyezni 
a büntetőeljárás iratanyagai között.50 A büntető eljárási törvény úgy rendelkezik, hogy 
az ügyben érintett személyek – többek között a gyanúsított is – biztonsági tanúsítvány, 
titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül is megismerheti ezen iratokat, 
ha az ügyirat részei.51

Fontos továbbá azt is megjegyezni, hogy a büntetőeljárási törvény szabályozza a fel 
nem használható adatok körét is. A törvény szerint a leplezett eszközök megszüntetését 
követ 30 napon belül törölni kell minden olyan személyes adatot, amely nem kapcsolódik 
a büntetőeljáráshoz vagy az eszköz alkalmazásával elérendő célhoz.52

49 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 247. §.
50 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 249. §.
51 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 105. § (1) bek.
52 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 246. § (1) bek.
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Koordinált nyomozás –  
A (vagyon elleni) sorozat-bűncselekmények felderítése

Ipsits Csaba – Oszlánszki Sándor

A sorozat-bűncselekmények

A koordinált nyomozásról szóló jegyzetünkben az országos koordinációkban folytatott 
eljárásokból levont és más nyomozások során felhasználható tapasztalatok megosztására 
törekedtünk. A jegyzet felderítőknek, nyomozóknak, vizsgálóknak szól, igyekeztünk, 
hogy a jegyzet könnyen „emészthető”, gondolkodásra késztető legyen. Közérthetően, 
egyszerűen fogalmaztuk meg mindazt, amikből a gyakorlatban az egyedi ügytől a soro-
zat felderítéséig eljutunk. Ahol nem volt indokolt, kerültük a „tankönyvízű” megfogal-
mazást.

A sorozat-bűncselekmények kialakulásáról akkor beszélhetünk, amikor egy elkö-
vető vagy elkövetői csoport 3 vagy annál több, általában azonos módszerrel, többnyire 
hasonló törvényi tényállás megállapítására alkalmas cselekményt követ el. A sorozatok 
elkövetőit az esetek legnagyobb hányadában anyagi haszonszerzés motiválja. Az ismertté 
vált bűncselekmények elenyésző hányadát a szexuális indíttatású vagy kábítószer terjesz-
tésével kapcsolatos törvénysértések alkotják. Idesorolhatók még a hivatali, korrupciós 
bűncselekmények és a Magyarországon szerencsére ritkán előforduló élet elleni delic-
tumok. A jegyzet további részében az országos koordinációkban leggyakrabban megje-
lenő vagyon elleni sorozat-bűncselekmények felderítésével foglalkozunk, azonban az itt 
ismertetett lehetőségek más sorozatok felderítésében is hasznosíthatók. A leggyakoribb 
sorozat-bűncselekmény a lopás. Ezen belül a bűnügyi szakterület az alábbi besorolásra 
bontja a lopáscselekményeket: lakásbetörés, a betöréses lopás, bolti lopás, gépjárműből 
lopás, gépkocsifeltörés, gépjárműlopás. Az úgynevezett „házalásos” sorozatoknál gyak-
ran figyelhető meg, hogy ugyanazon elkövetői kör, ugyanazt a cselekményt szándékszik 
elkövetni, de a cselekmény végrehajtásának stádiuma, illetve a sértett kora alapján mégis 
más-más jogi megítélésű – csalás, lopás, kifosztás – lehet egy-egy befejezett cselekmény. 
Példa erre a „gyógypaplan” árusításra hivatkozva elkövetett bűncselekmény sorozatok. 
Az elkövetők célja a sértett házába történő bejutást követően figyelemeltereléssel a lakás-
ban kutatást végezni és otthon tartott megtakarítás eltulajdonítása. A cselekmény Btk.53 
szerinti minősítése és megítélése egyrészt attól függ, hogy a sértett figyelmét sikerül-e 
elterelni. Ha igen, akkor lopás, ha nem, akkor az olcsó, de „gyógypaplanként” jóval drá-
gábban árusított tárgy eladása révén csalás valósul meg, míg ha a sértett kora miatt nem 
képes védekezés kifejtésére, és úgy tulajdonítják el a megtakarítást, kifosztást állapítanak 
meg. A házalásos módszerrel elkövetett bűncselekmények esetében ezért célszerű mind 
a három féle törvényi tényállás vizsgálata.

53 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről.
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A sorozatok felismerése

A helyszíni szemléken rögzített nyomok, az elkövetési módszerek, a digitális adatok 
értékelése, az elvitt tárgyak az elkövető vagy elkövetők azonosságára mutathat. Ilyen 
megállapításra juthatunk sok adat, információ elemzéséből: a bűncselekmény helyszíne, 
betörésnél a behatolás módja, az elkövető helyszíni tevékenysége, az időszak, a digitális 
információk, szakértői vélemények stb.

A sorozatjellegű bűncselekmények sajátossága, hogy az elkövetők a már bevált, 
korábbi elkövetésnél működő módszereket ismétlik. A legtöbb esetben egy-egy elkö-
vető ragaszkodik az elkövetési eszközéhez, nem egy esetben ugyanazt a ruházatot, cipőt, 
kesztyűt viseli, ugyanazt a fogót, feszítőt, vágóeszközt használja.

A trükkös csalások, kifosztások elkövetőinél szintén megfigyelhető, hogy a már 
kidolgozott és bevált legendától nem igazán térnek el. Ezek az ismérvek nagymértékben 
meg tudják könnyíteni a sorozatok azonosítását, majd felderítését.

Az elkövetőknél kialakul egy bizonyos rutin, amelynek hatására hanyagabbakká 
válhatnak, ezért hibákat követhetnek el. A felderítés, bizonyítás egyedi ügyként kezelve 
nagyon nehézkes, sok esetben a nyomszegénység miatt szinte lehetetlen is.

A bűnözők a bűncselekmény megvalósítása során, egy rájuk jellemző módon lenyo-
matot hagynak az elkövetés helyszínén. Az összes hasonló lenyomattal rendelkező bűn-
cselekményt megvizsgálva egy jellegzetes minta rajzolódhat ki, amit viszonylag könnyen 
észre lehet(ne) venni. Azért csak „lehetne”, mert az elkövetőknél tapasztalható rutin-
ból adódó hibák a bűnügyeket feldolgozó kollégáknál is megjelennek, és ez – közvetett 
módon – megnehezíti a sorozatok észlelését.

Melyek is ezek a hibák?
Az ügy tényállása sok esetben hiányos, nem kerül megfelelően rögzítésre. A krimina-

lisztika hét alapkérdéséből öt kérdésre – legtöbbször – tudjuk a választ, de a tényállásból 
sok esetben még ez sem derül ki, vagy csak nagyon szűkre szabottan. Tudható, hogy 
mi történt, a bűncselekményt meg tudjuk határozni. Behatárolható, hogy mikor történt 
az elkövetés, ha nem is lehet a felfedezésekor pontosan meghatározni, de az, hogy milyen 
időintervallumban történhetett meghatározható. Láthatjuk, hogy hol történt. Többnyire 
a közlekedési eszközökön elkövetett bűncselekmények esetén fordulhat elő csak, hogy 
a helyszín két lehetséges pont között van valahol. Felismerhetjük, hogy hogyan történt, 
még akkor is, ha a pontos végrehajtást csak az eljárás során szakértő bevonásával tudjuk 
majd meghatározni. Tudjuk, hogy miért történt. Az ok meghatározása az életellenes 
bűncselekményeknél jelenthet problémát, azonban a legritkább esetben fordul elő soro-
zatban ilyen bűncselekmény. Többnyire a ki és a kivel kérdésre nem tudjuk a választ, 
ezeket kell felderítenünk.

A Robotzsaruban rögzített ügyekbe betekintve nagyon sok esetben nem kapunk 
választ az előzőleg felvázolt kérdésekre. A legjellemzőbb, hogy a Robotzsaru felhasználó 
a program által „generált” tényállást fogadja el, jobb esetben minimálisan kiegészítve 
azt. Egy-két perc ráfordítással olyan tényállásokat is lehetne írni, ami már tartalmazná 
azokat a plusz információkat, amelyre keresve a sorozatok megtalálhatóak, azonosíthatók 
lehetnének.
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Nem elég leírni azt, hogy a tettes ismeretlen, ha ennél többet is tudunk. Trükkös csa-
lás, kifosztás, lopás, de akár rablás esetén is a sértett látta az elkövetőt vagy elkövetőket. 
Példának okáért a tényállás tartalmazhatja azt is, hogy két ismeretlen nő vagy ismeretlen 
férfi, vagy magyarul nem beszélő férfi volt az elkövető. Érezhető, hogy mennyivel több 
információ jelenik meg a tényállásban, mintha csak azt írjuk, hogy a tettes vagy tettesek 
ismeretlenek.

A trükkös módszerrel elkövetett bűncselekmények esetében a sértett elmondásából 
ismert a legenda, amire hivatkozva az elkövetők bejutottak a bűncselekmény helyszínére. 
Például a sértett elmondta, hogy papírgyűjtésre hivatkozva jutottak be, és terelték el a sér-
tett figyelmét. Csak két ismérv – két ismeretlen nő, és papírgyűjtésre hivatkozva – tényál-
lásban történő szerepeltetése megkönnyíthette volna a Somogy megye által nyomozott 
sorozat bűncselekmény egyedeinek felismerését az ország különböző megyéiben.

Az sem elhanyagolható, hogy egy-egy ilyen tényállás rögzítése mindenkit meg tud 
kímélni a sokszor feleslegesnek megkeresésektől. Többször tapasztalható, hogy olyan 
kérések is érkeznek a rendőri szervekhez, amelyekre a választ a Robotzsaruból is le 
lehet válogatni.

Közművekre, szolgáltatókra hivatkozva több trükkös elkövetői kör ténykedik az ország 
területén, de mindnek megvan a saját – legapróbb részletekre is kiterjedő – kidolgozott 
legendája. Az elkövetők túlfizetésre, mérőóra ellenőrzésre vagy javításra hivatkozva 
terelték el a sértett figyelmét, ezek más-más elkövetői kört jelenthetnek. A korábbi soro-
zatok felderítése során megállapítható volt, hogy a legenda szövegét, mint egy színész 
a szerepét tanulják be, nem improvizálnak, nem változtatnak rajta.

A Debreceni Rendőrkapitányság által felderített sorozatnál az elkövető két éven 
keresztül minden esetben 1800 Ft túlfizetésre hivatkozott. A sértettek több mint 30 
feljelentésben ugyanezt a legendát említették.

A tényállás megfogalmazása látszólag apróságnak tűnik, de sokszor ezen múlik, hogy 
felfedezhető legyen a sorozatjelleg, az összetartozó ügyek. Odafigyeléssel, egy kicsit 
precízebb megfogalmazással nagyon sok munkát spórolhatunk meg más kollégáknak, 
de magunknak is. Egy jól megfogalmazott tényállás, később a gyanúsításnál, szakértő 
kirendelésénél, előterjesztésnél sok időt spórolhat meg.

A szakvélemények ugyan bekerülnek az ügybe, de a leírt megállapítások sok esetben 
nem tükröződnek vissza a tényállásokban. Egy roncsolásmentes zárnyitásnál a szakvé-
lemény tartalmazza a nyitás módszerét, amely lehet zárfésű vagy fóliaimpresszió stb. 
Roncsolásos módszernél is sok esetben van leírás az eszközre, mint például csőfogó, 
franciakulcs, állítható villáskulcs. A tényállásban feltüntetve az elkövetéshez használt 
eszközt, megnövelhető annak az esélye, hogy a sorozat elemeit hamarabb azonosíthassuk.

Egy-egy helyszínen, a zárszerkezeten maradt nyomokat össze lehet hasonlítani, csak 
tudni kell hozzá, hogy melyeket érdemes. Az eszköznyomoknak önmagukban látszólag 
nincs sok hasznuk, ha nincs hozzá egyéb nyom. De ha nincs is meg a nyomot hagyó 
eszköz, az azonos eszköztől származó nyomok összehasonlíthatók, és a sorozatban már 
találhatunk olyan másik ügyet, amely már tartalmaz más olyan rögzített nyomot, amely 
elegendő lesz a bizonyításhoz. Ilyen lehet a kamerafelvétel, ujjlenyomat, füllenyomat, 
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lábbelinyom, DNS, vagy akár az elkövetőnél vagy orgazdánál fellelt eltulajdonított tárgy. 
A Szolnoki Rendőrkapitányság hengerzártörés módszerével elkövetett lakásbetörés-so-
rozata esetében is ezt a módszert választottuk. Az egyedi ügyekből 40 rendbeli sorozat 
vált ismertté Magyarországon, és 70 rendbeli bűncselekményt vizsgálnak az osztrák 
társszervek.

Havonta egy alkalommal az ügyben bekövetkezett változásokat át kell vezetni, ha 
rendelkezésre állnak plusz információk, akkor azokat mind a tényállás leírásában, mind 
az ügy adataiban módosítani szükséges!

A sorozat-bűncselekmények felismerése, a sorozat tagjainak megtalálása érdekében 
a rendőrségen belül kifejlesztésre került a Nova-Kajtár sorozatkereső alkalmazás, amely 
minden megyében hozzáférhető. A program a MODUS OPERANDI kódszótáraira ala-
pozva a bűncselekmények elkövetésének legfőbb kriminalisztikai jellemzőit – behatolás, 
megszerzés, végrehajtás – alapul véve matematikai halmazokba illeszti az egyes jellem-
zőket és részhalmazok, metszetek formájában rendszerezi a cselekményeket. A kellő 
részletességgel feldolgozott bűncselekményi adatok sok halmazának közös metszete 
megmutatja azokat a bűncselekményeket, amelyek arra utalnak, hogy a közös metszetben 
lévők sorozatba illeszkednek. A részmetszetek pedig olyan bűncselekményeket tartal-
maznak, amelyek sorozatba illeszthetőségét érdemes tovább vizsgálni. A program jelen-
leg még csak az első fejlesztési fázison van túl, de más igy is több sorozatra világított 
rá. A végső cél egy félautomata, fél AI-vel (mesterséges intelligenciával) rendelkező 
alkalmazás elkészítése az elkövetkező 3-5 évben, amely már a szemle vagy panaszfel-
vételt követően jelzi, hogy az adott cselekmény sorozatba illeszkedik. Az AI elkészül-
téig a program használatánál a rendszerben való gondolkodási készséggel, kifinomult 
matematikai képességgel rendelkezők előnyt élveznek.

Leplezett eszközök

A sorozat-bűncselekmények felderítése, a bizonyítékok beszerzése is szükségessé teheti 
a büntetőeljárás során a leplezett eszközök alkalmazását, szigorúan a jogszabályok adta 
lehetőségéken belül. A felderítés egyik jelentős munkafolyamata azoknak a személyek-
nek a feltérképezése, akik elkövetőként számításba jöhetnek. Lehet, hogy az elsődleges 
elemzés még nagyszámú személyt ad meg, de lehet, hogy azonnal közel visz a tetteshez.

Ahogy gyűlnek az információk, mint a költekezés, jármű- és telefonhasználat, közös-
ségi médiában szereplés, a célszemély, célszemélyek kapcsolatai, jellemző elkövetési 
mód, orgazdával együttműködés, zálogházak használata stb., úgy szűkül a lehetséges 
elkövetői kör.

Ha kirajzolódott a célszemélyek köre, úgy lehet már alkalmazni a leplezett eszközöket.
Több munkát igényel, ha elkövetői csoportról beszélünk. A csoportról elkészített 

kapcsolatábrán kell bemutatni a csoporton belüli összefüggéseket.
A folyamatos feltérképezésnél kirajzolódik a vezetői szerep, a tagok feladata és tevé-

kenysége. Meghatározhatók a szervezeten belüli viszonyok, az alá-fölé rendeltség, 
a „gyenge láncszem”. Előfordul, hogy titkos eljárás nélkül nem jutunk az elkövetőkhöz, 
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nem tudjuk beszerezni a bizonyítékokat, így nem tudjuk felderíteni a bűncselekményt 
vagy bizonyítani a lehetséges elkövető bűnösségét.

Alkalmazható lehetőségek a titkos információgyűjtés, illetve a büntetőeljárás során 
igénybe vett leplezett eszközök. A leplezett eszközök fogalmát a büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) vezette be. A Be. lehetővé teszi, hogy a nyo-
mozást megelőzően, de a büntetőeljárás keretein belül, előkészítő eljárás néven, a bűn-
cselekmény gyanújának megállapítása vagy kizárása érdekében leplezett eszközöket is 
alkalmazzon a nyomozó hatóság. A leplezett eszközök alkalmazása a nyomozás mindkét 
szakaszában, így a felderítésben és a vizsgálat során is szükségessé válhat.

A leplezett eszközök hármas felosztásban vannak rendszerezve a Be.-ben. Bírói vagy 
ügyészi engedélyhez nem kötött (rejtett figyelés, megtévesztő információ közlése, titko-
san együttműködő személy igénybevétele, sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó 
csapda alkalmazása), ügyészi (fizetési műveletek megfigyelése, feljogosított szerv a bűn-
cselekmény elkövetőjével megállapodhat büntetőeljárás nem indítása vagy megszüntetése 
érdekében, sértett hozzájárulásával bizonyos bűncselekményeknél megfigyelés, álvásár-
lás, fedett nyomozó alkalmazása, fedőokirat, fedőintézmény, fedőadat felhasználása) vagy 
bírói engedélyhez kötött (információs rendszer titkos megfigyelése, titkos kutatás, hely 
titkos megfigyelése, postai küldemény, zárt küldemény titkos felbontása, lehallgatás).

Lehallgatás

A Be. 236. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerint lehallgatás esetén az ügyészi indít-
ványnak az elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy az eszköz, illetve az információs 
rendszer egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat is tartalmaznia kell. Az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 157. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerint az elektro-
nikus hírközlési szolgáltató – egyebek között – a szolgáltatás igénybevételekor használt 
készülék egyedi azonosítóját (IMEI) is kezeli. Az egyedi azonosítóval ellátott készülékhez 
több kapcsolási szám is tartozhat, ezért a Be. 236. §-ának alkalmazásában az ügyészi 
indítvány és a bírói engedély a készülék kapcsolási számára, illetve egyedi azonosítójára 
(IMEI) is kiterjedhet.

Fontos információ lehet az IMEI-szám és a hozzá kapcsolható IMSI-számok (telefon-
számok) a felderítést és a nyomozást végző hatóságok számára. A célszemély (az érin-
tett) legtöbbször úgy taktikázik, hogy cserélgeti a telefonszámait, amelyeket a meglévő 
(állandó) telefonkészülékébe helyez be. Előfordulhat, hogy a dualkártyás telefonkészülék 
esetén, úgynevezett „dobós” SIM-kártyát cserélget az elkövető az állandó telefonszáma 
mellett, és a „dobós” SIM-kártyán bonyolítja le a bűnös tevékenységét. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás igénybevételekor az érintett által használt készülék egyedi azo-
nosítóval (IMEI) rendelkezik. Ezzel ellentétben a keleti országokban gyártott mobilte-
lefon-készülékek azonos IMEI-számmal rendelkezhetnek, amely készülékeket az inter-
neten keresztül bárki megrendelhet.

Így előfordulhat, hogy egy IMEI-szám van hozzárendelve több készülékhez, ezért meg-
kereséssel célszerű élni az elektronikus hírközlő szolgáltatók felé, annak  megállapítása 
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céljából, hogy a kérdéses IMEI-számú készülékhez milyen IMEI-számok (telefonszámok) 
tartoztak, mely során elkerülhető, hogy esetleg több ezer felhasználót vonjanak ellenőrzés 
alá az engedélyben megállapított időtartam alatt.

Bűnszervezet, bűnszövetség

A leplezett eszközök nagy számban történő alkalmazására a bűnözői csoportosulások 
felderítése során kerül sor. A vagyon elleni sorozat-bűncselekményeket jellemzően több 
személy együttesen követi el, akik a bűncselekmények elkövetésében előre megállapod-
nak, a végrehajtás előtt és alatt a feladatok megosztásra kerülnek. Az ügyekben éppen 
ezért mindig vizsgálni kell a bűnszövetség, a bűnszervezet bizonyításának lehetőségeit. 
Tisztáznunk kell, hogy milyen csoporttal állunk szemben, és annak jogilag megfogal-
mazott ismérveit hogyan fogjuk tudni bizonyítani.

Bűnszövetség: kettő vagy több személy szervezett elkövetés, vagy elkövetésben való, 
előzetes megállapodása, és legalább egy bűncselekmény elkövetését meg kell kísérelniük 
és több bűncselekmény elkövetésére kell irányulnia. Minősítő vagy súlyosbító körül-
ményként értékelhető a Btk. Különös részében meghatározottak szerint. A szándékosság 
a kritérium, a büntetési tétel nem, lehet rövid időre is szervezett elkövetés, nem feltétel 
a konspiráció.

Bűnszervezet: három vagy több személy (nem feltétel az azonos személyi összetétel 
a bűnszervezet fennállása alatt, nem kell, hogy a tényleges bűncselekményt legalább 
három fő kövesse el), több bűncselekmény elkövetését célozza anélkül, hogy minden 
egyes bűncselekmény végrehajtásának részleteit is megszerveznék. Akkor is megállapít-
ható, ha még egyetlen (előkészületet, kísérletet sem) bűncselekményt sem követtek el. Úgy 
is létrejöhet, hogy a tagok nem tudnak mindenki cselekményéről részletesen, a szervezet 
vezetője (vezetői) hangolja össze a csoportot. A Btk. Általános részében büntetési keretet 
növelő. Céljuk: ötévi vagy azt meghaladó bűncselekmények elkövetése. Nem kell tisztá-
ban lenni a büntetési tétellel, de azt tudnia kell, hogy súlyos bűncselekmény elkövetése 
a cél, hosszabb időre tervezett hierarchikus szervezetben elkövetés erős konspiráció 
(virágnyelv, kódok, találkozási pontok védő biztosítása, fizetése az elfogott tagoknak).

A hierarchikus felépítés a feladatok megoszlásából jól kikövetkeztethető, jól felépített 
kihallgatás taktikával, illetve az elkövetéshez használt egyéb eszközök beszerzésének 
feltérképezésével (telefon, gépkocsi) a csoporton belüli alá-fölé rendeltség alátámasztható.

A konspiratív működéssel kapcsolatos bizonyítást a legtöbb tanulmány a leplezett 
eszközök alkalmazásának nélkülözhetetlenségét jelöli meg, azonban a digitális adatok 
elemzése révén viszonylag könnyen kimutatható, hogy az elkövetők a konspiráció érde-
kében a sorozat elkövetése során cserélgetik a gépkocsikat, esetenként lopott rendszámot 
használnak, illetve az általuk használt telefonszámok nem a saját nevükre szólnak, azokat 
többször is cserélik, gyakran csak a bűncselekmények elkövetése során használják, más 
magáncélú kommunikációra nem veszik igénybe.

A fentiekből következik, hogy a leplezett eszközök alkalmazása fontos a sorozat-bűn-
cselekmények felfedezésénél, de a bűnszervezet e nélkül is bizonyítható.
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Csapdák

A nem is olyan régmúltban előszeretettel alkalmazta a nyomozó hatóság a vegyi csap-
dákat. Jellemzően munkahelyi, öltözőilopás-sorozatok felderítése során alkalmazták.

Napjainkban érdemtelenül háttérbe szorult a megelőzésnek, felderítésnek ez a módja.
A jogszabályok most is lehetőséget biztosítanak az egészséget nem veszélyeztető vegyi 

csapdák büntetőeljárásbeli felhasználására. Amennyiben az elkövetőről, a lehetséges 
helyszínekről, az eltulajdonítható tárgyakról már rendelkezünk olyan információval, 
amely lehetővé teheti a csapda alkalmazását, éljünk vele! Úgy gondoljuk, hogy a soro-
zat-bűncselekmények – legyen ez akár lakásbetörés vagy boltbetörés-sorozat – felderíté-
sénél, a bizonyítékok beszerzésénél ezt, a jelenleg hátérbe szorult módszert alkalmazni 
kell. (Megjegyzés: mindenképp fontosnak tartjuk a jogi keretek között, hatósági fel-
ügyelettel történő csapdatelepítést, -alkalmazást. Aggályosnak tartjuk, hogy az inter-
neten bárki hozzáférhet „tolvajfogó szerekhez”, és azt bármely közösségben korlátlanul 
használhatják.)

A kriminalisztikai csapdának általában a tettenérés megszervezésében van szerepe. 
Alkalmas a bűncselekmény-sorozat megállítására, segítheti a felderítést, tettenéréshez 
vezethet, jelzést adhat egy bekövetkezendő cselekményről. Egy fontos krimináltechnikai 
eszköz, amelynek eredményét lehet dokumentálni.

Lehet nyomcsapda, tárgycsapda, elektronikus csapda, vegyszeres, személyi, kom-
binált csapda. A technikai és tárgycsapdákat akkor szükséges alkalmazni, amikor egy 
bizonyos meghatározott körből kerülhet ki az elkövető. Ilyenek lehetnek a munkahelyek, 
iskolák, egyéb közösségi terek. Ki kell választani nyomcsapdának egy alkalmas tárgyat, 
ami az eddigi elkövetésekre jellemző volt, de egyben alkalmas nyomhordozónak is. 
A telepítő nyomozóknak arra kell ügyelniük, hogy a lehetséges elkövető érintkezzen 
a csapdával, s persze ne vigye magával. Előfordulhat, hogy a tárgycsapdát el kell vinnie 
az elkövetőnek. Ilyen amikor nyomkövető eszközzel ellátott gépjárművet „kínálunk fel” 
a gépjárműtolvajnak.

Napjainkban előtérbe helyezkednek az elektronikus csapdák. Rögzítésre kerülnek 
videón, fotón a bűncselekmény elkövetői. Az elkövetés után a csapdaanyag azonosítható, 
bizonyítékként felhasználható legyen. Kevésbé alkalmazott a személyi csapda. A tettené-
rést nagyon körültekintően, megfelelő létszámú rendőri biztosítással kell végrehajtani. 
Erre a feladatra csak önként vállalkozó személyt lehet beosztani. Általában a sorozatjel-
leggel elkövetett személy elleni bűncselekmények lehetséges helyszínén alkalmazandó. 
A személyi és a technikai csapda együttes alkalmazását kombinált csapdának szokás 
nevezni. Bármely csapdatelepítést alkalmazzuk, kerülni kell a provokációt.

Szemle

A múltbéli történések megismerésének alapvető eszköze. Napjainkban olyan fejlett tech-
nikai eszközök, eljárások állnak rendelkezésre, amelyek szakszerű használata, alkalma-
zása alapot adhat egy sikeres nyomozáshoz.
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Nagy jelenőséget kapnak azok a nyomok (a tettes által hátrahagyott, de az általa 
„elvitt” nyomok is: például az állati szőr), elváltozások, amelyeket a helyszíneken meg kell 
találni – még ha nem is látható –, és rögzíteni kell, ha szükséges speciális eszközökkel. 
Egy-egy adott szemle tapasztalatait, az ott rögzített nyomokat fel lehet, s a sorozatjelleg 
felismeréséhez fel is kell használni másik helyszínen, helyszíneken szerzett információk 
közös értékeléséhez.

A nyomok legnagyobb jelentősége úgy határozható meg, hogy azok feltalálása, szak-
értői vizsgálatnak alávetése segíti a nyomot létrehozó tárgy vagy személy azonosítható-
ságát. A bűncselekmények elkövetésekor a tárgyak egymással, a személyek a tárgyakkal, 
a személyek egymással váltakozó intenzitással és mélységgel kölcsönhatásba kerülnek 
egymással.

A nyomokból következtetések vonhatók le az elkövetőre, az elkövetők számára, a hely-
színen történő mozgásra. Szintén következtethetünk a rögzített nyomokból az elkövetés 
idejére, intenzitására, módjára. A következtetésekből verziók állíthatók fel, amelyeknek 
nem utolsósorban egyik iránya a sorozatjelleg vizsgálata kell hogy legyen.

Ez a hatás általában nyomokat idéz elő, amelyeket a szemlén fel kell találni, szaksze-
rűen rögzíteni és elő kell készíteni szakértői vizsgálatra.

Az elmúlt időben nagy jelentőséget kapott az üvegdarabok, szemcsék vizsgálata nem-
csak a baleseti helyszínek, hanem jellemzően a gépkocsi feltöréseknél is. Úgyszintén 
nagyot fejlődött a szakértői vizsgálati lehetőség a festékdarabok, festékfelkenődések 
vizsgálatában. Említhetnénk továbbá a térfogati nyomokat, mint amikor a feszítővas 
benyomódik az ajtókeretbe, vagy amikor a feszítő eszköz apró nyomot hagy a látszólag 
fel nem tört zárban.

Az ásványi eredetű maradványok, jellemzően a talajmaradványok, vizsgálata is egy 
kiaknázatlan lehetőség.

Mitől lesz jó egy szemle? A bűncselekmények helyszínén nyitott szemmel és belső 
látással is kell járni. Nemcsak olyan nyomok vannak, amit a nyitott szem vesz észre, 
s könnyen rögzíthetők, hanem a belső látásunkkal – amihez szakmai tapasztalat kell – el 
kell képzelni, hogy a bűncselekmény elkövetése során az elkövető mit tevékenykedett, 
hol keletkezhettek olyan nyomok, amelyek a cselekményhez kapcsolhatók. Hol és hogyan 
jutott a helyszínhez, ott milyen eszközzel és milyen elváltozást okozott a bűnelkövető? 
Az elkövető tevékenységét oly mértékben kísérli meg rekonstruálni, ami utal arra, 
hogy az elkövető a megvalósított cselekményt rögtönzötten vagy felkészülten, terve-
zetten követte el, egyedi esetről beszélhetünk-e, vagy a végrehajtás rutinos, begyakorolt 
mozzanatok sorát mutatja. A szemléből ki kell, hogy tűnjön, hogy a használt eszközök 
a helyszínhez köthetők, vagy az elkövető azt kifejezetten az adott típusú elkövetéshez 
szerezhette be, vitte magával. Nem elégséges, hogy a szemle a szűk helyszínt rögzíti, ki 
kell, hogy terjedjen az érkezési, távozási útvonalra, ami akár több kilométeres távolságot 
is jelenthet. Az útvonalon sok olyan nyom – cipőnyom, gépjárműnyom, cigarettacsikk, 
szagnyom, eldobott elkövetési eszköz vagy annak tartozéka, például fóliadarab, kesztyű 
vagy eltulajdonított tárgy, például törött hengerzár darabja, térfigyelő kamerák elhe-
lyezkedése – lehet feltárható, amely összefügg a bűncselekménnyel. A szakmai szemle 
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akkor jó, ha mindezeket nemcsak feltárja, megállapítja, de megfelelő részletességgel 
dokumentálja is. A sorozat-bűncselekmények felderítésének egyik meghatározó alapja 
a jó szemle. Akár már a szemle során következtetni lehet arra, hogy a cselekmény 
egyedi, vagy sorozat részét képezi. A szemlék szakszerű végrehajtásának biztosítására 
ORFK-utasítás lépett hatályba.54

Szakértők

A helyszínen rögzített nyomok értékelése során nélkülözhetetlen a szakértői vizsgálat. 
A sorozat-bűncselekmények esetében a nyomok vizsgálata, összevetése a bizonyítás 
szempontjából különösen nagy jelentőséggel bír. A szakértői vizsgálat nemcsak azt képes 
megállapítani, hogy a nyomot hagyó eszköz egyedileg beazonosítható-e, de a különböző 
helyszíneken keletkezett nyomok egymáshoz hasonlítása révén megállapítható, hogy 
a nyomok ugyanattól az eszköztől keletkeztek-e. Szakértő kirendelésekor érdemes szem 
előtt tartani, hogy ugyanazon szakterület szakértői közül a Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központ (a továbbiakban: NSZKK) szakértői más, az intézmények kívüli, szakértőkhöz 
képest lényegesen nagyobb gyakorlattal, jobb eszközparkkal, műszerekkel, és sok esetben 
komoly nemzetközi kitekintéssel bírnak. Egyes szakértői területeken a szakvélemény 
elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, mint egyes külső szakértőknél, de ez minőségileg 
jobb munkát is jelent.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az egyedi ügyek helyszínein talált elváltozá-
sok – a daktiloszkópiai és genetikai nyomok kivételével – a legtöbb esetben nem alkal-
masak egyedi azonosításra. A bűnügyi állomány ennek megfelelően is kezeli azokat, 
és nem tulajdonít neki kellő fontosságot. Az egyedi ügyekhez képest a sorozatügyekben 
nagyon nagy jelentősége van a többi szakterület által végzett vizsgálatoknak.

Az így szerzett tapasztalatok rávilágíthatnak, hogy az egyedi ügyekben is jól hasz-
nosíthatók a nem genetikai és daktiloszkópiai nyomok. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az egyedi ügyekből épülnek fel később a sorozatok.

A helyszíni nyomok legnagyobb hányadát a kriminalisztikai szakértők vizsgálják. 
Idetartoznak többek közt a lábbeli- és járműnyomok, roncsolásos és roncsolásmentes 
zárnyitások, ajtók és ablakok feszítési nyomai.

Az országban egyedül az NSZKK budapesti központjában áll rendelkezésre az úgy-
nevezett SICAR-rendszer, amely a lábbelinyomok vizsgálatára szolgál. A rendszer több 
mint 50 ezer féle lábbelitalpmintát tartalmaz, amely lehetővé teszi a lábbelitalpnyom 
alapján az elkövető által használt cipő típusának a pontos meghatározását. Segítségével 
egy kutatás, lefoglalás során célzottan lehet keresni a bizonyításhoz fontos tárgyakat.

Ugyancsak fontos a zárak, zárszerkezetek egymással történő összevetése. A roncsolá-
sos zárnyitások esetében az elkövetés eszköze olyan nyomokat hagy hátra, amely alapján 
az eszköz nélkül is lehetőség nyílik a sorozat elemei közötti összefüggés feltárására. 

54 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról 
és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról.
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A több helyszínről, azonos eszköztől származó nyomok közt nagy eséllyel már található 
egyedi azonosításra is alkalmas lenyomat, amely a sorozat bizonyítását megkönnyíti.

Az antropológia („embertan”: az ember származásával, alaktani sajátosságaival 
és azok földrajzi variálódásával foglalkozó tudomány) egy nagyon sokrétű, de még min-
dig nem eléggé ismert szakterület. Ma már nagyon sok helyszínen tudunk jó vagy kevésbé 
jó minőségű biztonsági vagy térfigyelőkamera-felvételeket lefoglalni. Ezekről a felvé-
telekről a kiértékelés során kiderül, bár az elkövetők láthatóak rajta, vagy nem eléggé 
nagy a felbontásuk ahhoz, hogy az arcképfelismerő rendszerben azonosíthatók legyenek 
a személyek, vagy nem jók a fényviszonyok, esetleg valamilyen maszkkal takarják el 
az arcukat. Az antropológus pont ezekben az ügyekben jut nagy szerephez. Sok kolléga 
mintegy arcfelismerő szakértőre gondol az antropológusra, és ha nem látható az arc, 
nem is rendeli ki a szakértőt. Az antropológus azonban ennél sokkal több. A személyek 
járása, mozdulatai, testalkata, testtartása, csontozata és egyéb jellemzői alapján is képes 
lehet beazonosítani személyeket a nem túl jó minőségű feltételek alapján. Több helyszín 
esetén orientálni képes, hogy az elkövetői kör teljesen azonos, vagy egyes személyekben 
változás történt, esetleg ki is zárhatja, hogy a különböző helyszínek felvételei alapján 
azonosak lennének a személyek. Magyarországon igazságügyi antropológus szakértő 
kizárólag az NSZKK-ban  található.

Arcképelemző tevékenységet végző szervként a Nemzeti Szakértői és Kutató Köz-
pontot jelölték ki. A központ az igénybevételre jogosult szerv által részére továbbított 
arcképmásból arcképprofilt képez, amennyiben az lehetséges. Az arcképprofilt az arc-
képelemző rendszer igénybevételével az arcképprofil-nyilvántartásban kezelt arckép-
profilokkal összehasonlítja.55

A fizika-kémia szakértői szakterület az elmúlt években, de mondhatni évtizedben 
méltatlanul elhanyagolt területe a bűnügyi felderítő munkának. A szakterület jelentős 
fejlődésen ment keresztül és jelenleg is folynak fejlesztések, amelyek egyre precízebb 
eredményeket képesek produkálni. A helyszíneken végzett nyomkutatás során a mikro-
nyomok feltárása, rögzítése nem kap kellő figyelmet. Sokszor a kutatás csak a DNS-vizs-
gálatra vagy daktiloszkópiai vizsgálatra alkalmas elváltozásokra koncentrál.

Nagy hangsúlyt fektetünk ezekre, majd, ha a szakértői vélemény alapján nincs érté-
kelhető genetikai maradvány vagy ujjlenyomat, a bizonyításra nem látunk további esélyt. 
Az elkövetők ruházata, cipője azonban olyan bizonyítási eszközöket is tartalmaz, tar-
talmazhat, amit az elkövető a helyszínről magával vitt, és amelyekről megfeledkezünk.

A mikronyomok olyan elváltozások, amelyeket az elkövetők tudtukon és akaratukon 
kívül visznek el magukkal.

A háziállatok (kutya, macska) elhullatott szőre, a régebbi fejtésű ajtók, ablakok lepat-
togzó festékrétegei, a betört üvegből kipattanó mikroszilánkok vagy a helyszínről a cipő 

55 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. tör-
vény, 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól, 
26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával 
kapcsolatos feladatokról.
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talpán magával vitt talaj. Csak néhány példa arra, hogy a szakterület szakértői milyen 
az elkövető ruházatában, cipőjében, az általa használt gépkocsiban megtalált mikro-
nyommal volt képes az elkövetőket a bűncselekmény helyszínéhez kötni a közelmúlt 
sikeresen felderített ügyeiben.

Ezek a mikronyomok viszonylag sokáig megmaradnak a ruházatban, az üvegszilán-
kok például 4-5 mosásig, vagy akár 3 hónapig is. Felmerülhet a kérdés: az elkövető laká-
sán tartott kutatás során érdemes-e a mosógép ülepítőjében kutatni? Esetleg a mosógépet 
lefoglalni és szakértői vizsgálatra küldeni? A kérdésre már született válasz, a szakértőké.

Digitális adatok

A felderítések, nyomozások során nagy számban élünk a hírközlési szolgáltatóktól, Nem-
zeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-től  (NÚSZ), VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 
elnevezésű projekt keretében üzembe állított Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont által 
rögzített adatok beszerzésével. Bizonyos bűncselekmény kategóriák esetében ez elő-
írás is (például lakásbetörés). Az adatok beszerzésének fontosságát sokszor nem látjuk 
indokoltnak, ezért – bár meghatározták – nemtörődömségből, hanyagságból nem hajtjuk 
végre. Később – amikor kiderül, hogy mégis szükség lenne rá – ezek már nem vagy csak 
részlegesen pótolhatók. Például a VÉDA-adatok csak 30 napig, a teljes hívásforgalmi 
adatok csak 6 hónapig, míg a részlegesek 1 évig állnak rendelkezésre. Az adatforga-
lommal kapcsolatos (IP-) adatok vagy a kamerafelvételek esetében pedig változó az az 
időtartam, ameddig az itt keletkezett adatokhoz hozzáférhetünk. Ezeknél alapszabály, 
hogy minél gyorsabban be kell szerezni őket.

Az egy év után felmerült sorozat-bűncselekmények esetében ezeket az adatokat már 
nem tudjuk beszerezni, pedig a sorozathoz tartozás szempontjából fontos lenne.

A Debreceni Rendőrkapitányság által nyomozott trükkös kifosztássorozatban az elkö-
vető két éven át az ország minden megyéjét érintően követett el összesen 97 kifosztást, 
de az egy évnél régebbi adatok nagyon sok esetben nem álltak rendelkezésre, mert akkor 
valamiért úgy gondolta az ügy előadója, hogy az adatok beszerzése úgyis fölösleges.

2018. január 1-től  kezdve elektronikus ügyintézést ír elő a törvény.56 2018. július 1-től  
az ügyészséggel is elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, de még mindig sok olyan ügyet 
találni, ahol a NÚSZ-adatok nincsenek az ügyhöz feltöltve, a Vodafone Magyarország 
Zrt.-től  megkért adatok az aktában CD- vagy DVD-lemezen vannak tárolva, ami az idő 
múlásával nem biztos, hogy olvasható lesz. A Robotzsaruban ezek az adatok az ügy részét 
képezik, és ha pillanatnyilag nem is látszik a felhasználhatóságuk, nem szabad kizárni, 
hogy később mégis fel tudjuk deríteni az ügyet. Kis odafigyeléssel ezek az adatok sok 
hasznot tudnak hozni a későbbiekben, és érdemes azokat az ügyhöz feltölteni.

Gyakran tapasztalható, hogy egy-egy nem kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény ese-
tében is az ügyek hozzáférhetősége szigorúan korlátozottra van állítva. Az ilyen jel-
legű szigorítást érdemes újragondolni. Ha más indok nincs – csak a „más ne nézegesse 

56 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.
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az ügyemet” –, érdemes megfontolni, hogy miközben a védőnek és a terheltnek ki kell 
adnunk az iratok másolatát, a saját kollégáink előtt vajon van-e olyan indok, amiért 
az ügybe való betekintést korlátozni szükséges. Tehát nem azt állítjuk, hogy nem lehet 
ilyen indok, de az biztos, hogy nem tömegével, és biztos, hogy nem csalások, kifosztások 
vagy lakásbetörések esetében.

Magyarország területén rengeteg térfigyelő kamera található, amelyeknek a felvételeit 
egyre gyakrabban foglaljuk le. A kamerák által szolgáltatott adatok egyre több eljárásban 
nyújtanak hasznos segítséget.

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a kamerák felvétele ugyan lefoglalásra 
került, de mégsem lehetett használni ezeket, mert a kamerafelvételen nem a bűncselek-
mény elkövetési idejével kapcsolatos felvételek voltak, hanem tévesen egy másik időszak.

A kamerafelvételek lefoglalása előtt érdemes összevetni a rögzítő eszköz óráját a pon-
tos idővel. A kameráknál gyakori probléma a nem megfelelő üzemeltetés. A felvételen 
szereplő időpont nem biztos, hogy egyezik a valós időponttal. A kamera órája késhet, 
vagy siethet, esetleg a nyári-téli óraállítást nem követi automatikusan. Érdemes adat-
mentés, lefoglalás előtt a kamera óráját egyeztetni a pontos idővel és eltérés esetén ezt 
jegyzőkönyvbe is rögzíteni.

A rosszul beállított óra alapján lehet, hogy rossz időszak hívásforgalmi, VÉDA- vagy 
NÚSZ-, SZITAKÖTŐ- (a Budapesten elhelyezett kamerarendszer) adatait szerezzük 
majd, de akár lemaradhat a lefoglalt felvételről a tényleges elkövetés időpontja is, ami 
később már nagy valószínűséggel csak részben vagy egyáltalán nem pótolható. A lefoglalt 
kamerafelvételekkel kapcsolatban érdemes a felvevőeszközök elhelyezkedésére és a fel-
vétel időpontjára vonatkozóan egy feljegyzést készíteni és azt az ügyben elhelyezni.

A digitális lét ilyen meredeken emelkedő fejlődése elkerülhetetlenül sok elektronikus 
adatot, információt keletkeztet. A nyomozó hatóságok digitális ismereteinek hiányos-
sága ellehetetleníti a gyors és szakszerű nyomozást. Az eljárások eredményességét teljes 
mértékben befolyásolja a digitális adatok mennyisége, azok felhasználható minősége. 
Az internetes kommunikáció alapvető eszközzé vált a bűnelkövetők körében.

A közösségi oldalon szereplők sok adatot, információt elárulnak magukról. Persze 
ezeket az információkat nem kell készpénznek venni, de ha már látunk adatokat, azokat 
máshogy, akár a hiteles nyilvántartásokban, adattárakban, eljárásokban ellenőrizhetők, 
majd felhasználhatók lesznek.

Itt megtalálhatónak kell(ene) lennie az összes folyamatban lévő ügy adatainak, ame-
lyekben kutatást is lehet végezni.

A hatályos ORFK-utasítás57 kötelezően írja elő, hogy rendőri szervek a feladatellátásuk 
során keletkező, illetve beszerzett valamennyi nyílt adatot, iratot, bűnjelet, amennyiben 
azok rögzítését a Robotzsaru-rendszer technikailag lehetővé teszi, rögzíteni kell.

57 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítása Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratke-
zelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rend-
szerfejlesztés előírásairól.
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Adatrögzítési fegyelem

Robotzsaru-rendszer

A közvetlenül elérhető nyilvántartások közül fontos szerepet tölt be a Robotzsaru integrált 
ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer, amely rendszer a rendőri 
szervek alap informatikai rendszere, amely komplex módon támogatja a rendőri szervek 
munkáját az elektronikus iratkezelésen, adatszolgáltatáson és feldolgozáson keresztül. 
Részét képezi a Dokumentumtár, a Netzsaru-rendszer és a Robotzsaru NEO-rendszer.

A Netzsaru-rendszer olyan országos digitális, bűnügyi és rendészeti elektronikus adat-
bázis, amely strukturált adatbázis formájában magában foglalja a Robotzsaru NEO-rend-
szer használata során rögzített ügyek, események releváns adatait az ügy selejtezéséig. 
Felületén keresztül statisztikai célokra felhasználható adatok nyerhetők ki, valamint 
kereső-, kutató- és egyedi ügyviteli tevékenységek végezhetők a Robotzsaru-rendszer 
jogosultsági rendjének keretei között.

Adattárak, nyilvántartások

Az információk összegzésének, az adatok visszakereshetőségének, összehasonlításának 
alapvető eszköze kell hogy legyen az adattárok, nyilvántartások kezelése. Ha egy nyo-
mozó, vizsgáló jól tudja alkalmazni, használni a nyilvántartásokat, adattárakat, „tudja, 
mit és hol kell keresni”, sokkal könnyebb dolga van. Segíti az elemző tevékenységet, 
a nyomozási tervek készítését, az irányok kijelölését, de akár a tetteshez is elvezethet. 
A hagyományos nyomozói munka töretlenül ebbe az irányba fejlődik.

A nyomozó hatóságok a nyomozások során beszerzett adatok azon részét rögzítik, 
amelyre jogszabályi felhatalmazásuk, utasításuk van. Ezekhez az adatbázisokhoz, nyil-
vántartásokhoz, személyre szabott engedéllyel fér hozzá a nyomozó.

Egyik alapvető rendszer az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi sta-
tisztika (a továbbiakban: ENyÜBS).58 Egységes elvek szerint gyűjti a büntetőeljárások, 
a büntetőeljárások alapjául szolgáló cselekmények, az elkövetők és a sértettek statisztikai 
adatait.

Az adatgyűjtés kétirányú, egyrészt a kezdeményezett büntetőeljárásokra vonatkozó 
adatgyűjtés, másrészt a nyomozó hatóság és az ügyészség által büntetőeljárás során meg-
határozott módon befejezett adatgyűjtés. A rendőrség oldaláról az adatkezelés legjelen-
tősebb jogforrása a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.). 
Kiemelendő továbbá a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamai-
nak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 
XLVII. törvény, a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 

58 12/2018. (VI. 7.) BM rendelet az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rend-
szerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól.
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adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM-rendelet, a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyér-
nyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 
21/2009. (VI. 19.) IRM-rendelet, továbbá az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint 
a DNS-profil meghatározására alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- 
és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; 
a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről, továbbá a nyil-
vántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet 
és a 26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítása bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes 
nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról.

A rendőrség az Rtv. 84. § (1)–(2) bekezdés alapján feladatai teljesítése érdekében 
térítés nélkül adatot kérhet következő nyilvántartásokból (a teljesség igénye nélkül): 
bűntettesek, a polgárok személyi adatainak és lakcímeinek a személyi igazolványok, 
az anyakönyvek, az útiokmányok, a közúti közlekedési nyilvántartásokból.

Továbbá a jogszabályokban meghatározottak szerint kérhet adatot a bűnügyi és sza-
bálysértési, körözési,59 elektronikus MODUS OPERANDI60 nyilvántartási rendszerből, 
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatokból, a büntetés-végrehajtási intézetekben 
fogvatartottakról, a központi idegenrendészeti és a menekültügyi információkról.

A cégek, civil szervezetek, alapítványok, ingatlanok (TAKARNET földhivatali infor-
mációs rendszer),61 az egyéni vállalkozók bejegyzéseiről, pénzintézetek tevékenységről, 
hírközlési adatforgalomról.

Szintén meg kell említeni, az ALFONZ Személyleírási rendszert, amelyben még sok 
lehetőség rejlik, alkalmazása még nem igazán hatásos a nyomozási eljárásokban.

Vannak jogszabályok, amelyek a titkos információgyűjtő tevékenységből és a leplezett 
eszközök alkalmazásából származó adatokkal és információkkal kapcsolatos feladatokat 
határozza meg.62

A TIAR, a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje tartalmazza a titkos infor-
mációgyűjtésből, valamint a leplezett eszközök alkalmazásából eredő információkat.

A TIAR célja többek között az, hogy „egységes elvekre épülő információs rendszer 
működtetése, amely a rendőri szervek titkos információgyűjtésből, valamint a leplezett 
eszközök alkalmazásából származó adatainak rendszerezett gyűjtésével, az információk 

59 A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény, a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rende-
letek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet, az 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a körözési 
nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról.
60 12/2014. (V. 16.) ORFK-utasítás az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kap-
csolatos egyes feladatokról.
61 2/2017. (VI. 28.) MBFH-utasítás a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról.
62 35/2018. (VI. 27.) ORFK-utasítás a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a „D” 
és „F” adattárakkal kapcsolatos feladatokról.
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tárolásával, bűnelemzési támogatással elősegíti a titkos információgyűjtés és a leplezett 
eszközök alkalmazása céljainak elérését, a bűnüldözési tevékenységet, az erőforrások 
optimális elosztását, és a területi, valamint az országos koordinációt”.

A bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése és megszakítása, 
valamint az elkövetők elfogása és felelősségre vonása érdekében a nyomozó hatóság 
rendelkezésére álló vagy az általa rögzített arcképmás felhasználásával a terhelt sze-
mélyazonosságának megállapítására, valamit ellenőrzésének igénylésére vagy a titkos 
információgyűjtés támogatása érdekében, továbbá az államhatár átlépésére jelentkező 
személyek személyazonossága megállapításának, valamint ellenőrzésének igénylésére 
igénybe veheti az arcképelemzési nyilvántartást.

A gyanúsított (terhelt)63

A tapasztalt nyomozók, vizsgálók tudják, hogy helyesen megválasztott kihallgatási tak-
tika, annak a gyanúsított személyiségéhez illő alkalmazása nagyban hozzájárul az ered-
ményes kihallgatáshoz, a bizonyításhoz. A rendelkezésünkre álló bizonyítékokat csak 
a gyanúsított részletes kihallgatását követően kell bemutatni, s meg kell határozni a bemu-
tatás sorrendjét és idejét is.

Mit akarunk elérni a gyanúsított kihallgatásával? Természetesen egy beismerő val-
lomást, a legszebb, ha teljes körű (miért követte el a bűncselekményt, hogyan készült 
az elkövetésre, milyen módon követte el, tettestársak, orgazda stb.). Egy ilyen vallomás 
azonban nagyon ritka. A nyomozó, vizsgáló ezért felkészülten kérdez egész addig, 
amíg nincs, vagy nem lehet több kérdés. Egy sorozat-bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított személy kihallgatására nehezebb a felkészülés, figyelme az összes történi 
tényállásra.

A kihallgatás alapvető végrehajtása a kikérdezés. Attól függetlenül, hogy a gyanúsí-
tottnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy először egybefüggően ő mondja el a cse-
lekmény történését. A kikérdezés, egy célzott, a kihallgató által irányított kérdezz-fe-
lelek diskurzus. A kihallgató ebből gyűjti be az információkat, amelyek tisztázhatják 
a bűnösség mélységét.

A törvény persze jogokat biztosít a kihallgatottnak, s erre figyelmeztetni kell őt.
A jól felkészült és magabiztos kihallgatónak már vannak olyan információi a kihall-

gatottról (előélet, személyi és tárgyi bizonyítékok stb.), amelyek alapján jó eséllyel 
tudja eldönteni, hogy a gyanúsított vallomásának tartalma igaz, részben igaz, vagy 
félrevezető.

A nyomozati iratokból, a rendelkezésre álló adatok, bizonyítékok értékeléséből és nem 
utolsósorban a gyanúsított személyéből történő felkészülésből kell a kérdéseket előre 

63 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 38. § „(1) A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak.
(2) A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a vádemelés után vádlott, a büntetés, a megrovás, a próbára 
bocsátás, a jóvátételi munka vagy a javítóintézeti nevelés jogerős ügydöntő határozattal történő kiszabása, 
illetve alkalmazása után elítélt.”
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összeállítani. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy a kihallgatás közben kell spontán 
kérdéseket feltenni. Adni kell a kérdéseknek egy sorrendet, kerülni kell az ismétléseket 
a kérdések feltevésekor, de nem maradhat ki egyetlen lényegi elem sem.

Hogy jól tudjunk kérdezni, nemcsak az ügyet, a bizonyítékokat is ismernünk kell, 
hanem a gyanúsítottat is. Milyen az előélete, volt-e már eljárás alatt, hallgatták-e ki 
gyanúsítottként, ha igen, ott milyen magatartást tanúsított, bűnözői kapcsolatai, szemé-
lyisége, iskolázottsága stb.

Vigyázni kell, hogy bármilyen kérdezési technikát is alkalmazunk, nem szabad jog-
ellenesen befolyásolni a kihallgatott személyt, nem lehet hamis ígéretekkel vallomásra 
bírni, nem szabad kreált bizonyítékokra hivatkozni.

Tagadás esetén egyértelmű cél a tagadás gyöngítése a kérdések feltevése során. Ha 
kinyilvánítja, hogy nem tesz vallomást, akkor is meg kell kísérelni elterelő kérdésekkel 
a kérdezz-felelek beindítását. Ha az együttműködés teljes hiánya tapasztalható, akkor 
a kihallgató személyisége, szakmai felkészültsége, határozottsága kerül előtérbe. Neki 
kell eldöntenie azt is, hogy mikor és mennyi bizonyítékkal rukkol elő.

Koordináció

Mi is a koordináció? Az ORFK-utasítás64 szerint: Egy adott feladat végrehajtásával 
megbízott rendőri szervek összefogása, tevékenységeik összehangolása a feladat érde-
kében folytatott rendőri eljárások hatékonyságának biztosítására. A jogszabály szakmai 
elöljárói jogosultságok között sorolja fel: a koordináció folytatásának joga.

A bűncselekmények elkövetői az általuk megvalósított cselekmények közötti össze-
függések fedésére, a helyszínhez minél kevésbé történő köthetőségük, illetve a lakóhe-
lyük közvetlen környezetében található lehetőségek szűkössége miatt kezdték mobilizálni 
magukat. Az ilyen elkövetőkre jellemző, hogy a cselekményük végrehajtása jól begy-
akorolt, mindenhol azonos módszert vagy azonos legendát alkalmaznak, a kiszemelt 
célpontok sok szempontból hasonlóak a többi helyszínhez. Korábbi bűncselekményeikből, 
a korábbi lebukást követő nyomozás bizonyítékaiból tanulnak, sokkal többet foglalkoznak 
a nyomaik elfedésével. Ennek érdekében maszkírozzák magukat, a bűncselekmények 
elkövetéséhez átöltöznek, többnyire kölcsönzött, bérelt gépjárművet használnak, amit 
váltogatnak a cselekmények között, amennyiben mobilkészüléken tartják a társakkal 
a kapcsolatot, akkor az előfizetés nem saját névre szól, a számokat cserélgetik, és ügyel-
nek arra, hogy a telefonon csak egymással tartsák a kapcsolatot, családtag, ismerős ne 
kötődjön a hívásokhoz.

A mozgó bűnelkövetők kriminalisztikai fogalmat kaptak, és mint utazóbűnözők 
ismerjük őket. (Az utazóbűnöző fogalmát már sok tanulmány feldolgozta, így annak 
magyarázatától most eltekintünk.) Az általuk elkövetett bűncselekmények a fenti okok 
miatt helyben, önállóan nehezen bizonyíthatók, és mindent meg is tesznek azért, hogy 

64 51/2007. (OT 31.) ORFK-utasítás a Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról.
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ezt nehezítsék. Az ilyen típusú elkövetők kihasználják a rendőri szervek azon sajátos-
ságát, hogy elsősorban a területükön elkövetett bűncselekményeket akarják felderíteni.

Megfigyelhető, hogy sok rendőri szerv az utazóbűnözők esetében megelégszik azzal, 
hogy csak a területén megvalósult bűncselekmény felderítésére, bizonyítására koncentrál. 
Nem vizsgálja, hogy máshol is követtek-e el hasonló bűncselekményeket. Ezek az okok 
vezettek oda, hogy a rendőrség az utazóbűnözőkkel szemben nem túl hatékonyan tudott 
fellépni. Az eljárások sok esetben párhuzamosan, az erőforrásokat pazarolva folytak.

Az utazóbűnözőkkel szembeni hatékonyabb fellépést jelentősen előre tudja segíteni, ha 
a különböző rendőri szervek a keletkezett információkat egymással megosztják, a felada-
tokat összehangolják, és egymás információira is támaszkodva koordináltan nyomoznak.

A koordináció során a nyomozás szervezése, tervezése, a bizonyítékok értékelése 
erősíti a büntetőeljárás gyorsabb, szakszerűbb lefolytatását. Erősíti továbbá a különböző 
rendőri egységek személyi és munkakapcsolatát, a közös munka értékelését.

Az előbbiekben részletezett statisztikai és adatkezelési rendszerekből nyerhető 
adatbázisokat felhasználva a beszerezhető információkat szélesíteni kell a rendőrség 
ügyeleti szolgálatának információs rendszeréből, értékelő jelentésekből, a rendőrségen 
kívüli szervek, szervezetek, szolgáltatóktól kapott adatokkal. Figyelemmel kell kísérni 
a bűnügyi munkára vonatkozó területi és helyi tapasztalatokat, a tömegkommunikációs 
eszközökön megszerezhető információkat, a bűnügyi szolgálati ág más államok rendőri 
szerveivel folytatott együttműködéséből eredő ismereteket, főleg az Európai Unión belüli 
kooperáció és a határok menti együttműködés aktuális feladatait.

A koordinációs tevékenység elképzelhetetlen bűnügyi elemzés nélkül, amelynek 
szabályairól ORFK-utasítás65 rendelkezik. Az utasításban megfogalmazott folyamatos 
bűnügyi elemzés a koordináció lényegi elemei közé tartozik.

Mi az országos koordináció, és miért lehet rá szükség?

A párhuzamos nyomozások során mindig felmerülnek hatásköri-illetékességi kérdések, 
hogy kié lesz a sorozat, ki irányít kit, és miért éppen ő. Ennek a kérdésnek az egyértelmű 
eldöntésére és az utazóbűnözők elleni hatékonyabb fellépés érdekében jött létre 2015-
ben  az országos koordináció. Célja a több – legalább három – területi szerv illetékességi 
területét is érintő bűncselekmény-sorozatok felderítése és nyomozása, a párhuzamos 
munkafolyamatok kiküszöbölésére, az erők és eszközök hatékony felhasználása. Bármely 
rendőri szerv kezdeményezhet országos koordinációt, amennyiben az általa felderíteni 
kívánt sorozat a fenti követelménynek megfelel, és érez magában annyi tudást, hogy 
a sorozatban érintett bűncselekmények nyomozását képes lesz végigvinni. A koordinációt 
kezdeményező szervet az ORFK a sorozat nyomozására kijelöli, és ezzel felhatalmazást 
kap, hogy az által nyomozott sorozatban a többi érintett rendőri szervnek részfeladatokat 
szabhasson.

65 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról.
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A koordináció során az összes érintettre vagy lehetséges bűncselekményre vonatkozó 
adat a koordinációt kezdeményezőhöz kerül megküldésre. A digitális adatok, nyomok 
egyben kerülnek kiértékelésre, a szakértők a nyomok párhuzamosan folyó vizsgálata 
során minden érintett ügyben összevetik azokat egymással. A koordinációt folytató ren-
dőri szerv a többi érintett szervnek részfeladatokat szabhat meg, így a felderítési szakban 
nagyobb erővel tudja feladatait végezni. Az azonos módszerrel elkövetett bűncselekmé-
nyek nyomainak, adatainak együttes vizsgálata megmutatja, hogy mely ügyek képeznek, 
képezhetnek egy sorozatot, és melyek nem. A koordinációt folytató szerv közvetlen 
szakmai segítséget kap az ORFK koordinációs, de a szakirányítás részéről is. A digitális 
adatok értelmezéséhez feldolgozásához közvetlen támogatásban részesül. Az NSZKK 
felé lehetőséget kap a szakmai konzultációra, ahol nem egy esetben értékes megoldási 
lehetőséget is felajánlanak a minél eredményesebb bizonyítás érdekében. A szakértői 
intézet kiemelten foglalkozik a koordinációban érintett sorozat nyomainak vizsgálatával.

Az utazóbűnözők között az országos átlagot jóval meghaladóan vannak jelen azok 
a bűnözők, akik külföldről érkeznek, és akik más országokban is hasonló cselekménye-
ket követnek el. A koordináció során az ilyen ügyekben határtalálkozó vagy a hazánkba 
delegált rendőrattasé, a külföldön szolgálatot teljesítő magyar rendőri összekötő, esetlen 
a szomszédos ország hasonló ügyében nyomozó rendőrökkel történő megbeszélés révén 
az ORFK koordinációért felelős vezetője közvetlen támogatást biztosít.

A bűnügyi koordinációk során más államok rendőri szerveivel folytatott együtt-
működéséből is tapasztalatot meríthettünk, úgy az Európai Unión belüli kooperáció 
és a határok menti együttműködés körében.

A külföldi elkövetőkkel szemben folytatott koordinációk egyik fontos tapasztalata, 
hogy a környező országok egyikében sincs a hazai országos koordinációhoz hasonló 
nyomozási összehangolás. Az Európai Unió tagállamaiban a sorozat-bűncselekménye-
ket a nyomozószervek párhuzamosan eljárva derítik fel, egymás információiról nem 
tudnak, így nem is képesek kellően hatékonyan fellépni. A Német Szövetégi Rendőrség 
tartományonként is elkülönül. Náluk a tartományon belüli többféle rendőrség közötti 
nyomozáskoordinálásra találunk példát, de a tartományok között ez már nem létezik. 
Az összehangolt nyomozásra a több EU-országot is érintő nyomozások esetén találunk 
példát, az Euro-JIT keretében működő nemzetközi nyomozócsoport, illetve az Európai 
Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (EUROJUST).

A szervezetek segítenek a tagállami hatóságoknak abban, hogy közösen küzdjenek 
a terrorizmus, valamint a több uniós országot érintő egyéb súlyos és szervezett bűncselek-
mények ellen. „Átlag” sorozat-bűncselekmények felderítésében összehangolásában nem 
vesznek részt.66 Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) segítséget nyújt a tagállamok 
nyomozó hatóságai számára a szervezett bűnözés, a terrorizmus, valamint meghatározott, 
több tagállamot érintő bűncselekmények felderítésében és nyomozásában, amennyiben 

66 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről; 
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről.
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e bűncselekmények jelentősége és következményei miatt a tagállamok közös fellépése 
szükséges.

Vannak egyedi szerződések a határon átnyúló bűnözés leküzdésére, például a Magyar 
Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti szerződés.67

Közös kapcsolattartási szolgálati helyeken (nemzetközi szerződéssel a szerződő felek 
államhatárán létrehozott szolgálati hely, amely a nemzetközi szerződésben megjelölt 
szervek közvetlen információcseréjét és kapcsolattartását szolgálja).

Ezeken a találkozókon osztrák, szlovén, román, szlovák rendőri szervekkel folytattunk 
közvetlen információcserét. Erre általában akkor került sor, ha az információcsere az ügy 
szempontjából halasztást nem tűrt, vagy az igényelt információ közvetlenül a határterü-
lethez kapcsolódott. Közvetlen információcsere során, többek között bűnügyi nyilván-
tartási adatok, gépjárműadatok, személyazonosság, tartózkodási hely megállapítása, 
bűncselekményi információk, tárgyak, minták, elektronikus adatok utáni kutatás került 
terítékre.

Például cseh állampolgárságú elkövetők magyarországi több tucat lakásbetörését 
követően az elkövetőktől lefoglalt, de Magyarországon egy helyszínről se hiányzó éksze-
rekről készült fotók, GPS-adatok másolata, telefonszámok kerültek így átadásra cseh, 
szlovák magyar hármas határtalálkozó keretében, amely révén Szlovákia 7 megyéjéből 
5-ben, valamint egész Csehország területén további mintegy 100 helyszínen elkövetett 
bűncselekményt tudtak a társországok rendőri szervei beazonosítani a gyors adatátadás-
nak köszönhetően.

Amennyiben az adatcsere jogsegély útján került volna átadásra, a két országban elkö-
vetett bűncselekményekre vonatkozó bizonyítási eszközök a cseh lakóhelyen a késedelem 
miatt már nem lettek volna fellelhetők.

Összegezve a folyamat

2. táblázat: A folyamat összegzése

elemzés, 
értékelés

koordináció 
elindítása

feladatutalás, 
felelősségi 
rendszer 

meghatározása

bizonyítékok 
beszerzése, 
értékelése

nyomozati 
cselekmények 

szervezése

felderítés, 
vizsgálati eljárás 

alá vonás

koordináció 
értékelése, 

tanulmányok 
készítése

Forrás: a szerző

A Magyar Rendőrség – a nyomozások országos koordináció keretében történő összehan-
golásával – a sorozat-bűncselekmények felderítésében olyan új fejezetet nyitott, amelyről 
a környező országok rendőri képviselői a határtalálkozókon dicsérő hangon szóltak.

A jövő a szakmai alapokon nyugvó országos koordinációs egység létrehozása.

67 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküz-
dése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban 2014. június 6-án  aláírt Szerződés 
kihirdetéséről rendelkező 2006. évi XXXVII. törvény. 
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Nyomozások a gazdaságvédelem területén
Zsigmond Csaba

A gazdasági bűnözés meghatározásai

A gazdasági bűnözés vagy más néven „fehérgalléros bűnözés” kriminológiai megkö-
zelítésben a bűnözés egyik megjelenési formája, amely a társadalom szempontjából 
ugyanúgy veszélyes, deviáns jelenség, mint a bűnözés más formái. Ennek a bűnözési 
formának a kutatása viszonylag újnak tekinthető. A gazdasági bűnözéssel kapcsolatos 
kriminológiai tudományos kutatásokat először az Amerikai Egyesült Államokban a neves 
kriminológus Edwin Sutherland végzett az 1930–40-es  években, amelynek során nagy 
cégek ellen folyó büntetőeljárások iratait vizsgálta.

Sutherland a vizsgálatai eredményeként alkotta meg a gazdasági bűnözés fogalmát, 
amelyre a fent már említett „fehérgalléros” (white-collar-crime) bűnözés kifejezést hasz-
nálta. Sutherland a gazdasági bűnözést úgy határozta meg, hogy azt „magas társadalmi 
ranglétrán elhelyezkedő személyek követik el foglalkozásuk körében”.68 Álláspontja sze-
rint „ezek a magas beosztású személyek ugyanolyan gyakran sértik meg a törvényeket, 
mint mások, de őket nem tartóztatják le, mivel elég pénzük van ahhoz, hogy a legjobb 
ügyvédeket megfizessék és az igazságszolgáltatást befolyásolják”.69 Ezenkívül utalt arra, 
hogy e bűncselekménytípussal okozott anyagi kár jelentősen nagyobb az általános érte-
lemben vett bűnözés által okozott kárnál.

Tóth Mihály professzor szerint a „gazdasági bűnözésnek a gazdálkodás mene-
tében megvalósuló, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó bűnözési formát kell tekinteni, 
amely – akár az elkövetés módjára (gyakran a gazdálkodás legális formáinak, kerete-
inek felhasználásával vagy az azokkal való visszaélés révén) akár eredményére tekin-
tettel – alkalmas arra, hogy esetleges egyéni érdekek sérelmén túlmenően elsősorban 
és jellemzően a gazdálkodás rendjét, a gazdálkodási kötelezettségeket, a tisztességes 
és törvényesgazdálkodás kereteit sértse, vagy veszélyeztesse”.70

Ebből a megközelítésből nem csupán a Büntető törvénykönyv Gazdasági bűncse-
lekmények című fejezetében felsorolt tényállások tartozhatnak e körbe, hanem az alábbi 
bűncselekmény-kategóriák is:

 – a vagyon elleni bűncselekmények köréből a gazdálkodás körében elkövetett sik-
kasztást, csalást, hűtlen kezelést, hanyag kezelést, az orgazdaságot, a szerzői, ipar-
jogvédelmi jogsértések üzletszerű alakzatait,

 – a hivatali bűncselekmények közül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódóhivatali 
visszaélést,

68 Sutherland 1940.
69 Borbíró et al. 2016.
70 Tóth 2015.
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 – a közélet tisztasága elleni bűncselekmények közül a gazdálkodással kapcsolatos 
vesztegetést (tehát nem feltétlenül kizárólag a gazdasági vesztegetést) és befolyással 
üzérkedést,

 – a közrend elleni bűncselekmények sorából a nemzetközi gazdasági tilalom megsérté-
sét, a forgalmazással elkövetett ártalmas közfogyasztási cikkel, méreggel, radioaktív 
anyaggal történő visszaélést,

 – az elsősorban gazdasági érdekekkel motivált környezet- és természetkárosítást,
 – illetve a titoksértő cselekmények köréből a gazdasági és üzleti titoksértést.

Büntetőjogi megközelítésből a gazdasági bűncselekményekre vonatkozó tételes fogalom 
nincs. A gazdasági élet körében vagy a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények 
körét a Btk. XXXIX., XL., XLI., és XLII. fejezetében található alább felsorolt fejezet-
címeknél szereplő bűncselekmények alkotják:

 – Btk. XXXVIII. fejezet: Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények,
 – Btk. XXXIX. fejezet: Költségvetést károsító bűncselekmények,
 – Btk. XL. fejezet: A pénzmosás,
 – Btk. XLI. fejezet: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények,
 – Btk. XLII. fejezet: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő 

bűncselekmények.

A gazdaság védelmét biztosító jogszabályok.  
Gazdaságvédelmi tevékenység szélesebb megközelítésben

Minden állam fennálló gazdasági rendjének védelmét jogi és intézményi keretek között 
biztosítja. A magyar Alaptörvény és egyes jogszabályok egyrészt meghatározzák a fenn-
álló gazdasági rendet, a gazdasági élet résztvevőit, azok jogait, kötelezettségeit, egymás-
hoz való viszonyaikat, másrészt a fennálló gazdasági rend ellen irányuló magatartások 
(amelyek nem csupán bűncselekmények) esetén követendő eljárások rendjét, az alkalmaz-
ható közigazgatási és büntetőjogi jellegű szankciókat, valamint az ilyen ügyekben eljáró 
állami szervek felépítését, működését. Ez utóbbi szervek tekinthetők a gazdaságvédelmi 
tevékenységet ellátó szerveknek.

Ennek megfelelően a fennálló gazdasági rendet, a gazdasági élet résztvevőit, azok 
jogait és kötelezettségeit, a jogsértések esetén alkalmazható szankciók körét elsősorban 
az alábbi jogszabályok határozzák meg (az alábbiakban található felsorolás nem tekint-
hető teljes körűnek, itt csupán azon jogszabályok és intézmények szerepelnek, amelyekkel 
a gazdaságvédelmi rendőri munka során legtöbbször lehet találkozni):
Alaptörvény; Polgári törvénykönyv; Büntető törvénykönyv; a cégnyilvánosságról, 

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény; a csődeljárásról és a fel-
számolási eljárásról szóló törvény; az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 
törvény; az adózás rendjéről szóló törvény; a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozások-
ról szóló törvény; a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény; a tisztes-
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ségtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény; a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény; 
a közraktározásról szóló törvény.

A gazdasági rend elleni magatartások esetén eljáró főbb állami intézmények (gazda-
ságvédelmi szervek). Ezen intézmények feladata a gazdasági rend ellen irányuló maga-
tartások megelőzése, azok elleni fellépés:

 – rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Nemzeti Bank, Gazdasági Verseny-
hivatal, Állami Számvevőszék, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság.

 – A gazdaságvédelmi szervek feladatköre:
 – rendőrség: gazdaságvédelmi feladatkörével a következő fejezetben foglalkozunk 

részletesen.
 – Nemzeti Adó- és Vámhivatal: az állami vagy önkormányzati költségvetésbe, Nyug-

díjbiztosítási Alapba, az Egészségbiztosítási Alapba vagy az elkülönített állami 
pénzalapba fizetendő adókkal, járulékokkal, vámokkal, jövedékkel kapcsolatban 
ellenőrzési, szabálysértési és bűnügyi nyomozói jogkör.

 – Magyar Nemzeti Bank: felügyeletet gyakorol a pénzintézetek, biztosító társasá-
gok, pénzváltó tevékenységgel foglalkozó jogi személyek felett ezen kívül, mint 
a bankjegyeket kibocsátó állami szerv szaktanácsadói, szakértői tevékenységet lát 
el a pénzhamisítási ügyekben.

 – Gazdasági Versenyhivatal: feladata a tisztességtelen verseny tilalmával, a fogyasztók 
megtévesztésének tilalmával, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmá-
val (kartellezés), illetve a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmával kapcso-
latos jogsértések vizsgálata, szankciók alkalmazása

 – Állami Számvevőszék: feladata az államháztartás gazdálkodását, a nemzeti vagyon 
felhasználását. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy minden olyan szerv, szervezet 
gazdálkodását ellenőrizheti, amely állami költségvetésből működik. Így például: 
önkormányzatok, kórházak, iskolák, pártok.

 – NÉBIH: feladata a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása, ezzel 
kapcsolatos ellenőrzések, szakértői, szaktanácsadói tevékenység, szankciók alkal-
mazása.

 – Fogyasztóvédelmi hatóságok: a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szervezetén 
belül működnek. Feladatuk: a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága, valamint 
megfelelő tájékoztatása érdekében az áruk és szolgáltatások biztonságosságával 
és megfelelőségével kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok, valamint 
a veszélyes termékek kereskedelmi forgalomból történő kiszűrése. Ez a szakigaz-
gatási szerv vizsgálja ezek mellett a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befo-
lyásoló kereskedelmi gyakorlatokat és a vásárlók megtévesztésére alkalmas maga-
tartásokat is.



736

A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége

A gazdaságvédelemmel foglalkozó rendőri egységek

A reendőrség gazdaságvédelmi tevékenységét a 17/2018. ORFK-utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) szabályozza. Az Utasítás egyrészt meghatározza a gazdaságvédelmi tevékeny-
séget, azzal kapcsolatos elvárásokat, konkrét feladatokat, együttműködési kereteket, 
illetve a rendőrség egyes gazdaságvédelmi szervezeti elemeit.

Az Utasítás szerint a rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége „a gazdálkodással 
összefüggő jogsértő cselekmények megelőzésével, megszakításával és nyomozásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a kármegtérülés biztosítása, a jogtalanul szerzett vagyon 
gazdaságba történő bevitelének, legalizálásának megakadályozása, illetve bűnmegelőzési 
intézkedések kezdeményezése”.71

A piaci élet és a vállalkozás szabadsága, mint az Alaptörvényben megfogalmazott 
alapelvi elvárások alapján az államnak, és így a rendőrségnek csak a legszükségesebb 
esetben kell fellépni és a legszükségesebb mértékben beavatkozni a gazdasági folyama-
tokba. Az Utasítás is ennek megfelelően általános jelleggel fogalmazza meg a rendőrség 
gazdaságvédelmi szervei számára alapvető követelményként, hogy „indokolatlanul nem 
avatkozhat be a gazdasági és piaci folyamatokba, ugyanakkor bűnmegelőzési és nyomo-
zási munkájával gyorsan reagáljon a gazdasági élet káros eseményeire”.72

Az Utasítás alapján a gazdaságvédelmi tevékenységet az alábbi szervek látják el 
a rendőrségnél:

 – Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrup-
ció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály (a továbbiakban: ORFK BF BFO KGBEO);

 – Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés 
Elleni Főosztály (a továbbiakban: KR NNI KGBEFŐO);

 – megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok) 
gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei;

 – rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei.

Látható, hogy a gazdaságvédelmi tevékenység a rendőrség központi, területi és helyi 
szerveinél egyaránt megtalálható. Az Utasítás a fent felsorolt rendőri szervek gazdaság-
védelmi tevékenységét az alábbiak szerint határozza meg:

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció  
és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály feladatai

 – szakmai irányítás,
 – stratégia kidolgozása,
 – koordináció,

71 Utasítás 4. pont.
72 Utasítás 5. pont.
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 – továbbképzések szervezése,
 – együttműködési megállapodások kidolgozása,
 – biztonsági papírgyártás engedélyéhez szakhatósági tevékenység,
 – pénzváltási tevékenység engedélykérelmek ügyében véleményezés,
 – pénzhamisítási ügyekben nemzeti központi hivatali funkciók.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés 
Elleni Főosztály mint területi szerv gazdaságvédelmi feladatai

 – a hatáskörébe tartozó vagy hatáskörébe utalt bűncselekmények ügyében nyomoz,
 – elemző-értékelő munka gazdaságvédelmi ügyekben,
 – adatszolgáltatás: az ORFK felé,
 – a gazdasági bűncselekmények kapcsán nyomozási taktikák kidolgozásában közre-

működik,
 – javaslatokat dolgoz ki az ORFK felé jogszabályokkal kapcsolatban,
 – kapcsolattartás külföldi szervekkel.

A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szervezeti elemei

 – a hatáskörébe tartozó vagy hatáskörébe utalt bűncselekmények ügyében nyomoz,
 – szakmai irányítás: a helyi rendőrkapitányságok felett,
 – elemző-értékelő munka,
 – adatszolgáltatás,
 – rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi szerveinek képzése, képzések szervezése, 

együttműködési megállapodások kidolgozása.

A helyi rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi feladatai

 – a hatáskörébe tartozó vagy hatáskörébe utalt bűncselekmények ügyében nyomoz
 – elemző-értékelő munka,
 – adatszolgáltatás.

A rendőrség gazdaságvédelmi területéhez tartozó bűncselekmények

 – Az Utasítás szerint a rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége az alább felsorolt 
bűncselekménycsoportokra terjed ki, azaz a rendőrség fent felsorolt gazdaságvé-
delmi szervezeti elemei e bűncselekmények megelőzésével, megszakításával és nyo-
mozásával kapcsolatos feladatokat látnak el:

 – Btk. XXIII. fejezet: A környezet és a természet elleni bűncselekmények,
 – Btk. XXVII. fejezet: A korrupciós bűncselekmények,
 – Btk. XXVIII. fejezet: A hivatali bűncselekmények,
 – Btk. XXXIII. fejezet: A közbizalom elleni bűncselekmények,
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 – Btk. XXXIV. fejezet: A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények,
 – Btk. XXXVI. fejezet: A vagyon elleni bűncselekmények közül az alábbiak:

- Btk. 372. § – Sikkasztás, amennyiben gazdálkodással összefüggésben követik el,
- Btk. 373. § – Csalás, amennyiben gazdálkodással összefüggésben követik el,
- Btk. 374. § – Gazdasági csalás,
- Btk. 375. § – Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás,
- Btk. 376. § – Hűtlen kezelés,
- Btk. 377. § – Hanyag kezelés,
- Btk. 379. § – Orgazdaság, amennyiben csalással, sikkasztással, hűtlen kezeléssel 

összefüggésben követik el,
 – Btk. XXXVIII. fejezet: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselek-

mények,
 – Btk. XL. fejezet: Pénzmosás,
 – Btk. XLI. fejezet: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények,
 – Btk. XLII. fejezet: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő 

bűncselekmények,
 – Btk. XLIII. fejezet: Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncse-

lekmények.

Hatáskör és illetékesség a gazdaságvédelmi ügyek nyomozása során

Minden bűnügy keletkezésekor és minden folyamatban lévő nyomozás során az eljáró 
nyomozó hatóságoknak, nyomozó szerveknek vizsgálniuk kell hatáskörüket és illeté-
kességüket.

Elsődlegesen eldöntendő egy-egy gazdaságvédelmi ügy keletkezésekor, hogy egyál-
talán rendőrségi hatáskörbe tartozik-e annak nyomozása, vagy másik nyomozó hatóság 
hatáskörébe. A hatályos büntetőeljárási törvény szerint nyomozó hatóságok: a rendőrség 
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve bizonyos a törvény által felsorolt esetekben 
kizárólag az ügyészség végez nyomozást.

A gyakorlatban leginkább a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó ügyek 
kapcsán merülhetnek fel hatásköri kérdések, tekintettel arra, hogy a NAV hatáskörébe 
és a rendőrség hatáskörébe tartozó gazdasági bűnügyek jellegében hasonlóak. Ezért 
minden nyomozás elrendelésekor vagy a nyomozás folyamán folyamatosan vizsgálandó 
a bűncselekmény minősítése, és így a hatáskör.

Ehhez elsődlegesen a Be. 34.§ (2) bekezdésében felsorolt bűncselekményeket kell 
figyelembe venni, amely a NAV hatáskörébe tartozó ügyeket sorolja fel. Ha a nyomozó 
hatóság elé került ügy a felsorolásban szereplő bűncselekmények egyikének minősül, 
akkor a NAV hatáskörébe tartozik az ügy nyomozása.
Hatásköri megoszlás a rendőrség gazdaságvédelmi szervei között
A rendőrség gazdaságvédelemi szervei közötti hatáskör megoszlást (mint az általános 

bűnügyi hatáskör megoszlást is) a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és ille-
tékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet szabályozza (a továbbiakban: Rendelet).
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A Rendelet szerint a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok hatáskörét az 1. számú 
mellékletben felsorolt bűncselekmények körében határozta meg. (Gazdaságvédelmi hatás-
köri kérdés esetén a jogalkalmazónak értelemszerűen a gazdaságvédelem körébe tartozó 
ügyeket kell keresnie a mellékletben.)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) hatás-
körét a Rendelet 2.§ (2) bekezdése szabályozza. Mivel a KR NNI tipikusan egy speciá-
lis területi nyomozó hatóság, amely nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így 
a Rendelet szerint gazdaságvédelmi szerveinek hatásköre is a kiemelt, súlyosabb meg-
ítélésű vagy nemzetközi jellegű, határon átnyúló, szervezetten elkövetett gazdálkodással 
összefüggő bűncselekményekre terjed ki.

A Rendelet alapján a KR NNI gazdaságvédelmi szervezeti elemei hatáskörébe tartozik:
a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása,
b) a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyo-

mozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek – a 2006. évi CI. törvénnyel 
kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én  létre-
jött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott – nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg).

Az a) pontnál a jogalkalmazónak viszonylag könnyű dolga van: a gazdaságvédelmi 
tevékenység körébe tartozó ügyeket kell keresnie a 2. számú mellékletben, ha a nála lévő 
ügy a mellékletben szerepel, akkor az a KR NNI hatáskörébe tartozik.

A b) pont a KR NNI gazdaságvédelmi szervezeti egységei hatáskörébe utalja azokat 
a bűncselekményeket, amelyeket bűnszervezetben követtek el, és amelyeknek nemzet-
közi jellege van.

Vagyis a KR NNI hatáskörének megállapításához két elem együttes fennállása szük-
séges.

A rendőrségi nyomozó hatóságok közötti illetékességi szabályok  
a gazdaságvédelmi ügyekben

A gazdaságvédelmi szakterületre ugyanúgy érvényesek az illetékességi szabályok, mint 
más bűnügyeknél, azonban egyes tényállások esetében a gyakorlatban sok esetben nehéz 
eldönteni mely nyomozóhatóság illetékes.

A fő illetékességi szabály

A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 25.) 
BM rendelet 3.§-a általános illetékességi okként határozza meg:

„A nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek illetékességi 
területén a bűncselekményt – sorozat-bűncselekmények esetén a bűncselekmények több-
ségét – elkövették.”

Míg a klasszikus bűnügyi területen vannak olyan tényállások (például emberölés, 
garázdaság, testi sértés stb.), amelyeknél egyértelmű és könnyű megállapítani az elkö-
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vetés helyét, addig a gazdaságvédelem területén nagyrészt olyan jellegű tényállásokkal 
találkozhatunk, amelyeknél nehéz megítélni hol követték el a bűncselekményt, ezáltal 
e területen jellemzően több illetékességi vita keletkezik.

A gazdaságvédelem területén leggyakrabban előforduló két tényállás: a csalás és a sik-
kasztás.

Csalás

Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel 
kárt okoz, csalást követ el.

A csalás elkövetési helye az a hely, ahol az elkövetési magatartást kifejtik: azaz más 
személyt tévedésbe ejtenek, vagy tévedésben tartanak.

A leggyakrabban a „tévedésbe ejtés” elkövetési magatartással találkozhatunk. Ennél 
az elkövetési magatartásnál az elkövetési hely szempontjából az a hely releváns, ahol 
a sértett téves tudattartama kialakult, amelynek hatására vagyoni jogait sértő magatartást 
tanúsít. Gyakorlati szempontból hol található ez a hely? Kijelenthető, hogy a gazdaság-
védelem területén előforduló csalások nagy részét valamilyen polgári jogi szerződés 
(adásvétel, vállalkozás, kölcsön stb.) keretein belül követik el. A gyakorlatban elköve-
tési helynek az a hely számít, ahol a felek a későbbiekben létrejövő szerződés lényeges 
elemeiben megállapodnak. Ez a hely nem feltétlenül azonos azzal a hellyel, ahol a felek 
a szerződést aláírják (amennyiben írásos szerződés készül).

Ennek megfelelően például egy ingatlan- vagy gépkocsi-adásvétel során a lakás 
vagy gépjármű megtekintését követően, ha a felek a vételárban megállapodnak, akkor 
az elkövetési hely az, ahol ez megtörténik. Ha ennek során távközlési eszközt használnak 
a felek (telefon, internetes chat), akkor az elkövetés helye a sértett tartózkodási helye lesz. 
Az elkövetési hely és az illetékesség szempontjából irreleváns, hogy a megállapodást 
követően hol írták alá a szerződést. De ugyanígy igaz ez más szerződési jogviszony 
keretein belül elkövetett csalásokra is.

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a csalást hamis magánokirat felhasználásával 
követik el: például hamis munkáltatói szerződést csatolnak áruhitel felvételéhez, vagy 
biztosítási jogviszonyban elkövetett csalásnál valótlan tartalmú kárbejelentő lapot nyúj-
tanak be. Ezeknél az eseteknél az elkövetési helyet a hamis magánokirat felhasználási 
helye határozza meg. Felhasználási hely az a hely, ahol másik személy tudomást szerez 
az iratról, azaz egy természetes személy (hitelügyintéző, biztosító ügyintézője) átveszi, 
megtekinti, majd továbbítja az iratokat. Ez különösen akkor lényeges, ha egy biztosítási 
jogviszonyban (ami gyakori) elektronikus úton küldik be a kárbejelentő lapot. Ezekben 
az esetekben vizsgálandó, hogy a továbbított iratokat mikor és hol vizsgálta meg termé-
szetes személy, azaz a biztosító ügyintézője.
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Sikkasztás

Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, 
sikkasztást követ el.

A sikkasztás elkövetési helye az a hely, ahol a rábízott dolog jogtalan eltulajdonítása 
történik, vagy ahol a rábízott dologgal sajátjaként rendelkezik az elkövető.

A gyakorlatban az első elkövetési móddal lehet leginkább találkozni, ami úgy nyil-
vánul meg, hogy az elkövető valamilyen polgár jogi jogviszony keretében (rendszerint 
bérleti jogviszony) jut egy dolog birtokába, amely dolgot a későbbiekben jogtalanul 
eltulajdonítja. Példa erre, ha az így birtokába került dolgot másnak jogalap nélkül eladja. 
Illetékességi szempontból az a releváns helyszín, ahol a rábízott dolog jogtalan tulajdon 
átruházása megtörtént. Teljesen hibás az a gyakorlatban sajnálatosan sokszor előforduló 
eljárás, hogy az illetékességet a rábízás helyével azonosítják. A rábízás nem elkövetési 
magatartás, így illetékességi szempontból irreleváns.

A gyakorlatban jóval ritkábban előforduló sajátjaként rendelkezés megnyilvánulási 
formája a rábízott dolog megterhelése: például zálogba adása. Ebben az esetben még nem 
következik be tulajdonváltozás, azonban a rábízott dolgot valamilyen polgári jogi szer-
ződés biztosítékává teszi az elkövető. Ennek megfelelően, az elkövetés helye az a hely, 
ahol erre utaló nyilatkozatot vagy rendelkezést tett az elkövető.

A Rendelet szerint sorozat-bűncselekmények esetén az a nyomozó hatóság illetékes, 
amelynek területén a bűncselekmények többségét elkövették.

Sorozat-bűncselekménynek olyan elkövetett bűncselekmények csoportja értendő, ame-
lyeket ugyanazon elkövető vagy elkövetői kör azonos vagy hasonló módszerrel követ el.

A gazdaságvédelem területén a gyakorlatban előfordul, hogy fiktív cégek (élükön 
strómannal) internetes hirdetőoldalon valótlan álláshirdetéseket adnak fel, amelyekben 
jól fizető külföldi munkavégzésre toboroznak embereket. A vonzó állásajánlatra tele-
fonon jelentkeznek a leendő sértettek, majd tőlük egy megadott számlaszámra kérnek 
közvetítői díjként több tízezer vagy nem ritkán több százezer forintot, a megadott számla 
a stróman cég nevén van.

Ahogy a sértettek utalnak az elkövetői kör azonnal leemeli a bankszámláról a kész-
pénzt. Ezzel a módszerrel egy nap alatt több százezer vagy akár millió forintot is tudnak 
szerezni a bűnözők. Ilyen esetben az egymásról nem tudó feljelentők az ország legkü-
lönbözőbb településein lehetnek, és a legkülönbözőbb nyomozó hatóságoknál tehetnek 
feljelentést. Ennek ellenére az ügyek összetartoznak, sorozatot alkotnak, az ügyek egye-
sítésének célszerűsége felmerül. Az egyesítésen túl fontos kérdés, hogy az egyesített 
sorozatügyekben mely nyomozó hatóság illetékes? Erre választ ad a Rendelet, amikor 
akként rendelkezik, hogy az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek területén a bűncse-
lekmények többségét elkövették. Vagyis: ha A nyomozó hatóság területén 2 rendbeli, 
míg B nyomozó hatóság területén 4 rendbeli elkövetés állapítható meg, akkor ennek 
megfelelően B nyomozó hatóság illetékes az ügyben. Amennyiben ezen elv alapján nem 
állapítható meg az eljáró nyomozó hatóság, akkor az alábbiakban ismertetett és kisegítő 
elvként alkalmazható megelőzés elvét kell alkalmazni.
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Kisegítő elv: a megelőzés elve

„Ha az elkövető a bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követte 
el vagy több nyomozó hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményeket, 
vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó 
hatóság illetékes, amelyik az ügyben korábban intézkedett, intézkedés hiányában pedig 
az, amelynek a bűncselekmény saját észlelése vagy bejelentés, feljelentés alapján leg-
korábban a tudomására jutott.”

A több különböző helyen elkövetett bűncselekmények esetén az ügyben először intéz-
kedő nyomozó hatóság illetékes. Intézkedésnek nem csupán a nyomozás elrendelése 
számít, a feljelentés felvétele vagy egy rendészeti jellegű intézkedés is (például igazol-
tatás) megalapozhatja az illetékességet ilyen esetben. Ez a kisegítő elv alkalmazandó 
a fentiekben említett sorozatjellegű elkövetésre is, amennyiben nincs olyan nyomozó 
hatóság, amelynek illetékességi területén a bűncselekmények többségét elkövették.

A rendőrségi törvény alapján végzett megelőző jellegű titkos információgyűjtés 
a gazdaságvédelmi munkában

A rendőrség minden bűnügyi területen, így a gazdaságvédelmi szakterületen is végezhet 
megelőző jellegű titkos információgyűjtést, anélkül, hogy még konkrét büntetőeljárás 
elrendelésére került volna sor. Erre a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64. § 
a) pontja hatalmazza fel. Azonban a Be. 256. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogyha 
„a büntetőeljárást az ügyészségről szóló törvény, a rendőrségről szóló törvény, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló törvény vagy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 
alapján végzett titkos információgyűjtés adatai alapján indították meg, a büntetőeljárás meg-
indítását követően a leplezett eszközöket e törvény szerint kell alkalmazni”. Azaz mihelyt 
fennállnak a büntetőeljárás megindításának feltételei a folyamatban lévő titkos informá-
ciógyűjtés során abban az esetben büntetőeljárást kell kezdeményezni, és a továbbiakban 
a büntetőeljárási törvény leplezett eszközökre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. ORFK-utasítás szerint 
nem csupán a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények felderítése, megsza-
kítása és nyomozása a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek feladata, hanem ezen 
jogsértő cselekmények megelőzése is, illetve a jogtalanul szerzett vagyon gazdaságba 
történő bevitelének, legalizálásának megakadályozása. Ezt a feladatot a rendőrségi gaz-
daságvédelmi egységek a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által biztosított 
titkos információgyűjtés alkalmazásával tudják hatékonyan ellátni.

Az úgynevezett megelőző jellegű titkos információgyűjtéshez az utasítás 8. pontjában 
foglaltakkal összhangban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, elemezni és értékelni 
a gazdaságvédelem területén a bűncselekmények elkövetésének okait, jellemzőit, mód-
szereket, körülményeket, ugyanígy azt is, hogy a jogellenes cselekményből származó 
vagyon milyen módon jut vissza a legális gazdaságba. Ahhoz, hogy megfelelő pozíciókat 
építsen ki a rendőrség a gazdaságvédelem területén folyamatosan fel kell térképezni 
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és értékelni, elemezni a gazdaságvédelem területén mely gazdasági szereplőknél követik 
el leginkább a bűncselekményeket, illetve milyen jogviszonyok keretén belül.

Bírói engedélyhez nem kötött eszközök

A gazdaságvédelem területén a titkosan együttműködő személy szolgáltathat elsősorban 
információkat arra vonatkozóan, hogy bűncselekmény elkövetése készül-e egy gaz-
dálkodó szervnél. Ahhoz, hogy célravezető legyen a titkosan együttműködő személy 
alkalmazása olyan személyt kell kiválasztani, aki megfelelő információkkal tud szolgálni, 
azaz kedvező pozícióban van munkaköre vagy személyi kapcsolatai révén. A megfelelő 
személy kiválasztásához a gazdaságvédelem területén ismerni kell, hogy a gazdaság 
mely ágazatában, milyen gazdálkodó szerveknél és milyen bűncselekmények jellemzőek.

Gyakori a bűncselekmények elkövetése az európai uniós és különböző állami pályá-
zati pénzekből megvalósuló projektek területén, ahol a gazdasági élet egyes szereplői 
a kedvező állami megrendeléseket nem ritkán korrupciós kapcsolatok felhasználásával 
kívánják megszerezni. Ezért az ilyen típusú bűncselekmények megelőzése érdekében 
az állami pályázatok elbírálását végző állami szerveknél vagy a pályázatot elkészítő 
cégeknél célszerű a megfelelő titkosan együttműködő személyt keresni, aki releváns 
információkat tud szolgáltatni.

A másik jellemző terület a bűncselekményekből származó pénzek legális gazda-
ságba való bevitelének megakadályozása, amelyhez ismerni kell a gyakran alkalmazott 
pénzmosási technikákat, illetve azt, hogy abban a gazdasági élet mely szereplői (például 
pénzügyi szolgáltatók) vesznek részt. Ezeknél a szolgáltatóknál vagy egyéb gazdasági 
társaságoknál célszerű a megfelelő titkosan együttműködő személyt keresni, kiválasztani.

A titkosan együttműködő személy alkalmazása mellett mindkét területen általános 
megelőzési céllal személyek, lakások, és egyéb objektumok külső megfigyelése is alkal-
mazható, amellyel személyi kapcsolatok, összefüggések térképezhetők fel. Ugyanígy 
a távközlési szolgáltatóktól hívásadatokat (híváslisták, híváspozíciók) kérhet a rendőrség 
a szolgáltatóktól a titkos információgyűjtés során.

Bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása  
a gazdaságvédelem területén a titkos információgyűjtés során

A rendőrségi törvény megelőzési célból csak abban az esetben teszi lehetővé a bírói enge-
délyhez kötött eszköz alkalmazását, ha megalapozottan feltehető, hogy attól a szervezett 
bűnözéssel kapcsolatos vagy szervezett bűnözői csoportok azonosítását lehetővé tevő 
információk megszerzése várható. A törvény szerint ebben az esetben titkos kutatás, 
hely titkos megfigyelése, küldemény titkos megismerése, lehallgatás, illetve információs 
rendszer titkos megfigyelése alkalmazható.

A gazdaságvédelem területén erre példaként hozható egyes gazdasági társaságok, 
gazdálkodó szervek tevékenységének keretében előforduló szervezett elkövetéssel meg-
valósuló vagyon elleni bűncselekmények – így a csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés – meg-
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előzése. A hatékony titkos információgyűjtő munka érdekében az eljáró gazdaságvédelmi 
szerveknek ismerni kell az illetékességi területükön működő gazdasági társaságokat. 
A társaságok legális tevékenységet látnak-e el, vagy a tisztségviselők, tagok feltehető 
célja a társasági kereteket felhasználva szervezett jelleggel különböző vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése. Amennyiben megalapozottan feltehető e bűncselekmények 
szervezett elkövetése, az Rtv. által biztosított különböző bírói engedélyhez kötött eszkö-
zök (titkos kutatás, hely titkos megfigyelése, küldemény titkos megismerése, lehallgatás, 
illetve információs rendszer titkos megfigyelése) alkalmazása válik lehetővé.

A titkos információgyűjtés szervezett bűnözéssel kapcsolatos vagy szervezett bűnözői 
csoportok azonosítását lehetővé tévő információk megszerzésére jellemző példa továbbá 
a szervezett bűnözői körök pénzmosási tevékenysége. Ahhoz, hogy megelőzési célból 
eredményes legyen, azaz bűncselekmény gyanúját állapítsa meg a rendőri szerv, ismerni 
kell általában jellemzően milyen területen, milyen típusú gazdasági társaságok mint fan-
tomcégek vesznek részt a bűnözésből származó pénzek eltüntetésében. A gyakorlatban 
leginkább a különböző veszteségesen működő vendéglátóipari cégek jellemzőek. Ennek 
megfelelően ezen cégek irodáiban vagy ezen cégek ügyvezetését végző személyek vonat-
kozásában alkalmazható a bírói engedélyhez kötött eszköz titkos információgyűjtés során.

Hangsúlyozandó az 5.4. fejezetben már említett törvényi hivatkozás [Be. 256. § (1) 
bekezdés], miszerint abban az esetben, ha bármilyen megelőző jellegű titkos információ-
gyűjtés során konkrét bűncselekmény gyanúja állapítható meg az eljáró szerv vezetőjének 
büntetőeljárást kell kezdeményezni, és a továbbiakban a büntetőeljárási törvény leplezett 
eszközökre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

A korrupciós bűncselekmények
Hatásköri és illetékességi szabályok korrupciós ügyekben

A korrupciós bűncselekmények a Btk. XVII. fejezetében található tényállások, amelyek 
közül rendőrségi nyomozó hatósági hatáskörbe az úgynevezett „gazdasági vesztegeté-
sek” tartoznak:

 – a Btk. 290. §-ba ütköző vesztegetés,
 – a Btk. 291. §-ba ütköző vesztegetés elfogadása,
 – a Btk. 298. § (2) bekezdése szerinti gazdálkodó szerv vonatkozásában elkövetett 

befolyás vásárlása,
 – a Btk. 299. § (3) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében 

tevékenységet végző személy vonatkozásában elkövetett befolyással üzérkedés.

A hivatali korrupciós bűncselekmények nyomozására az ügyészség rendelkezik hatás-
körrel.

A rendőrségi hatáskörbe tartozó korrupciós bűncselekmények nyomozása a Rendelet 
szabályai szerint főszabályként a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok hatáskörébe 
tartozik. Abban az esetben, ha bármely korrupciós bűncselekmény elkövetője a Btk. 
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459. § 1. pontjában írt bűnszervezet tagja vagy vezetője, a korrupciós bűncselekmény 
nyomozására a KR NNI rendelkezik hatáskörrel.

A vesztegetés felderítése és nyomozása

A vesztegetés nyomozása a bűncselekményről való tudomásszerzéssel indul. A nyomozó 
hatóság a vesztegetés elkövetéséről tudomást szerezhet:

 – feljelentés vagy bejelentés alapján,
 – hivatalból, más ügyben elrendelt nyomozás során: gyanúsított vagy tanú vallomása 

alapján, illetve más ügyben alkalmazott leplezett eszköz által.

Feljelentés felvétele, a feljelentő tanúkihallgatása
A korrupciós bűnügyeket nehéz felderíteni és bizonyítani, mivel ezeknél az ügyeknél 
személyi (tanúk) és tárgyi (okiratok) bizonyíték kevésbé merül fel, tekintettel arra, hogy 
a felek közös érdeke a konspiráció, az „üzletről” más illetéktelen személy ne szerezzen 
tudomást. Ennek megfelelően a korrupciós bűncselekmények látenciája is magas más 
bűncselekményekhez képest, a korrupciós ügyeket kevésbé jelentik fel.

Amennyiben az ügy feljelentéssel indul a sikeres felderítés és bizonyítás érdeké-
ben a feljelentőt minden releváns tényre nyilatkoztatni kell. A korrupciós ügyekben 
elsősorban azok a személyek tesznek feljelentést, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek 
a bűncselekmény elkövetőjével, így például, azok, akiket meg akarnak vesztegetni, vagy 
akiktől jogtalan előnyt kérnek.

Ennek megfelelően a feljelentés felvételekor vagy azt követő kihallgatás során tisz-
tázni kell:

 – a feljelentő honnan, milyen módon szerzett tudomást a korrupciós bűncselekmény 
elkövetéséről;

 – ki annak elkövetője;
 – vele hogyan, milyen módon került kapcsolatba;
 – az elkövető pontosan milyen jellegű előnyt ajánlott fel, vagy milyen előnyt kért;
 – milyen munkakörben dolgozik, abban a munkakörben milyen munkaköri kötele-

zettségei vannak, amelyek megszegésével kapcsolatban a jogtalan előny felajánlása 
vagy kérése megtörtént;

 – az előny átadására vagy elfogadására sor került-e;
 – amennyiben nem, arra hogyan, milyen módon kerül sor?

Tettenérés vesztegetés esetén, pénzátadás

A vesztegetésnél a jogtalan előny rendszerint pénz, amely szinte minden esetben kész-
pénz, mivel banki utalásoknak nyoma marad, amely a lebukás esélyét növelheti. Abban 
az esetben, ha a feljelentés alapján indult eljárásban a készpénz átadására/átvételére 
még nem került sor, célszerű egy személyes, pénzátadással járó találkozót szervezni 
a feljelentő részvételével. Az együttműködő feljelentő figyelmét fel kell hívni, hogy ha 
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kapcsolatba lép az elkövetővel, viselkedjen természetesen, ugyanakkor próbáljon kez-
deményező szerepben maradni a pénz átadása/átvétele során, azaz a helyszín és időpont 
kijelölésének tekintetében. Ha a feljelentő által közvetített pénzátadás/átvételt az elkövetői 
oldal elfogadja, a kijelölt pénzátadási/átvételi helyszínre figyelés szervezhető, amelynek 
alkalmazására megfelelően fel kell készülni.

Amennyiben a pénzátadás/-átvétel során a feljelentő és így a nyomozó hatóság jelöl-
heti ki az átadás helyszínét, célszerű olyan helyen megszervezni a tettenérést, ahol a nyo-
mozó hatóság tagjai a tevékenységet megfigyelheti, és kép-, hangrögzítő technikai eszköz 
segítségével rögzíthetik. A pénz átadását/átvételét követően kerülhet sor az elkövető 
elfogására.

Ha a helyszín és időpont kiválasztása az elkövetői oldal döntése marad, körültekin-
tően kell felkészülni a pénzátadás/-átvétel helyszínének megfigyelésére, amennyiben 
megfelelő idő áll rendelkezésre. Egy helytelen szervezés dekonspirációhoz vezethet, ami 
a tettenérést meghiúsíthatja, és a bizonyítást megnehezítheti.

Vesztegetés felderítése és bizonyítása leplezett eszközök alkalmazásával

Vesztegetés nyomozása során ha a feljelentő nem rendelkezik elég információval a vesz-
tegetés körülményeiről, vagy tettenérésre nincs lehetőség a bűncselekmény felderítése 
és bizonyítása során, leplezett eszközök alkalmazását teheti szükségessé.

Nem csupán tettenérés esetén kerülhet sor helyszín, személy, nyilvános hely, vagy 
más objektum megfigyelésére. A vesztegetés olyan eseteiben, amikor abban nem érintett 
személy feljelentése alapján indul a nyomozás, a vesztegetésben részt vevő személyek 
mozgása, egymással való találkozásai is bizonyítékul szolgálhatnak.

Ennek során megfigyelt személyként jöhetnek számításba a gazdálkodó szerv részére 
tevékenységet végző személy, a gazdálkodó szerv vezetője és a valamely olyan külső 
személy találkozásai, aki a gazdálkodó szerv részére a gyanú szerint valamilyen előnyt 
ad vagy ígér.

További bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközként merülhet fel 
titkos együttműködő személy alkalmazása. Ezekben az esetekben olyan személy jöhet 
számításba, aki a korrupciós bűncselekmény elkövetéséről és annak körülményeiről meg-
felelő információkkal rendelkezhet. Rendszerint ilyen személy a gazdasági társaságnál 
valamely olyan munkakörben dolgozó személy, aki munkakörénél fogva már elkövetett 
vagy folyamatosan elkövetett vesztegetésről rendelkezik információval.

Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása vesztegetés 
 felderítése érdekében

Fizetési műveletek megfigyelése
Mint feljebb kifejtettük, vesztegetési ügyekben konspirációs okokból kevésbé jellemző, 
hogy a vesztegetés összegét átutalják, az ilyen ügyekben elsősorban készpénz formájában 
valósul meg a jogtalan előny.
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Abban az esetben, ha a nyomozás során előzetes információval, gyanúval rendelke-
zünk arra nézve, hogy vesztegetés elkövetése zajlik folyamatosan a gazdálkodó szerv 
alkalmazottja, tagja, vezetője és egy külső személy között, hasznos információ lehet 
a gyanúsítható személyek készpénzfelvételeinek figyelemmel kísérése, más leplezett 
eszköz alkalmazásával párhuzamosan. Ennél a leplezett eszköznél annak a friss infor-
mációnak ismerete, hogy valamelyik gyanúsítható személy éppen nagyobb összegű 
készpénzt vett fel saját számlájáról, a nyomozás során hasznos információként szolgálhat, 
és a személy rejtett megfigyelésén keresztül akár a jogtalan előny átadás-átvételének 
megfigyeléséhez, és ezáltal tettenéréshez vezethet.

A büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásba helyezése

Ha egy jelentéktelenebb büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmény elkövetője infor-
mációval rendelkezik egy súlyosabb vesztegetési ügyről, az ügyészség hozzájárulásával 
kerülhet erre sor. A gyakorlati példák alapján kijelenthető, hogy az ügyészség akkor 
engedélyezi a kisebb súlyú ügyben elkövetőként szereplő személlyel szemben a „vádal-
kut”, ha a nyomozó hatóság tudomására hozott vesztegetés minősített eset, és a vádalkut 
kérő személy által elkövetett bűncselekmény csekély súlyú.

Bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazása vesztegetés felderítése 
és bizonyítása során

A büntetőeljárási törvény lehetővé teszi, hogy a nyomozó hatóság korrupciós bűncse-
lekmények nyomozása során bírói engedélyhez kötött leplezett eszközöket alkalmazzon.

Így sor kerülhet vesztegetési ügyben
a) információs rendszer titkos megfigyelésére,
b) titkos kutatásra,
c) hely titkos megfigyelésére,
d) küldemény titkos megismerésére,
e) illetve lehallgatásra is.

A gyakorlatban alkalmazhatjuk a felsoroltakat egyenként is, vagy akár többet is egy vesz-
tegetési ügy nyomozása során. Bármelyik leplezett eszközt alkalmazzák a vesztegetési 
ügyben, azok célja a jogtalan előny kérése-elfogadása tényének, illetve ezzel összefüggő 
kötelezettségszegés bizonyítása. Ennek megfelelően az információs rendszeren, postai 
küldeményekben, hely titkos megfigyelése, illetve a telefonlehallgatás során olyan köz-
lésekre kell koncentrálni, azokat kell kiemelni, amelyek a fentieket tartalmazzák, vagy 
azokra legalábbis utalnak. Ez igen nehéz feladat, mivel a gyakorlatban a célszemélyek 
ritkán említik tisztán a fent felsorolt tényállási elemeket, a bűnelkövetők előszeretettel 
alkalmaznak „virágnyelvet”.

Továbbá a hely titkos kutatásának célja szintén a fentiekre utaló tárgyi bizonyítékok 
megtalálása, fényképpel vagy más változást nem eredményező módon való rögzítése. 
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Ezek a bizonyítékok lehetnek feljegyzések, naptári bejegyzés találkozókról, vagy egyéb 
más iratok. Ez szintén nehéz feladat, mivel az elkövetők igyekeznek minél kevesebb 
írásos nyomot hagyni, amely a vesztegetésre közvetlenül utalhat, így nagy mennyiségű 
irat esetén nehéz eldönteni mi lehet releváns. Meg kell említeni, hogy fontos bizonyíték 
lehet a jogtalan előnyként átvett nagy összegű készpénz is.

A környezeti bűncselekmények

Ebben a fejezetben elsősorban a nemzetközi jellegű és a szervezetten elkövetett környe-
zeti bűncselekmények elkövetési jellemzőit, módszereit és azok felderítése, bizonyítása 
során alkalmazott leplezett eszközökkel kapcsolatos ajánlásokat tárgyaljuk. Az egyes 
környezeti bűncselekmények nyomozásával kapcsolatos konkrét kriminalisztikai aján-
lásokkal a kriminálmetodika tantárgy keretében ismerkedhetnek meg a hallgatók.

A környezeti bűncselekményekről általában világszerte elmondható, hogy kevésbé 
képeznek kiemelt, fontos kategóriát a jogalkotók vagy a jogalkalmazók (nyomozó ható-
ságok, ügyészek, bírák) körében. Ennél a bűncselekménykategóriánál jellemzően ala-
csony büntetési tétel és a gyakorlatban is enyhe büntetések kiszabása jellemző. Sok 
esetben a bűncselekmények elkövetői kiemelten magas haszonra tesznek szert, elég 
csupán a nemzetközi illegális hulladékszállításra vagy akár a védett állatok nemzetközi 
csempészetére (természetkárosítás) gondolni. Az alacsony büntetési tétel, magas haszon 
jellemzőket kihasználva a nemzetközi szervezett bűnözés is megjelent ezen a területen. 
Ezért határozott úgy 2017-ben  a Bizottság, hogy támogatja az EUROPOL kezdemé-
nyezését, és kiemelt prioritássá tette e bűncselekmény-kategóriát, amellyel a szervezett 
bűnözés által elkövetett kiemelt bűnügyi fenyegetéssé tette (EMPACT-platform), és ennek 
értelmében meghatározta, hogy erre a bűncselekmény-kategóriára kiemelt figyelmet 
kell a jövőben fordítani, és az ellene való fellépésre anyagi eszközöket kell elkülöníteni.

A környezetkárosítás jellemzői

E bűncselekmény elkövetésére néhány egyedi ügytől eltekintve kevésbé jellemző a szer-
vezett vagy nemzetközi jellegű elkövetés. A környezeti bűncselekmények nagyrészt 
egyedi jelleggel, kisebb tárgyi súllyal megvalósuló tényállások, amelynek során a talaj 
vagy a víz vegyszerekkel vagy kőolajszármazékokkal való szennyezése valósul meg. 
Néhány nagyobb súlyú, közérdeklődésre számot tartó ügy nyomozását érdemes megemlí-
teni: ilyen volt a hírhedt tiszai ciánszennyezés a 2000-es  évek elejéről, vagy az úgyneve-
zett vörösiszap-katasztrófa, amely 2010-ben  történt, illetve egy vidéki szerszámgépgyár 
vezetői és alkalmazottai által elkövetett súlyos talajszennyezés, amelynek során veszélyes 
hulladéknak minősülő azbeszt, olajos textíliák és egyéb súlyosan szennyező anyagokat 
mint a gyártás melléktermékeit a talajba való elásással tüntették el a gyár területén több 
évtizedig.
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Általában elmondható e bűncselekmény-kategóriáról, hogy a legnagyobb veszélyt 
azok a bűncselekmények jelentik, amelyek során az üzemi termelés elavult, nem a szab-
ványnak megfelelő gyártási technológiával valósul meg.

A természetkárosítás jellemzői

Szerte a világon óriási üzletággá vált a különböző védett állatok és növények illegális 
nemzetközi kereskedelme, csempészete, illetve ahogyan a környezeti bűnözés területén 
általában ezen a területen is megjelent a nemzetközi szervezett bűnözés, azaz megjelen-
tek olyan szervezett bűnözői csoportok, amelyek az ilyen típusú illegális termékeknek 
nemzetközi kereskedelmére szakosodtak. Ezért kijelenthető, hogy a globalizmus a védett 
fajok szempontjából hátrányos jelenség, a megjelenő kereslet és az azt kiszolgáló kínálat 
országokon és kontinenseken átívelő illegális hálózatok, csempészútvonalak kialakulását 
eredményezte. Egyes nemzetközi jelentések szerint ez az illegális tevékenység évente 
több milliárd dollár hasznot hoz a bűnözőknek, és ezzel a harmadik-negyedik legnagyobb 
hasznot hozó bűncselekmény-kategóriává vált világszerte a kábítószer-, ember- és fegy-
verkereskedelem mellett.

A szervezett bűnözés másik megjelenési formája, amikor a kábítószer, fegyver 
és más illegális termékek csempészetével foglalkozó bűnszervezetek a fő tevékeny-
ségük mellett ezt a tevékenységet is ellátják. Ez úgy történik, hogy az illegális vadke-
reskedelemben részt vevő amatőr orvvadászok és kereskedők sok esetben az illegális 
termékek csempészetében már profiként működő nemzetközi drog- és fegyvercsempész 
hálózatokra bízzák az illegális áruk szállítását, ennélfogva kerül szoros kapcsolatba 
az illegális állat- és növénykereskedelem a nemzetközi kábítószer- és fegyverkeres-
kedő csoportokkal. Jó példa erre a különböző mexikói és amerikai szervezett bűnözői 
csoportok, amelyek veszélyeztetett papagájokat is csempésznek drog- és fegyverszál-
lítmányok mellett.

Azon túl, hogy szervezett elkövetés is megvalósul e bűncselekmény-kategóriában, 
problémaként jelentkezik, hogy más súlyosabb bűncselekmények is kapcsolódnak 
a természetkárosításhoz. Számtalan nemzetközi, kormányközi és tudományos kutatás 
bizonyította, hogy a veszélyeztetett fajok illegális kereskedelméhez egyéb súlyosabb 
bűncselekmények is kapcsolódhatnak: így a nemzetközi drog- és fegyverkereskedelem, 
korrupció, pénzmosás, terrorszervezetek finanszírozása, illetve a már hivatkozott szer-
vezett bűnözői körök is megjelentek e téren.73

Ezért e bűncselekménnyel szemben hatékonyan az egyes nemzetállamok bűnüldöző 
hatóságainak nemzetközi összefogásával vagy különböző multilaterális nemzetközi 
egyezmények segítségével lehet fellépni.

73 Wyatt 2013.
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A védett állat- és növényfajok felhasználási céljai

A célok igen sokfélék lehetnek. Élő állatokkal, növényekkel (halak, madarak, hüllők, 
kisebb emlősök) rendszerint hobbiállat- vagy növénytartás céljából kereskednek. Egy-
egy védett egzotikus papagáj vagy hüllő értéke a több százezer Ft értéket is elérheti, 
és a csempészek jellemzően sokszor embertelen körülmények között szállítják ezeket 
az állatokat, amelynek eredményeként gyakran nagy százalékban pusztulnak el. Élő 
növények jellemzően kaktuszfélék, orchidea, amelyeket sokszor nagy tételben több 
százezer Ft értéket elérő értékben hoznak be illegálisan az Európai Unió vagy akár 
hazánk területére.

Feldolgozott védett állatok kereskedelmének célja lehet ruházkodás, divattermékek 
vagy dísztárgyak készítése, illetve élelmezési célokból, gyakran különböző ínyenc éte-
lek készítése a cél. Ennek megfelelően e bűncselekmény elkövetési tárgyai lehetnek 
különböző védett emlősök bundája, szőrméje, ugyanígy védett hüllők bőre, tigriscsont, 
a védett állatok húsa vagy védett állatok csontja (elefántcsont, orrszarvútülök) ez utóbbi 
termékek feketepiaci értéke a kábítószer áránál is magasabb.

Forrásországok, célországok, tranzitországok

Megfigyelhető tendencia ezen a téren, hogy a gazdaságilag gyengébb, ámde gazdag 
élővilággal rendelkező szegényebb országok (leginkább az úgynevezett fejlődő orszá-
gok), és a gazdaságilag fejlettebb, de szegényesebb élővilággal rendelkező országok 
között zajlik e tevékenység. Így forrásországok egyes szegényebb afrikai, ázsiai vagy 
dél-amerikai országok, míg célországok az Egyesült Államok, az Európai Unió országai, 
illetve Kína. Megjegyzendő azonban, hogy sok forrásország gyakran cél- és forrásország 
szerepét is betölti, jó példa erre Kína vagy Vietnám, ahová elefántcsont- és orrszarvútü-
lök-csempészet folyik, míg Kínából, Vietnámból az Európai Unió területére csempésznek 
védett növényekből készült gyógyhatású termékeket vagy különböző védett emlősöket, 
madarakat, hüllőket.

A védett fajok kereskedelmének magyarországi jellemzői

A tapasztalatok szerint hazánk leginkább tranzitország, de eseti jelleggel előfordul, hogy 
Magyarország cél- vagy forrásország szerepét tölti be.

Tranzitország szerepét tölti Magyarország például egyes védett madarak csempé-
szetében. A rendőrség határrendészeti egységei és a NAV évről évre tetten ér olyan 
szállítmányokat, ahol több száz élő vagy akár több ezer feldolgozott fagyasztott védett 
madarat csempésznek Romániából vagy Szerbiából jellemzően Olaszországba. Ugyan-
akkor Ukrajna területétől a tavaszi hónapokban hóvirágot csempésznek szintén olasz-
országi úticéllal.

Hazánk célországként jön számításba esetenként akkor, amikor az országba, száraz-
földön szállítanak nagyobb tételben a Balkánról származó hüllőket élve vagy feldolgozva 
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(élő görög teknőst, kígyó- vagy krokodilbőrt), madarakat (papagájok) vagy élő növényeket 
(kaktuszok, orchidea) vagy növényi származékokat feldolgozva (indai törpebogáncs).

Hazánk továbbá időnként a forrásország szerepét is betölti, elég csupán az olasz ven-
dégvadászok által elkövetett természetkárosításokra gondolni, amelynek során nagy 
mennyiségű védett madarat zsákmányolnak és visznek ki az országból, bár az utóbbi 
időben e tevékenység jelentősen visszaszorult. Utóbbi években magyarországi sólyom-
fészkek, sólymok élve befogása is jellemző, amely szintén nemzetközi szervezett bűnözői 
körökhöz köthető: az így befogott fiókákat, élő madarakat élve csempészik ki hazánk 
területéről különböző arab országokba, ahol a tehetős arab sejkek solymászati tevékeny-
ségre használják e madarakat.

Nemzetközi illegális hulladékkereskedelem

A 20. század második felétől kialakult az a tendencia, hogy a gazdasági élet egyes szerep-
lői a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szabályok szigorodásával magas profitjuk 
megtartása érdekében környezetkárosító bűncselekményeket követnek el.74 Az illegális 
hulladékkereskedelem egyre jövedelmezőbb üzletággá vált világszerte, kiemelten igaz 
ez az Európai Unióra. A tevékenység fokozott veszélyt jelent az emberi környezetre, 
emberi egészségre. Az „alacsony kockázat, magas profit” következtében ez a terület is 
a szervezett bűnözés egyik leggyorsabban fejlődő területévé vált.75

Az EUROJUST a 2014-es  jelentésében hívta fel a tagállamok figyelmét arra, hogy 
a szervezett bűnözés egyre inkább szerepet kap a határokon átívelő illegális hulladék-
kereskedelemben, amelyet a hulladékgazdálkodási, szállítási szabályok kijátszásával, 
hamis kísérő okmányok felhasználásával követnek el.76

Az országhatárokon, kontinenseken átívelő illegális szemétszállításra a védett fajok 
kereskedelmével ellentétes irány a jellemző: a fejlettebb országokból a szegényebb orszá-
gok felé haladnak. Az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok területéről 
kiindulva Kínába, más ázsiai országokba, illetve egyes nyugat-afrikai országokba irá-
nyulnak a szállítmányok,77 illetve az Európai Unión belül jellemzően Nyugat-Európából 
egyes kelet-európai országok felé.78 A schengeni övezeten belül a személyek és áruk 
szabad mozgásának lehetősége, a határok átjárhatósága ezt az illegális tevékenységet 
jelentősen megkönnyíti.79

Az Európai Unióból más kontinensek felé – Afrika és Ázsia – irányuló illegális szállí-
tás hajókkal történik, amelynek során olaszországi kikötőkből indulnak a szállítmányok. 
Jellemzően nem veszélyes hulladékra kiállított, hamis kísérő okmányt használnak, illetve 
előfordul, hogy homok- vagy kavicsszállítmány alá rejtve történik a szállítás. A veszé-

74 Gönczöl–Korinek–Lévai 1999.
75 EUROPOL 2011.
76 EUROJUST 2014.
77 Appelqvist–Cooper 2013.
78 EUROPOL 2011.
79 EUROJUST 2014.
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lyes hulladék szállításának többletköltségét jól szemlélteti a következő példa: 134 ezer 
tonna veszélyes hulladékot szállítottak illegálisan Észak-Európában egy kavicsbányába. 
Az illegális szállítás költsége így 160 euró volt tonnánként. Abban az esetben, ha a hul-
ladékot a valóságnak megfelelően veszélyes hulladéknak minősítették volna a szállítás, 
elhelyezés költsége 300 euró lett volna tonnánként, vagyis a valós költségek feléért lehe-
tett illegálisan szállítani, elhelyezni.80

A hamis kísérő okmányok adataiból kitűnően a hulladék nem veszélyes, azonban 
a valóságban jellemzően elektronikai szemét, vegyszerrel szennyezett, toxikus anyagokat 
tartalmaz. Ezzel jelentősen kevesebb adóteher hárul a szállítóra.

A EUROJUST kiemeli, hogy az illegális hulladék szállításánál kiemelkedően fontos 
a tagállamok közötti szoros együttműködés, információcsere, mivel gyakori probléma, 
hogy nemzetközi vasúti teherfogalomban vagy hajón szállított veszélyes hulladékot fog-
nak el a hatóságok, aminek során nehézségekbe ütközik a szállítmány tényleges feladó-
jának, a szállítás megrendelőjének azonosítása, kihallgatása. Ez csak szoros nemzetközi 
együttműködéssel valósulhat meg.

Ugyanígy az információcsere hiánya miatt gyakori probléma, hogy a tevékenységben 
részt vevő gazdasági társaságok több országban rendelkeznek telephellyel, a tényleges 
felelősök azonosítása nehézségekbe ütközik. Mindez csak gyors azonnali információ-
cserével valósítható meg, ami a tagállamok között nem mindig biztosított, illetve még 
nagyobb nehézségekbe ütközik az EU-n kívüli harmadik országok nyomozó hatóságaival 
való együttműködés.81

A magyarországi helyzet

Hazánk a nemzetközi illegális hulladékkereskedelemben kevésbé érintett ország. Olyan 
nyomozás vagy információ, amely szerint hazánk forrása lenne e tevékenységnek, jelen-
legi adatok szerint nem merült fel. Azonban másfél évtizede arra volt példa, hogy hazánk 
a célország szerepét töltötte be, egy 2006-os  ügyben. Az úgynevezett „német szemét” 
ügyében magyarországi cégek közreműködésével hoztak be hazánk területére mintegy 
4000 tonna veszélyes hulladékot, majd a sikeres nyomozásnak köszönhetően a bíróság 
négy személlyel szemben szabott ki börtönbüntetést.

Hazánkban jelenleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatban előforduló bűncselek-
mények kevésbé nemzetközi, szervezett elkövetéssel valósulnak, leginkább az alábbi 
elkövetési formák jellemzőek:

 – illegális hulladéklerakó helyek üzemeltetése,
 – illegális hulladékégetés,
 – illegális hulladéklerakás közterületen,
 – nem az engedélynek megfelelő hulladék szállítása,
 – hulladékkezelési engedélyek túllépése.

80 EUROPOL 2011.
81 EUROJUST 2014.
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Leplezett eszközök alkalmazása a környezeti bűncselekmények felderítése során

Elsősorban a rendszeres, szervezett jelleggel elkövetett, illetve a határokon átnyúló 
nemzetközi jellegű környezeti bűncselekmények felderítése során célszerű alkalmazni 
leplezett eszközöket, így leginkább a természetkárosítás (védett fajokkal való illegális 
kereskedelem), illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmények 
felderítésénél.

Bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök:

A védett fajokkal való illegális kereskedelem és az illegális hulladékkereskedelem fel-
derítése során a Be. alapján titkosan együttműködő személy alkalmazható. Elsősorban 
olyan személy jöhet számításba, aki a rendszeresen végzett tevékenység egyes részleteit 
jól ismeri. Így tudomása van az illegális termékek (védett állat vagy növények, veszélyes 
hulladék) származási helyéről, beszerzési módjáról, a szállítás, csempészés, rejtés mód-
szeréről, az elkövetés egyéb módszereiről, a részt vevő személyek köréről, a szállítmány 
kiindulási és célországáról. Ezek a személyek gyakran a bűncselekmények elkövetői 
láncában részt vevő elkövetők vagy az elkövetőkkel (orvvadász, csempész, szállító, 
kereskedő) valamilyen bizalmi, esetleg üzleti kapcsolatban álló személyek.

Több más leplezett eszköz alkalmazásával egyidejűleg (titkos együttműködő, álvásár-
lás, lehallgatás) vagy akár külön is alkalmazható rejtett figyelés. Ennek során az illegális 
tevékenységben részt vevő személyek (orvvadász, csempész, szállító, kereskedő) moz-
gását, kapcsolatrendszerét, a szállítmány útvonalát, értékesítési pontokat, módszereket, 
veszélyes hulladék szállítási útvonalát, annak elhelyezési pontjáról szerezhet releváns 
információkat az eljáró nyomozó szerv.

Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök

Környezeti bűncselekmények felderítése, bizonyítása során alkalmazható a fizetési műve-
letek megfigyelése is rendszerint több leplezett eszköz alkalmazásával párhuzamosan, 
vagy önmagában. Elsősorban olyan esetekben merülhet fel, mikor az elkövetői kör bizo-
nyos tagjairól, általuk használt számlákról (kereskedők, szállítók) pontos információval 
rendelkezik a nyomozó szerv, azonban további tagokról, illetve az elkövetési módszerek-
ről, elkövetési időpontokról, használt útvonalakról nem. Így a megfigyelt számlákon való 
gyanús pénzmozgás vagy pénzfelvétel esetén rejtett figyelés alkalmazásával egyidejűleg 
sikeresen felderíthető, nyomon követhető az elkövetők, mozgása, kapcsolatai, az illegális 
szállítás útvonala. Például, ha gyanús utalást indít egy megfigyelt személy vagy gyanús 
utalás érkezik számlájára, vagy nagyobb mennyiségű készpénzt vesz fel számlájáról, 
és ezt követően a számlát kezelő személy mozgását megfigyelik, eredményezheti a sze-
mélyi kapcsolatok vagy az illegális útvonal feltérképezését.

Ugyanígy releváns információk szerezhetők az illegális tevékenységhez kapcsolódó 
pénzmosás vonatkozásában arról, hogy az illegális tevékenységből eredő pénzt milyen 
módszerrel, hogyan mossák tisztára.
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Az illegális állat- és növénykereskedelem felderítése során célszerű lehet az álvásárlás 
alkalmazása, amelyben részt vehet fedett nyomozó vagy titkosan együttműködő személy 
is. Az álvásárlás segítségével egyrészt tárgyi bizonyítási eszközt szerezhető be, másrészt 
a beszerzett termék (állat, növény) szakértői vizsgálatával a pontos származási helyről 
is további információt kaphat a nyomozó szerv. Szervezett elkövetés esetén fedett nyo-
mozó és rejtett figyelés alkalmazásával párhuzamosan az illegális kereskedő bizalmának 
erősítésére szolgálhat, aki további szállítmányokat rendelhet meg. A szállítások rejtett 
figyeléssel ellenőrzés alá vonhatók, így az illegális tevékenységgel foglalkozó hálózat 
egésze, az abban részt vevők köre felderíthető.

A már hivatkozott fedett nyomozó alkalmazása (több más leplezett eszköz alkal-
mazásával párhuzamosan) is segíthet a hálózat teljes felderítésében, abban az esetben, 
ha a nyomozás során felmerült bűnszervezetbe be tud épülni, a csempészláncon belül 
megfelelő helyet foglalhat el.

Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök

A Be. lehetővé teszi, hogy az eljáró nyomozó hatóság természetkárosítás, hulladékgaz-
dálkodás rendjének megsértése esetén bírói engedélyhez kötött leplezett eszközöket 
alkalmazzon.

Gyakorlatilag a Be. által felsorolt összes bírói engedélyhez kötött leplezett eszköz 
alkalmazása felmerülhet a gyakorlatban.

A környezeti bűncselekmények felderítése során a bírói engedélyhez kötött leplezett 
eszközök egyike vagy több együtt is, egymást kiegészítve alkalmazható, ugyanígy kiegé-
szülhet a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása más egyéb leplezett 
eszközök alkalmazásával (például rejtett figyeléssel, fedett nyomozó alkalmazásával, 
álvásárlással stb).

Az információs rendszer megfigyelése, küldemények, helyek titkos megfigyelése, 
illetve a lehallgatás során elsősorban az adott bűncselekményben (természetkárosítás, 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) részt vevők, elkövetési körülmények, illetve 
a későbbi bizonyítás szempontjából releváns közléseket, információkat kell kiszűrni. 
Így a bűncselekmények elkövetésében részt vevők személyére, kapcsolatrendszerére, 
elkövetési módszerekre, szállítási útvonalra, a kapcsolódó pénzmosási tevékenységre, 
az elkövetés tárgyára vonatkozó információk bírhatnak relevanciával.

Titkos kutatás során olyan okiratokat, iratokat, tárgyakat kell keresni, amelyek az ille-
gális állat vagy növénykereskedelem vagy illegális hulladékkereskedelem felderítése 
szempontjából relevánsak lehetnek. Így útvonalakra vonatkozó információt szolgáltat-
hatnak a titkos kutatás során talált térképek, üzemanyag-felvételről, autópályahasználtról 
tanúskodó számlák. Ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetői gyakran alkalmazzák 
azt a módszert, hogy legális szállítmányok közé rejtik az illegális termékeket, erre utal-
hatnak a kutatás során talált szállítólevelek, kísérőokmányok, számlák. Találkozókra, 
személyes kapcsolatokra utalhatnak naptárbejegyzések, különböző személyek nevei, tele-
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fonszámok, illetve a szállításhoz használt gépjárművekre adhatnak információt gépjármű-
vek okmányai (amelyek az addigi adatok alapján nem voltak köthetők az elkövetőkhöz).

Az illegális állat- és növénykereskedelem felderítése során hasznos információ sze-
rezhető a csomagküldemények titkos megismerése révén, mivel gyakran rendelhetők 
az interneten postai kiszállítással különféle védett állati eredetű termékek (elefántcsont) 
vagy növények (védett kaktuszok). Abban az esetben, ha csak az illegális kereskedelem-
ben részt vevők személyét ismerjük, azonban arra vonatkozó konkrét információ nincs, 
hogy pontosan mi az illegális termék ezzel a leplezett eszközzel információt szerezhe-
tünk.

A rendőrség vagyonvisszaszerzési tevékenysége

Ebben a fejezetben a vádemelés előtt végzett vagyonvisszaszerzési tevékenységgel fog-
lalkozunk részletesebben, mivel ez a leggyakoribb a fent említettek közül, amely nem 
csupán a vagyonvisszaszerzésre specializálódott egység feladata, hanem valamennyi 
nyomozó hatóság kötelezettsége.

A nyomozó hatóságok által vádemelés előtt végzett vagyonvisszaszerzési-
kármegtérülési tevékenység

A rendőrség ezirányú tevékenysége nem csak az erre specializálódott KR NNI 
Vagyon-visszaszerzési Hivatal (VVH) kötelessége, természetesen igénybe vehetik erre 
a célra az említett szervezeti egységet is a nyomozással párhuzamosan.

A Be. 353. § (1) bekezdése szerint valamennyi eljáró nyomozó hatóság kötelezett-
sége minden szükséges intézkedést megtenni a nyomozás során az elkobozható vagy 
vagyonelkobzás alá eső dolgok vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében. A (2) 
bekezdés szerint a vádemelés előtt az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság megkeresé-
sére a vagyonvisszaszerzésért felelős szerv a büntetőeljárásról szóló törvényben megha-
tározott feltételekkel vehet részt az (1) bekezdés szerinti feladat ellátásában. A legfőbb 
ügyészhelyettes 2/2015. (VI. 30.) számú körlevele, amely a bűnös úton szerzett vagyon 
elvonását célzó kényszerintézkedésekkel összefüggő ügyészi feladatokról szól, felhívja 
a figyelmet arra, hogy kivétel nélkül minden büntető ügyben folyamatosan vizsgálni 
kell a bűnös úton szerzett vagyon elvonásának szükségességét.

A vádemelés előtt végrehajtott vagyonvisszaszerzési tevékenységet a bűncselek-
ményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak 
felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról szóló 
20/2018. (V. 31.) ORFK-utasítás szabályozza.

Az ORFK-utasítás az értelmező rendelkezések között meghatározza azon bűncselek-
mények körét, amelyek nyomozása során a nyomozó hatóságok feladata az utasításban 
foglaltak teljesítése a vagyonvisszaszerzés-kármegtérülés érdekében.

Az utasítás ezeket a bűncselekményeket vagyont generáló bűncselekményeknek 
nevezi, amelyet úgy határoz meg, hogy „minden olyan bűncselekmény – különösen 
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az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények –, amelynek elkövetésével az elkövető vagy 
rá tekintettel más személy pénzben kifejezhető vagyoni előnyhöz jut, vagy kárt okoz”.

Az utasítás meghatározása szerint e tevékenység célja nemcsak azon bűncselekmé-
nyekből származó vagyon felkutatására és biztosítására terjed ki, amelyek elkövetésével 
a bűnözők vagyoni hasznot szereztek, hanem azokra is, amellyel nem haszonszerzés, 
hanem károkozás volt a cél. Így például az utasítás mellékletének felsorolása tartalmazza 
a rongálást is.

A kármegtérülés biztosítása céljából a nyomozó hatóságok számára kötelezően előírja 
a sértetti tájékoztatást, amely szerint „a sértettet – az okozott kár megtérülése érdeké-
ben – minden esetben tájékoztatni kell a polgári jogi igény büntetőeljárásban történő 
érvényesítésének, továbbá a közvetítői eljárás feltételeinek fennállása esetén a közvetítői 
eljárás igénybevételének lehetőségéről, valamint a kapcsolódó büntetőeljárási szabályok-
ról. A tájékoztatást, illetve a sértett arra vonatkozóan tett nyilatkozatát jegyzőkönyvben 
kell rögzíteni.”

Vagyonkutatás

Az utasítás szerint „az eljárást folytató szervnek a vagyont generáló bűncselekménnyel 
kapcsolatban indult nyomozás során – a vagyonvisszaszerzés, illetőleg az elkobzás vagy 
a vagyonelkobzás végrehajthatósága érdekében – kötelezően vizsgálni kell a bűncselek-
ményből származó vagyon elvonásának lehetőségét”. Ha az adott ügyben nyomozási terv 
készül, abban szerepelnie kell a vagyonvisszaszerzés érdekében teendő intézkedéseknek 
is, majd a nyomozás végén készülő összefoglaló jelentésben ki kell térni arra, hogy milyen 
intézkedéseket foganatosítottak a vagyon kutatás során, amennyiben az elmaradt, ki kell 
térni annak okára is.

Az utasítás szerint „[a] vagyont generáló bűncselekménnyel összefüggésben indult 
előkészítő eljárás és nyomozás során intézkedni kell az elkövető, illetve a bűncselek-
ményből származó vagyonnal gazdagodó más természetes vagy jogi személyek, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: jogi személy) vagyoni 
helyzetére és jövedelmére vonatkozó adatok beszerzésére”.

A gyakorlatban az utasítás rendelkezéseinek megfelelően célszerű, ha az eljáró nyo-
mozó hatóságok a nyomozás során végrehajtott kutatás egyik céljaként tűzik ki a bizo-
nyítási eszközök felkutatásán túl a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyontár-
gyak vagy arra utaló iratok (például bankszámlakivonatok) felkutatását is. Sok esetben 
például lopás gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozás során a kettő ugyanaz is lehet: 
az eltulajdonított vagyontárgy egyben tárgyi bizonyítási eszköz és a sikeres kármegté-
rülést is szolgálja.

Amennyiben a kutatás nem vezet eredményre, és az elkövetés körülményeiből (sok 
sértett, nagyobb összegű kár) és a gyanúsított életviteléből következően a további sikeres 
vagyonkutatás értékelhető eredményre vezethet, célszerű a különböző adattárakban, 
illetve megkeresések útján vagyonkutatást folytatni.
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Ennek megfelelően érdemes lekérdezni, majd értékelni, elemezni a gyanúsítottal 
kapcsolatban az alábbi nyilvántartásban szereplő adatokat:

A vagyonkutatás kezdetén érdemes a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős 
Helyettes Államtitkársága Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Személyi 
Nyilvántartó Osztály megkeresése családfakutatás céljából. Ennek során a gyanúsítottal 
hozzátartozói, rokoni kapcsolatban álló személyek feltérképezése a cél.
A fentieken túl az alábbi nyilvántartásokban érdemes adatkérést végezni
Szerepel e ezekben a nyilvántartásokban a gyanúsított, kik voltak korábbi bűntársai, 

kikkel tart kapcsolatot? Van-e arra utaló adat, hogy korábban mit csinált a bűncselek-
ményekből származó vagyonnal?

 – NetZsaru, RobotZsaru: Szerepel-e ezekben a nyilvántartásokban a gyanúsított, kik 
voltak korábbi bűntársai, kikkel tart kapcsolatot? Van-e arra utaló adat, hogy koráb-
ban mit csinált a bűncselekményekből származó vagyonnal?

 – Kutatás a Takarnet-nyilvántartásban: a tulajdonában vagy közeli hozzátartozója 
nevén van-e ingatlan vagy ingatlanhányad?

 – Kutatás a hazai és nemzetközi céginformációs rendszerben: a gyanúsított vagy közeli 
hozzátartozója tulajdonos-e valamilyen gazdasági társaságban, van-e tulajdonhá-
nyada, üzletrésze?

Továbbá ajánlott a személyi nyilvántartásban való kutatás, melyen belül a
 – gépjármű-nyilvántartás,
 – utazásban korlátozottak nyilvántartása,
 – tagállami ítéletek nyilvántartása,
 – idegenrendészeti nyilvántartás,
 – körözési nyilvántartás,
 – bűnügyi nyilvántartás,
 – fegyvernyilvántartás,
 – fogvatartotti nyilvántartás adatai is szolgálhatnak releváns információkkal.

Adatkérések vagyonkutatás során

A hatékony vagyonkutatás érdekében az alábbiakban megfogalmaztunk néhány adatké-
rési lehetőséget ajánlásként, amelyek alkalmazása egyes ügyekben felmerülhet. Hang-
súlyozzuk, hogy ezek ajánlások, nem minden esetben kell ezeket alkalmazni, mindig 
az adott ügy jellege alapján kell eldönteni, hogy az alábbiak közül célszerű-e valamelyik 
adatkérés, egy, esetleg több alkalmazása együttesen, vagy az adatkérésektől nem vár-
ható a vagyonvisszaszerzés szempontjából releváns adat. A célhoz kötöttség kiemelendő 
szempont a vagyonkutatás során, vagyis az eljáró szervnek el kell döntenie, melyik 
adatkéréssel tud gyorsan és hatékonyan releváns adatokat beszerezni.
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Pénzintézeti adatkérés

Az úgynevezett GIRO-rendszeren keresztül pénzintézetektől a gyanúsítottra vonatkozóan:
 – vezet-e és/vagy vezetett-e bankszámlát;
 – értékpapírszámlát, devizaszámlát, betétszámlát, tartós befektetési számlát és egyéb 

alszámlát;
 – széfbérleti szerződéssel, hitelkártyával, nyereménybetéttel, illetve más természetes 

személy vagy gazdasági társaság számlája felett rendelkezési jogosultsággal ren-
delkezik-e;

 – kezességvállalásra vonatkozó adatok (kötelmi jogviszonyon alapuló biztosítéki 
adatok).

Adatkérés a NAV-tól

A gyanúsított lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóigazgatósága-
inak megkeresése arra vonatkozóan, hogy

 – a gyanúsított rendelkezik-e adóazonosító jellel;
 – adott évtől milyen tartalmú személyi jövedelemadó bevallást nyújtott be;
 – munkaviszonyból származó jövedelmen kívül más forrásból jutott-e jövedelemhez;
 – adott év és a megkeresés teljesítésének napja közötti időszakban vagyonszerzési 

illetéket fizetett-e;
 – vele szemben folytattak-e ellenőrzést, vagyonosodási vizsgálatot;
 – nevezett vonatkozásában az összesített kontroll-adatszolgáltatás (JOV-kimutatás) 

bekérése adott évtől.

Adatkérések különböző szolgáltatóktól

A vagyonkutatás során célszerű adatkéréssel fordulni a különböző befektetési szolgál-
tatókhoz, nyugdíjpénztárakhoz, egészpénztárakhoz, pénzügyi tranzakciókat bonyolító 
szolgáltatókhoz arra vonatkozóan, hogy az adott szolgáltatónak ügyfele-e a gyanúsított, 
vagy annak hozzátartozója, igénybe vette-e bármilyen szolgáltatást.

Speciális szabályok a szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmények esetén

A Btk. 74/A. § rendelkezése szerint ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső 
vagyonnak kell tekinteni, és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra, amelyet 
az elkövető bűnszervezetben való részvétele, a kábítószer forgalomba hozatala, illetve 
az azzal való kereskedés elkövetésének, illetve az üzletszerűen vagy bűnszövetségben 
elkövetett embercsempészés elkövetésének ideje alatt szerzett. E bűncselekmények gya-
núja esetén a nyomozás során felkutatott vagyonelemek vonatkozásában a bizonyítási 
teher megfordul, és a gyanúsítottnak kell bizonyítani a vagyonelem származását.

Az utasítás rendelkezése szerint bűnszervezetben való elkövetés esetén a vagyonku-
tatást ki kell terjeszteni a bűnszervezet fennállásának egész időtartamára, illetve arra 
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az időszakra, amelyről feltehető, hogy a gyanúsított a kábítószer forgalomba hozatalával 
vagy kereskedelmével foglalkozott, illetve mely időszakban az embercsempészést elkö-
vette üzletszerűen vagy bűnszövetségben.

A Btk. rendelkezik arról is, hogy bizonyos bűncselekmények elkövetőinek vagyona 
szintén vagyonelkobzás alá esik ellenkező bizonyításáig. Ezek a bűncselekmények jel-
lemzően a szervezett bűnözéshez kapcsolódnak, így például a teljesség igénye nélkül: 
a kábítószer forgalomba hozatala, illetve az azzal való kereskedés, az emberkereskede-
lem, kerítés, gyermekmunka stb.

Ezeknél az ügyeknél a gyanúsított tulajdonában álló valamennyi vagyonelemet fel 
kell kutatni, és biztosítani, mivel a Btk. rendelkezése alapján ellenkező bizonyításáig 
a büntetőeljárás során vagyonelkobzás alá eshetnek.

Az utasítás szerint nemcsak a gyanúsított és közvetlen környezetének vagyoni, jöve-
delmi viszonyait kell vizsgálni, hanem életmódját, költekezését, üzleti érdekeltségét, 
pénzügyi befektetéseit és megtakarításait is figyelembe kell venni. Ennek érdekében 
fel kell térképezni a gyanúsított kapcsolatrendszerét, bűnügyi előéletét is annak érde-
kében, hogy a vagyona elrejtésében, kezelésében esetlegesen közreműködő személy 
kiléte, együttműködésük módja, továbbá a leplezett vagyonelem megismerhető, és bűnös 
eredete, a leplezés ténye és eredete bizonyítható legyen. Az utasítás ezen rendelkezése 
jellemzően a szervezett bűnözéshez kapcsolódó pénzmosási tevékenység felderítésére 
vonatkozik. A szervezett bűnözői körök gyakran különféle pénzmosási technikák segít-
ségével igyekeznek a bűnös úton szerzett vagyont eltüntetni, így például úgynevezett 
„strómanokat” alkalmaznak.

Vagyonbiztosítás

Az utasítás szerint a vagyonbiztosítás a vagyonvisszaszerzés érdekében végrehajtott 
intézkedések összessége, amelyek biztosítják a vagyonkutatás eredményének büntető-
eljárásban való felhasználhatóságát.

A nyomozás során ezek olyan intézkedések, amelyek a fentiekben ismertetett vagyon-
kutatás során felkutatott vagyonelemeket a Be. rendelkezéseinek figyelembevételével 
biztosítják, amelyek: a lefoglalás és zár alá vétel.

A legfőbb ügyészhelyettes 2/2015. (VI. 30.) számú körlevele szerint elsősorban a lefog-
lalást kell előnyben részesíteni, annak alkalmazási lehetőségét kell elsődlegesen megvizs-
gálni. A lefoglalással kapcsolatban a körlevél úgy rendelkezik, hogy elsősorban a számlán 
nyilvántartott értékek (számlavagyon), másodsorban pedig a készpénz lefoglalásának 
van helye, az ingóságokat ezt követően lehet kényszerintézkedés alá vonni.

Amennyiben a bűncselekménnyel érintett vagyonelem lefoglalására nincs mód, akkor 
alkalmazandó a zár alá vétel a felkutatott vagyonelem vonatkozásában. A körlevél szerint 
ingatlan kizárólag zár alá vétel útján elrendelhető biztosítására akkor kerülhet sor, ha a lefog-
lalással a vagyon visszaszerzése érdekében tehető intézkedések nem vezettek eredményre.

A hivatkozott legfőbb ügyészhelyettesi körlevelet kiegészíti a Legfőbb Ügyészség Terro-
rizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztály vezetőjének TPK. 6099/2017/4-I. számon 
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kiadott állásfoglalása. Eszerint abban az esetben, ha a bűncselekmény elkövetéséből eredő 
vagyon eredetben már nincs meg (például felélték), a sértett a terhelttel szemben polgári 
jogi igényt tud érvényesíteni, illetve pénzösszegben kifejezhető vagyonelkobzás rendelhető 
el, amelynek biztosítására nem a lefoglalást, hanem zár alá vételt lehet alkalmazni.

A KR NNI VVH által végzett vagyonvisszaszerzési tevékenység

Az Európai Unió Tanácsának 2007/845/IB (2007. december 06.) számú határozata minden 
tagállamot arra kötelezett, hogy hozza létre vagy jelölje ki saját vagyonvisszaszerzési 
hivatalát melynek feladata a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekmé-
nyekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása és azonosítása. Ennek megfelelően 2009-
ben  alakult meg a Vagyonvisszaszerzési Hivatal a Nemzeti Nyomozó Iroda keretében.

Az utasítás alapján a KR NNI VVH tevékenysége négy fő területre terjed ki:
 – vagyonvisszaszerzési-kármegtérülési eljárás a nyomozással párhuzamosan,
 – vagyonelvonásra irányuló eljárás külföldi vagyon esetén,
 – vagyonelvonási eljárás nyomozás nélkül,
 – vagyonelvonásra irányuló eljárás a bíróság ügydöntő határozatát követően.

A vádemelés előtt végzett vagyonvisszaszerzési-kármegtérülési tevékenység, mint ismer-
tettük, nem csupán a KR NNI feladata, hanem minden nyomozó hatóságé, amely vagyont 
generáló bűncselekmény ügyében folytatja a nyomozást. Azonban a Be. rendelkezése 
alapján a bármely nyomozó hatóság (így nemcsak a rendőrségi, hanem az ügyészség 
és a NAV is) igénybe veheti, hogy a nyomozással párhuzamosan a KR NNI VVH foly-
tassa le ezt a tevékenységet.

Az eljáró szerv egy megkeresést küld a KR NNI VVH részére abban az esetben, ha 
igénybe kívánja venni a KR NNI VVH-t a vagyonvisszazerzési-kármegtérülési tevé-
kenység céljából.

Arra vonatkozó szabály nincs, hogy mely ügyekben lehet vagy kell a KR NNI VVH-t 
felkérni. A gyakorlatban az alábbi esetekben jellemző:

 – széles, kiterjedt kapcsolati rendszerű elkövetői kör,
 – sértettek jelentős száma, vagy kimagaslóan nagy kárérték,
 – a bűncselekmény bonyolult megítélésű.
A megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmazni:
 – részletes tényállást,
 – az elkövetés időszakát,
 – azon természetes és jogi személyek felsorolását, akikre a vagyonvisszaszerzési eljá-

rás irányul,
 – a vagyonelkobzással érintett összeg, lehetőség szerint személyhez kötötten,
 – a vagyonelrejtésben közreműködő más személyekre vonatkozó információk,
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A megkeresés alapján folytatja le a KR NNI VVH az előző fejezetben már részletesen 
kifejtett vagyonkutatást, vagyonbiztosítást, amely a nyomozással párhuzamosan zajlik 
egészen a vádemelésig.

Vagyonfelderítési tevékenység

A KR NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatalának kötelezettsége külföldi vagy magyar 
nyomozó hatóságok megkeresései alapján e tevékenység, mely a már hivatkozott Európai 
Tanácsi határozaton és más nemzetközi szerződéseken alapul.

Vagyonelvonási eljárás nyomozás nélkül

A Be. 819. §. szerint erre az eljárásra nem a nyomozás során vagy azzal párhuzamosan 
kerül sor, hanem abban az esetben ha:
a) nyomozás nem indult,
b) a büntetőeljárást megszüntették, vagy
c) a büntetőeljárást felfüggesztették

és elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, vagy 
a lefoglalt dolog állami tulajdonba vétele szükséges.

A fentieken túl abban az esetben is indulhat vagyonelvonási eljárás, a bíróság jog-
erős ügydöntő határozatát követően, ha a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyon 
visszaszerzése vagy az elkobzás, a vagyonelkobzás, az elektronikus adat végleges hoz-
záférhetetlenné tételének utólagos elrendelése szükséges.

Vagyonelvonásra irányuló eljárás a bíróság ügydöntő határozatát követően

Az utasítás rendelkezése alapján ezt az eljárást is a KR NNI VVH folytatja le. A Be. 
819. § (2) bekezdése alapján erre akkor kerül sor, ha a bűncselekmény elkövetéséből 
eredő vagyon visszaszerzése vagy az elkobzás, a vagyonelkobzás, az elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tételének utólagos elrendelése szükséges.

Néhány gondolat a gazdaságvédelem területén jelentkező újabb kihívásokról
Online térben elkövetett csalások, pénzmosás

A technika fejlődése, a globalizmus egyre inkább teret hódít a bűnözésben, megfigyelhető 
ez a gazdasági bűnözés területén is. Napjainkra jelentősen megnőtt az úgynevezett online 
térben elkövetett, nemzetközi jellegű gazdasági bűncselekmények (gazdálkodó szervek 
sérelmére elkövetett csalások és ehhez kapcsolódó pénzmosások) száma. Az online tér-
ben elkövetett bűncselekményekkel, illetve a pénzmosással részletesebben külön tárgy 
és jegyzet foglalkozik, azonban a módszert és az ezzel kapcsolatos ajánlásokat néhány 
gondolat erejéig mindenképp fontos megemlíteni.
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E bűncselekmények alapcselekménye csalás, a sértettek pedig rendszerint külföldön 
működő, pénzügyi szempontból jól teljesítő gazdasági társaságok. Az elkövetők először 
feltérképezik a kiszemelt gazdasági társaság üzletkörét, majd egyikük nevében e-ma-
il-üzenetet küldenek, olyan e-mail-címről, amely csupán egy karakterrel tér el a valós 
üzletfél e-mail-címétől. Az üzenetben közlik, hogy a társaság számlaszáma mostantól 
megváltozott, ezért kérik, hogy a legközelebbi utalás során a mellékelt bankszámlára szí-
veskedjenek az utalást teljesíteni. A mellékelt számlaszám ebben az esetben természetesen 
egy úgynevezett „stróman” (rendszerint magyarországi hajléktalan személy) nevén szereplő 
gyakran magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetnél vezetett 
számlaszám. A hozzá tartozó kártya nem a strómannál, hanem az elkövetői kör valamely 
tagjának birtokában van. A sértett gazdasági társaság utalásokat teljesítő alkalmazottja 
rendszerint nem ellenőrzi le a számlaszám valódiságát, és minden további nélkül elküldi 
az utalást a kért számlára, gyakran több százezer vagy több millió euró értékben. Az uta-
lással egyidejűleg az elkövetői kör értesítést kap az összeg megérkezéséről, és azonnal 
a birtokukban lévő bankkártyával rendszerint teljes összegben készpénzben felveszik.

Mire a sértett gazdasági társaság a téves utalás tényét megállapítja, az utalt összeg 
már nem szerepel a számlán, azaz a bank útján sem lehetséges méltányosságból vissza-
utalást kérni. A sértett gazdasági társaság képviselői ezt követően tesznek feljelentést 
a székhely országa szerinti rendőri szerveknél, akik megkezdik csalás miatt a nyomozást. 
Ennek során megállapítják, hogy az elkövetők által használt bankszámlát magyarországi 
pénzintézetnél vezetik, magyar állampolgár nevén szerepel, így rendszerint jogsegély for-
májában, vagy EUROPOL-on keresztül veszik fel a kapcsolatot a magyar hatóságokkal. 
A jogsegély alapján a magyar hatóságok általában pénzmosás gyanúja miatt rendelnek el 
nyomozást. Ezeknek az ügyeknek nehézsége, hogy a csalás mint alapcselekmény miatt 
a nyomozást külföldi nyomozó hatóság folytatja, míg az ahhoz szorosan kapcsolódó 
pénzmosás miatt a magyar hatóságok nyomoznak. Így mindenképpen szoros informá-
ciócsere és együttműködés szükséges a hatóságok között, amely jogsegély keretében 
igen nehézkes, célszerűbb az ügyészségeken keresztül JIT-et kezdeményezni.

A magyar nyomozások rendszerint megakadnak a stróman felkutatásánál, és gyanúsított 
kihallgatásánál, aki csupán annyit tud közölni, hogy számára ismeretlen személyek keresték 
meg azzal, hogy pár ezer forint ellenében vállalja, hogy nevére bankszámlát nyissanak. 
A nyomozás további részében lefoglalják a pénzintézetnél vezetett bankszámlairatokat, 
illetve a bankbiztonsági kamerafelvételeket. Esetenként látható, hogy a számlanyitás során 
a stróman személyt a bűnelkövetői kör egy vagy esetleg két tagja kíséri a bankba. Ameny-
nyiben értékelhető képfelvételek állnak rendelkezésre, célszerű ezeket a magyar hatóságok 
körében és a NEBEK közreműködésével a külföldi hatóságok felé is köröztetni.

Meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú visszaélések visszaszorításához, megelőzésé-
hez szükséges a pénzintézetekkel való szoros együttműködés, az ott dolgozó ügyintézők 
tájékoztatása, oktatása, arra vonatkozóan, hogy a bankszámlanyitások esetén fokozottan 
körültekintően járjanak el, adott esetben a kísérők személyazonosságát is állapítsák meg, 
rögzítsék, vagy gyanús esetekben a rendőrséget értesítsék.
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A rendőrségi törvényben megfogalmazott egyéb célokhoz 
kapcsolódó titkos információgyűjtő tevékenység

Nyeste Péter

A rendőrség terrorizmus elleni megelőző, felderítő, elhárító tevékenysége

A modernkori terrorizmus témakör és annak megelőzésére, felderítésére, elhárítására 
irányuló komplex rendőrségi, nemzetbiztonsági tevékenységek megértéséhez először 
szükséges értelmezni a radikalizmus, extrémizmus, terrorizmus fogalmát mint egy lehet-
séges folyamat egyes állomásait.

A radikalizmus „a politikai, társadalmi, vallási életben a gyökeres, következetes, 
szélsőségekig elmenő újjáalakítás elve, amely a fennálló históriailag fejlődött állapoto-
kat minden megalkuvás és engedmény nélkül a szabadság és egyenlőség eszméi szerint 
akarja megváltoztatni”.82

A lexikális meghatározásból és a történelem eseményeiből látható, hogy nem 
a 20. század szüleménye a kifejezés, azt már a francia és amerikai forradalmak során 
is használták,83 szélsőséges ideológiájú pártok, szervezetek alakultak, amelyek a fennálló 
állami irányítás rendszerét igyekeztek megváltoztatni erőszakos úton is.

A radikalizmus jelenkori értelmezésekor az Európai Bizottság szakértői csoportja 
(Expert Group on Violent Radicalisation) arra a következtetésre jutott, hogy a radi-
kalizmust a globális, a szociológiai és a politikai hatások éppúgy befolyásolják, mint 
az ideológiai és pszichológiai hatások. Az erőszakos radikalizmus nem más, mint a ter-
rorizmusban megnyilvánuló szélsőségesség irányába történő szocializálódás.84

A radikális nézetek kialakulásához komoly táptalajt nyújt többek között a társadalmi 
különbségek növekedése, az alsó középosztály lecsúszásának veszélye. A radikalizálódás 
folyamata során az egyén az őt érintő hatásokra olyan erőszakos irányba fordulhat, amely 
során cselekménye büntetőjogilag értékelhető magatartássá válik.

Az extrémizmusnak (politikai, vallási) is táptalaja lehet a társadalomban lévő belső ellen-
tétek, vagy az intolerancia egyes csoportok, személyek ellen, amelyek hatására szélsőségesen 
radikális, a társadalmi normákkal élesen szembeforduló megnyilvánulások alakulhatnak ki.

Az extrémizmus „jogellenes cselekményeinek célpontjai származás, vallás vagy egyéb 
sajátos élethelyzet alapján kijelölhető egyének, esetleg szervezetek vagy az államintézmé-
nyek lehetnek […] Az extrémizmus alapja, hogy valamilyen ideológiai (politikai, vallási) 
forrástól indul ki az aktivitás. Ennek büntetőjogi aspektusú megvalósulását elsődlegesen 

82 A Pallas Nagy Lexikona.
83 Edmund Burke angol író és politikus használta elsőként a terrorizmus kifejezést 1795-ben.
84 Kis-Benedek 2016.
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a gyűlöletbűncselekmények körében találjuk meg, azonban végső megnyilvánulásának 
az államellenes vagy terrorcselekmények számítanak”. 85

Nehéz a határt meghúzni a szélsőséges, erőszakos radikalizmus és az extrémista 
(például szélsőbaloldali, szélsőjobboldali) cselekmények között.

Az erőszakos extrémizmusra jó példa a 2006-os, az „őszödi” beszédet követő tár-
sadalmi hullámra csatlakozó extrémitást szimbolizáló hazai futballhuligánok, akik 
Molotov-koktélokat kezdtek gyártani, és az MTV-székház ostromában aktívan részt 
vettek, ezzel közérdekű üzem működésének megzavarását és rongálás-bűncselekmé-
nyeket követtek el (amennyiben sikeresen elfoglalták volna a TV-székházat, és köve-
teléseket intéztek volna a kormány részére, akkor cselekményük terrorcselekménynek 
minősült volna).

A radikalizmus, extrémizmus, terrorizmus problémakör komplexitását támasztja alá 
az EUROPOL jelentése86 is, miszerint az egyes tagállami extrémista, anarchista szervezetek 
és a szélsőbaloldali terrorszervezetek között szoros kapcsolat mutatható ki, a szélsőjobb-
oldali csoportok pedig szorosan együttműködnek az EU tagállamaiban.

A terrorista szervezetek stratégiájának része, hogy minden kínálkozó lehetőséget 
megragadnak a célország területén lévő radikális, extrémista csoportok megmozdulása-
inak támogatására. Ezzel is hangsúlyozni kívánják a „szabadságharcosok” világméretű 
összetartozásának eszméjét.

A terror szó a francia forradalom időszakából származik, ahol a regime de la terreur 
kifejezéssel illették az 1793-tól  1794-ig  tartó időszakot. A 18–20. században kialakult 
társadalmi viszonyok, a kibontakozó világnézeti ellentétek és politikai érdekek ütközése 
mind közrejátszottak a terrorizmus értelmezésének a változásához.

A terrorizmus tekintetében nem beszélhetünk világszerte általánosan elfogadott 
és meghatározott definícióról, de annak főbb ismérveit kiválóan megfogalmazta Ben-
jamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök, aki szerint a terrorizmus a polgárokon 
gyakorolt szándékos, módszeres erőszak, amely az általa kiváltott félelmen keresztül 
politikai célokat kíván megvalósítani.

A terrorizmus minden esetben erőszakos, és szándékosan a polgári lakosságot célozza. 
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) még pontosabban meghatározza a fogal-
mat, amely szerint a „terrorizmus erő vagy erőszak törvénytelen használata, vagy ezek 
használatával való fenyegetés személyek vagy vagyon ellen azzal a szándékkal, hogy 
a kormányokat vagy a társadalmakat kényszerítsék vagy megfélemlítsék politikai, vallási 
vagy ideológiai céljaik elérése érdekében”.87

A modernkori terrorizmus alapvető formái: a vallási és ezen belül is a dzsihádista, 
a politikai (az etnikai-nacionalista, szélsőbaloldali, a szélsőjobboldali), a tematikus ter-
rorizmus és ezen kívül beszélhetünk még kiberterrorizmusról, államilag támogatott, 
rezsimhez kötődő terrorizmusról, illetve magányos merénylőkről.

85 Boross 2017. 
86 EUROPOL 2019.
87 Havasi 2011.
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A nacionalista terrorizmus fő jellemzője egy önálló nemzetállam létrehozásáért foly-
tatott küzdelem. Célja a figyelem ráirányítása egy „felszabadítási küzdelemre”. A nacio-
nalista terroristák magukat „szabadságharcosoknak” és nem terroristáknak tartják. Ennek 
a terrorizmusfajtának gyakori jellemzője az, hogy a terrorcselekmények indokoltságát 
„történelmi hagyományokkal” igyekeznek bizonyítani. Idesorolhatók az ír, a baszk, a kor-
zikai, a breton, a kurd, a csecsen és a kaukázusi terrormozgalmak.

A szélsőbaloldali terrorszervezetek hagyományos ellenségképe a mindenkori hatalom 
fenntartásáért felelős szervezetek: a rendőrség, közigazgatás, az igazságszolgáltatás, 
a szervezetek egy része globalizációellenes, marxista-leninista elveket vall, más része 
anarchista. A szélsőbaloldali terrorizmus elutasítja az aktuális társadalmi rendszert, mert 
azt dekadensnek, korruptnak és antidemokratikusnak tekinti. A forradalmi polgárhábo-
rút tekinti a problémák megoldásának, s ennek a kezdő lépéseit teszik meg az emberek 
„helyett”, mert „a tömeg nem képes felismerni a saját valódi érdekeit”. Hasonló ideológiai 
alapokon nyugszik a dél-amerikai, illetve latin-amerikai nemzeti gerillamozgalmak is.

Az aktuális politikai témák, mint például a migráció is a terrorcselekményeik is 
fókuszpontjába tartozik.

A szélsőjobboldali terrorista személyek ideológiája egyrészt hagyományosan a faji 
alapú megkülönböztetésre, az idegengyűlöletre, antiszemitizmusra, iszlámellenességre, 
migrációellenességre alapszik, másrészt ellenzik a multikultúrát, illetve a nemzeti tra-
díciókat, nemzeti kultúrát akarják megvédeni a bevándorlóktól, ellenük követnek el 
erőszakos támadásokat.

A vallási alapú és azon belül is a dzsihádista terrorizmus céljai a „nyugati világ” 
ellen „szent háború” folytatása, a nem muzulmán hatások elszigetelése, iszlám radikális 
csoportok létrehozása és támogatása az egész világon. A vallási alapokon álló terroriz-
mus leggyakoribb motivációi, céljai az isteni igazság mindenek feletti voltába vetett 
hit, a vallás védelme idegen befolyásoktól, a vallás terjesztése, az akciókat végrehajtó 
terroristák által elnyerhető „különleges isteni megbecsülés” iránti vágy. A jelenkori 
vallási terrorizmus jelentősebb szervezetei a palesztin Hamasz, a libanoni Hisbollah, 
az Ansar al-Islamia vagy az al-Káida.

A tematikus terrorizmus során általában a klímaváltozáshoz, nukleáris létesítmé-
nyekhez, környezetvédelemhez kapcsolódóan, az állatok jogai védelmében hajtják végre 
az úgynevezett ökoterror-cselekményeket. A radikális zöldek, egyéb tematikus terro-
risták céljaik eléréséhez kritikus infrastruktúrák, intézmények, személyek, tulajdonuk 
ellen követnek el erőszakos támadásokat.
A kiberterrorizmusnak nincs egységes fogalma, de az angolszász meghatározása 

jól szemlélteti jellemzőit, amely alapján „kiberrendszerek elleni erőszak, zavarás vagy 
működésébe történő beavatkozás vagy ezzel való fenyegetés, mikor valószínűsíthető, 
hogy ennek eredménye halál vagy sérülés, vagyontárgy súlyos károsodása vagy a társa-
dalmi rend megzavarása”.88 A kiber errorizmus kiberbűnözéstől való megkülönböztető 

88 Gillespie 2016.
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ismérve a motiváció, azaz ideológiai okokból emberéletet követelő vagy tárgyakban, 
tulajdonban való károkozás.

Az 1970-es  évektől a Nyugat-Európában megjelenő szervezett bűnözői csoportok 
mellett egyre nagyobb veszélyt jelentettek az európai társadalomra a szeparatista ter-
rorszervezetek (például IRA, ETA) és a kialakuló anarchista csoportok (például Vörös 
Hadsereg Frakció), illetve radikális iszlámista szervezetek (például Hezbollah, Hamasz). 
1976-ban  a tagállamok bel- és igazságügyminiszterei kezdeményezésére az Európai 
Közösség kormányközi munkacsoportjaként megalakult a TREVI-csoport (Terrorism, 
Radicalism, Extremism, Violence), amely a terrorizmus és a belső biztonság kérdéseivel 
foglalkozott. A csoport céljaként fogalmazódott meg a súlyos bűncselekmények elleni 
egységes fellépés és a rendőri együttműködés szorosabbá tétele, az információcsere, 
tapasztalatcsere, a módszerek és nyomozati technikák cseréje, valamint az együttmű-
ködés fokozása a kábítószer-kereskedelem felszámolása terén.
A TREVI I. csoport a terrorizmus elleni fellépéssel és a polgári légiforgalom védelme 

érdekében történő együttműködéssel foglakozott. A TREVI II. csoport 1977-ben  alakult 
és különösen a közbiztonsággal, a futball-huliganizmussal kapcsolatos információk 
cseréjével, a különböző rendőri technikák, a felszerelés és a kiképzés kérdésköreivel 
foglalkozott. A TREVI III. csoport 1985-ben  jött létre, amelynek hatásköre kiterjedt 
a szervezett bűnözés, a fegyver- és drogkereskedelem elleni küzdelemre. 1989-ben  négy 
munkacsoportja volt (terrorizmus, rendőrségi együttműködés, szervezett bűnözés, sze-
mélyek szabad mozgása), amelyek a Tanács által elfogadandó határozatok előkészítésével 
foglalkoztak.

A lisszaboni szerződés89 és a stockholmi program90 lehetővé tette, hogy az EU össze-
hangolt lépéseket tegyen Európa mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülé-
sén alapuló térség fejlesztése terén. Az Európai Unió 2010-ben  elfogadott belső biztonsági 
stratégiája91 kihívásokat, alapelveket és iránymutatásokat fogalmazott meg. A stratégia 
alapján az elkövetkező években az alábbi legsürgetőbb kihívások megválaszolása áll 
az EU biztonsága, a hírszerző, elhárító, bűnüldöző szervezetek előtt.

A belső biztonsági stratégia alapján a súlyos és a szervezett bűnözés számos formát 
öltenek: embercsempészet, kábítószer- és lőfegyvercsempészet, pénzmosás, valamint 
illegális hulladékszállítás és -lerakás Európán belül és kívül, hamisított vagy veszélyes 
áruk értékesítése, terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, határbiztonság. Ezek – a rend-
szerint szervezett bűnözői cselekmények, illetve terrorcselekmények – elleni fellépés 
összehangolt európai válaszlépéseket igényelnek.

Az Európai Unió Belső Biztonsági Stratégiája által megfogalmazott főbb célkitűzések: 
nemzetközi bűnözői hálózatok felgöngyölítése, a terrorizmus, radikalizálódás és toborzás 
megelőzése, a virtuális tér biztonságának növelése a polgárok és vállalkozások számára, 

89 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án  írtak alá.
90 A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa 2010/C 115/01.
91 5842/2/2010 tanácsi dokumentum, Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája: Az európai biztonsági 
modell felé.
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a biztonság megerősítése a határigazgatás útján, Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességének javítása.

Magyarországi helyzetkép

Hazánkban a rendszerváltást megelőzően is elkövettek már egy-egy terrorcselekményt 
(például 1973-as  balassagyarmati leánykollégiumi túszejtés vagy az 1990-es  budapesti, 
ferihegyi gyorsforgalmi úton történt robbantásos terrorcselekmény), de a szigorú pártál-
lami rendszer alapvetően se a szervezett bűnözői csoportok, sem a radikális, extrémista, 
terrorista csoportok működésének sem kedvezett.

A rendszerváltást követően a Magyar Igazság és Élet Pártja volt egyfajta szélsőjobb-
oldali identitásképző párt a radikális, antiszemita nézeteket képviselő személyeknek, de 
a Kommunista Párt is szélsőséges baloldali nézeteket képviselt. Megemlíthetünk szélső-
ségesen radikalista nézeteket valló személyeket, mint Budaházy György vagy Toroczkai 
László és számos szélsőséges jobboldali szervezetet, mint a Györkös István által irá-
nyított Magyar Nemzeti Arcvonal, illetve a Betyár Sereg vagy a Magyar Gárda. Ezek 
a szervezetek már rendelkeztek a terrorcsoportokra jellemző szinte minden ismérvvel 
és ezzel hazánkban is kialakultak a futballhuligánokból, egyéb szélsőséges (hungarista, 
revizionista, neonáci stb.) elemekből álló, vezetőkkel rendelkező, szigorú hierarchia 
alapján felépülő, szervezett, erőszak alkalmazását előtérbe helyező csoportok. Budaházy 
György és Toroczkai László nevéhez kötődik az első hazai terrorszervezet, a Magyarok 
Nyilai Nemzeti Felszabadító Szervezet működtetése is.

Hazánkban a dzsihádista terrorfenyegetettség még nem jelentkezett. A hazánkon 
átutazó esetleg külföldi harcosoknak nem célpontja hazánk. Ugyanakkor hazánk a NATO 
és az EU tagjaként számos külföldi rendőri és katonai misszióban vesz részt, ami magá-
ban hordozza a vallási ideológiájú (Nyugat-ellenes) terrorszervezetek támadásainak 
kockázatát, mind a műveleti területeken, mind Magyarország területén. Az Európai 
Unió egyes tagállamaiban elkövetett iszlám terrorista fegyveres támadások hazánkban 
történő esetleges megjelenésével is számolni kell a jövőben.

Az illegális migráció is magában hordozhatja terrorista személyeknek az EU terü-
letére történő belépését, de ezt a kockázatot a magyarországi külső schengeni határok 
lezárásával gyakorlatilag minimalizálni lehetett. Magyarországon az iszlám közösség 
csekély számban van jelen, ezért az esetleges radikalizációjuk lehetősége minimális. 
Ugyanakkor például a szomszédos uniós tagállamban, Ausztriában a lakosság 6%-a  
muzulmán, és itt található a Muzulmán Testvériség európai központja is, ami potenciális 
lehetőség a radikalizáció, extrémizmus, terrorizmus magasabb szintjének az elérésére, 
és az esetleg kihatással lehet hazánkra is. Az EUROPOL 2019-es  TE–SAT jelentése 
szerint 2018-ban  Ausztriában 35 személyt tartóztattak le dzsihádista terrorcselekmény 
gyanúja miatt.

EUROPOL TE–SAT jelentései szerint Magyarországon 2006–2010 között 4 jobbol-
dali és 4 egyéb terrorista akciót regisztráltak. Az ENyÜBS hivatalos statisztikai adatai 
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alapján 2009. január 1. – 2018. június 30-ig  12 terrorcselekményt regisztráltak Magyar-
országon.

A fenti adatok alapján kijelenthető, hogy hazánk terrorfenyegetettsége alacsony. 
Hazánkban azonban jelenleg is aktívak a szélsőjobboldali ideológiájú extrémista szer-
vezetek (például antiszemiták, rasszisták, revizionisták, hungaristák, neonácik), mint 
a Mi Hazánk Mozgalom, Mi Hazánk Ifjai, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági, Mozgalom, 
Vér és Becsület, illetve a Betyársereg, de szintén biztonsági fenyegetettséget jelente-
nek a különböző futballcsapatok szurkolói keménymagját képviselő futballhuligánok. 
Az ilyen szélsőséges ideológiát képviselő szervezetek közösségeiben, online tereiken 
a terrorelhárításért felelős hatóságoknak, nemzetbiztonsági szolgálatoknak jelen kell 
lenniük, aktivitásukat monitorozniuk kell.

Magyarország terrorfenyegetettségének aktuális szintjére természetesen hatással 
vannak a globális fenyegetések, kihívások, mint az illegális migráció, instabil régiók 
(például Ukrajna, Szíria), működésképtelen államok, a gazdasági instabilitás, világmé-
retű járványok, tömegpusztító fegyverek elterjedése vagy az információs társadalom 
kihívásai (kibertérben elkövetett bűnözés).

A terrorizmus helyzete, trendjei Európában92

A terrorizmus európai helyzetképét a terrorizmus és a szervezett bűnözés kapcsolódási 
pontjai miatt a terrorizmus helyzetét és trendjeit elemző EUROPOL-jelentés (TE–SAT), 
a súlyos és szervezett bűnözés fenyegetettségi EUROPOL-jelentés (SOCTA) és a kiber-
térben elkövetett szervezett bűnözés fenyegetettségi EUROPOL-jelentés (IOCTA) együt-
tes elemzése alapján lehet felvázolni, amely orientálja a hazai terrorelhárítással foglalkozó 
szakembereket.

2018-ban  Európában összesen 129 terrortámadást regisztráltak a hatóságok, ebben 
nemcsak a megvalósított, hanem a megakadályozott, illetve sikertelen esetek is benne 
vannak. 2018-ban  az Európai Unió tagállamaiban 1056 személyt tartóztattak le terror-
cselekmény gyanújával, ebből 511 személyt dzsihadista terrorcselekmények gyanújával. 
A legtöbb gyanúsítottat Franciaországban, az Egyesült-Királyságban és Belgiumban 
tartóztatták le (Ausztriában is 35 személyt).

A terrortámadások száma az ideológiájuk alapján:
 – 83 etnikai-nacionalista és szeparatista,
 – 24 dzsihadista,
 – 19 szélsőbaloldali,
 – 1 szélsőjobboldali,
 – 1 nem besorolható,
 – 1 tematikus (single issue).

92 EUROPOL 2019.
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Az összes terrorcselekmény-kategóriában csökkenés figyelhető meg a 2017-es  évhez 
képest, ami a terrorelhárítással foglalkozó hatóságok hatékony együttműködésének 
az eredménye.

Etnikai-nacionalista és szeparatista terrorizmus

A korábbi évekhez hasonlóan az az etnikai-nacionalista és szeparatista terrorista támadá-
sok jelentősen meghaladták a többi típust az Európai Unióban. 83 ilyen támadást követtek 
el 2018-ban, amelyből közel 60-at Nagy-Britanniában, ebből 56-ot Észak-Írországban, 
a többit Franciaországban (20) és Spanyolországban (7). Észak-Írországban a Dissident 
Republican (DR) ír csoport jelenti a legnagyobb terrorfenyegetést, amely a jelenlegi béke 
egyezményeket nem támogatja Észak-Írországban. A DR a szervezett bűnözésben is 
részt vesz, többek között illegális kábítószer-kereskedelmet, zsarolásokat, emberöléseket, 
üzemanyag-csempészetet folytat.

Spanyolországban az ETA baszk szeparatista szervezet és a Resistencia Galega szepa-
ratista szervezetek jelentik a legnagyobb terrorfenyegetést. A szervezetek kapcsolatban 
állnak a szélsőbaloldali mozgalmakkal.

A PKK (Kurd Dolgozók Pártja) szeparatista szervezet jelen van több EU-tagállamban, 
és propaganda-, toborzó tevékenységet folytat. A szervezet kapcsolódik a szervezett 
bűnözéshez, illegális drogkereskedelmet, emberkereskedelmet, illegális migrációt, zsa-
rolást folytat. Németországban megemelkedett a török állampolgárok elleni támadások 
száma, amelyek a PKK-hoz kötődnek. A PKK erősíti kapcsolatait az európai tagállamok 
szélsőbaloldali szervezeteivel.

Dzsihadista terrorizmus

2018-ban  a terrortámadások összes (13) áldozata dzsihadista terrorcselekmény követ-
keztében veszített el az életét. Ezen kívül 53 ember megsebesült.

Ez jelentős csökkenés 2017-hez képest, amikor 10 támadás során 62 embert öltek meg. 
2018-ban  az EU tagállamaiban 7 végrehajtott, 1 sikertelen terrortámadás történt, és 16 
esetben meghiúsították dzsihadista terrorcselekményeket, ami jelzi a tagállamok komoly 
terrorizmus elleni erőfeszítéseit. A 2018-ban  letartóztatott személyek (511) közül állam-
polgárságuk szerint körülbelül fele-fele arányban voltak az Európai Uniós és Európai 
Unión kívüli állampolgárok. A támadók átlagéletkora 26 év volt, és mindegyik elkövető 
férfi volt, a letartóztatott gyanúsítottak (kapcsolatok) 22%-a  volt nő.

Az összes dzsihadista terrortámadást önállóan, tehát nem csoportosan követték el, 
amelyeknek a célpontjai civil személyek és a hatóság szimbólumai voltak. Gyakran 
az elkövetők motivációja és kapcsolatai egyéb radikális személyekhez vagy terrorista 
csoportokhoz tisztázatlan maradt.

A végrehajtott dzsihadista támadások során lőfegyvereket és egyszerű, könnyen 
beszerezhető eszközöket használtak (például kést). Utóbbiak használatának tudható 
be az alacsonyabb számú sérülés. Sokszor úgynevezett puha célpontok, azaz nehezen 
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védhető civil célpontok, illetve a nem megfelelően védett nyilvános tömegrendezvé-
nyek és közös ségi terek ellen követik el a támadásokat, ahol a cél a halálos áldozatok 
és a sérültek számának maximalizálása (például autóval a tömegbe hajtanak). Az ilyen 
akciók kivitelezéséhez nem kell komoly anyagi forrás, elegendő egy gépjármű bérlése, 
beszerzése.

Több esetben terrorista személyekhez kötődő helyszínek felszámolása során robbanó, 
pirotechnikai, illetve vegyi-biológiai anyagok előállítására alkalmas eszközöket foglaltak 
le. A robbanóanyagok legtöbbje otthon barkácsolt típusú volt. A vegyi, biológiai, radio-
lógiai, nukleáris anyagok felhasználását propagáló terrorista anyagok terjedése figyel-
hető meg. 2018-ban  Szardínián a terrorelhárító hatóságok sikeresen megakadályozták, 
hogy libanoni származású állampolgárok mérgező anyagokat juttassanak a vízellátó 
rendszerbe.

Az európai dzsihadista terrorizmus helyzetére ható Európán kívüli fejlemények

A nem kellően ellenőrzött területek, beleértve Afganisztánt, Líbiát, a Sáhel – régiót, 
Szíriát és Jement lehetőséget kínálnak a dzsihadista csoportoknak, hogy ellenőrzésük alá 
vonják azokat, ahonnan később biztonságosan tudják a terrorszervezeteket működtetni. 
A 2018-as  évben csökkent az Iszlám Állam (a továbbiakban: IS) tevékenysége az EU-n 
kívüli régiókban.

Az IS ellenőrzése alatt álló területek csökkenése valószínűleg hozzá fog járulni, 
ahhoz, hogy az al-Káida fokozott erőfeszítéseket tegyen, és visszaszerezze a befolyását 
az elvesztett területeken. Az al-Káida stratégiája az, hogy szövetségeket épít ki a helyi 
törzsekkel az aktuális helyi politikai sérelmek és a nemzetközi, európai konfliktusok 
változását kihasználva.

Az IS katonai veresége Irakban és Szíriában jelentős hatással van a csoport online 
térbeli helyzetére, képességeire. Az IS képtelen volt egy egységes belső ideológiai állás-
pontot kialakítani. Ennek ellenére az IS sikerrel járt az online jelenlét fenntartásában, 
ami nagyrészt a nem hivatalos támogatói hálózatok és korábban kialakított IS-médiának 
köszönhető. Az IS és az al-Káida folyamatosan keresi az új propagandalehetőségeket, 
amelyek terjesztését elősegítik a különböző kommunikációs platformok és OSINT-tech-
nológiák alkalmazása.

A külföldi terrorista harcosoknak Európából az iraki és szíriai háborús övezetekbe 
történő utazása vagy annak megkísérlése alacsony számokat mutatott 2018-ban. Helyette 
a dzsihadista hálózatok Európában fejtették ki, vagy kísérelték kifejteni online vagy 
offline tevékenységüket.

Az IS online propaganda technológiailag korszerű és a hackerek jól használják a tit-
kosított kommunikációs eszközöket, de a kibertámadási képességek és technikák eddig 
kezdetleges voltak.

A konfliktuszónákból Európába visszatérő személyek száma alacsony maradt, de 
több száz európai állampolgár maradt Irakban és Szíriában, akik fegyveres kiképzésben 
részesültek.
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A fenti személyek ki vannak téve a terrorista propaganda befolyásolásának, kiképzés-
nek és „agymosásnak”, ami potenciális fenyegetést jelent az Európába irányuló migráció 
során. 2018-ban  az olasz hatóságok jelzése szerint Irakból és Szíriából származó terrorista 
személyek az illegális migránsok közé keveredve próbáltak, illetve próbálnak bejutni 
az EU területére. A folyamatos migrációs nyomás miatt a terrorelhárító hatóságoknak 
ezzel a lehetőséggel is számolniuk kell.

A dzsihadistákat továbbra is inspirálja az IS propagandája, de más csoportok is, mint 
az al-Káida, amelyek célja, az iszlám megvédése egy globális támadás ellen. Az al-Káida 
ismételt megerősödése figyelhető meg Afganisztánban, Pakisztánban.

Baloldali terrorizmus

2018-ban  19 szélsőbaloldali terrorcselekményt regisztráltak, és 34 személyt tartóztat-
tak le, ami enyhe csökkenést jelent a korábbi évekhez. Az összes terrorcselekményt 
és a legnagyobb fenyegetettséget Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban 
regisztrálták.

A szélsőbaloldaliak hagyományos ellenségképe a hatalom fenntartásáért felelős szer-
vezetek: a rendőrség, az igazságszolgáltatás, valamint a média és a jobboldali pártok. 
Az aktuális politikai témát jelentő migránsok is a célpontjaik között vannak. A különböző 
tagállamokban működő szélsőbaloldali szervezetek között nincs műveleti koordináció, 
de szolidaritásukat fejezik ki az online platformokon egymás irányában. Elsősorban 
az internet a propagandatermékeik terjesztésének eszköze, tagságuk stabilnak nevezhető.

Az erőszakos szélsőbaloldali aktivisták és az anarchista extrémisták között szoros 
kapcsolat van, amely folyamatos fenyegetést jelent az EU tagállamai részére, és így 
a terrorelhárítással foglalkozó és a közbiztonság védelmét ellátó rendőri hatóságok 
célkeresztjében állnak. Az anarchisták erőszakos cselekedeteik igazolására aktuális 
politikai témákat használnak, mint a migráció, rendőrség erőszakos tevékenysége vagy 
a bebörtönzött terroristákkal szolidaritás. Az anarchisták célpontjai a rendőrségen kívül, 
a bankok, pénzintézetek, tömegközlekedési eszközök, üzletek.

Tömegrendezvényeket használnak fel, hogy a tömegben elvegyülve erőszakos cse-
lekedeteket hajtsanak végre, Molotov-koktélokat és más éghető anyagokat dobáljanak, 
kárt, sérülést okozzanak.

Jobboldali terrorizmus

2018-ban  Európában a szélsőjobboldali érzelmek erősödése volt megfigyelhető, ennek 
ellenére csak egy terrorista cselekményt regisztráltak Olaszországban afrikai szárma-
zású személyek ellen. 2018-ban  44 személyt tartóztattak le szélsőjobboldali terrorizmus 
gyanúja miatt Csehországban, Franciaországban, Németországban és Hollandiában. 
Szlovákiában 15 személy került letartóztatásra jobboldali extrémista tevékenysége miatt, 
akik az úgynevezett Felvidéki Harcosok szervezethez tartoztak, és a fasiszta szimbó-
lumokhoz nagyon hasonlító jeleket használtak hirdetésekben, tetoválással, valamint 
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sporteseményeken, zászlókon, rendezvényeken. A szélsőjobboldali csoportok a közösségi 
médiát gyűlöletkeltésre használják a kisebbségek ellen.

A szélsőjobboldali terrorista személyek ideológiája elsősorban az idegengyűlöletre, 
antiszemitizmusra, iszlámellenességre, migrációellenességre alapszik. Néhány radikalista 
szélsőjobboldali személy, csoport fizikai erőszakot is alkalmaz a fenti ideológia alapján 
a kisebbségben lévő személyek, illetve tulajdonuk ellen.

A szélsőjobboldali extrémisták nagyon változatos képet mutatnak az EU-tagállamok-
ban. Vannak közöttük nemzeti szocialista, neonáci, revízionista, rasszista, antiszemita 
csoportok, skinheadek, extrémista huligáncsoportok. Ezenkívül Csehországban parami-
litáris önvédelmi csoportok szerveződtek.

A szélsőjobboldali szervezetek célpontjai gyakran migránsok voltak Németországban, 
Olaszországban, Hollandiában, de utóbbiban a muszlimok ellen is támadások történtek.

A szélsőjobboldali csoportokhoz kapcsolódó letartóztatások száma 2018-ban  alacsony 
volt, de várható növekedésük. A jobboldali szélsőségesek kihasználják a társadalom 
félelmeit az iszlamizálódás és a nemzeti identitás állítólagos elvesztése miatt.

Az erőszakos jobboldali szélsőségesek, anarchisták együttműködnek mind nemzeti 
és EU-szinten is.

Tematikus terrorizmus (single-issue)

2018-ban  egy tematikus terrorcselekményt regisztráltak Görögországban. Athénban egy 
állatok jogait védő személy barkácsolt gyújtószerkezetű eszközzel támadást hajtott végre 
egy hentesüzlet ellen. A tematikus terrorizmus témái közé tartozik általában a környe-
zetvédelem, klímavédelem, az állatok jogai.

2018-ban  is nagyszámú, a terrorcselekmény szintjét el nem érő károkozás, atrocitás 
történt hentesüzletek, vágóhidak, szélerőművek ellen.

Terrorizmusfinanszírozás

A terroristák cselekményeik finanszírozásához különböző megoldásokat használnak 
a legegyszerűbbektől a nagyon kifinomult technikákig. A terrorszervezetek működésé-
nek pénzügyi alapjai külső támogatásokból, valamint különböző bűncselekményekből 
mint zsarolás, embercsempészet, emberkereskedelem származnak. Több terrorszer-
vezet legális üzleti struktúrákat, vállalkozásokat használ az illegális pénz eredetének 
az elrejtése érdekében. Ezenkívül gyakran humanitárius, adománygyűjtő szervezeteket 
(például meggyilkolt harcosok családtagjai, árvák részére adománygyűjtés vagy vallási 
helyek építése, felújítása) használnak fel saját céljaik finanszírozására. Természetesen 
a terrorszervezetek a dark webet is használják adományok gyűjtésére, és kriptovalutákat 
is gyűjtenek, mint Bitcoin vagy Sadaqa coin.

A pénzmosás hagyományos és új technikái (készpénzcsempészet, pénzmosó szindiká-
tusok, kereskedelmi alapú pénzmosás, új pénzmosási technikák, kriptovaluták, internetes 
voucherek) során az elkövetők gyakran használnak lopott vagy hamisított okmányokat 
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bankszámlák nyitásakor, cégek alapításakor. A pénzmosások 5–8%-át az erre a célra 
létrejött, komplex szolgáltatást nyújtó pénzmosási szindikátusok végzik.

A „Hawala banking” mint pénzügyi transzferszolgáltatás folyamatosan jelentős sze-
repet tölt be a terrorizmus finanszírozásban. A rendszer a bizalomra épül, és jelentős 
szerepet töltenek be az etnikai, családi, regionális kapcsolatok. A rendszerben kész-
pénzutalás nem történik, a közvetítő hawaldárok adják át a meghatározott összegeket 
újabb közvetítőknek, míg a címzett végül azt megkapja. A hawaldárok természetesen 
jutalékért dolgoznak.

Az IOCTA és a SOCTA terrorizmussal összefüggő fontosabb megállapításai

A terroristák nemzetközi támadásainak a végrehajtási képességét korlátozni – az online 
propaganda áramlásának és a terrorizmushoz kapcsolódó online bűncselekmények meg-
zavarásával – csak folyamatos és fokozott hazai és nemzetközi együttműködés alap-
ján lehetséges a nemzetbiztonsági, rendvédelmi és a magánszektor között. Az online 
terrorista propaganda és toborzási tevékenység elleni hatékony intézkedések magában 
foglalják az érintett online szolgáltatók teljes körével az együttműködését, különösen 
a startup és egyéb kicsi szolgáltatókkal, akiknek nem áll rendelkezésre elegendő erő-
forrásuk kiszűrni a bűnözői, illetve terrorista tevékenységeket. Az online platformok 
közötti együttműködés és a több érintett fél terrorizmushoz kötődő online tartalmával 
kapcsolatos válságkezelési protokollok kidolgozása elengedhetetlen a terrorista támadás 
utáni válságok kezeléséhez. A terrorelhárításért felelős hatóságoknak rendkívül fontos 
feladata az új kibertechnológiák alkalmazásának minél jobb megértése és az azokkal való 
esetleges terrorista visszaélések megelőzése, kezelése. A terroristák gyakran már a kez-
deti fázisukban kihasználják a kifejlesztett új technológiákat, hogy kommunikáljanak 
és megosszák stratégiájukat. Gyakran használják a Tor böngészőt és más decentralizált 
platformokat, kicsi vagy egyszemélyes online piactereket, illetve a dark weben is jelen 
vannak, ahol gyakorlatilag mindenféle lőfegyvert, robbanószert be lehet szerezni. Az ille-
gális áruk és szolgáltatások online piaca folyamatosan emelkedik évről évre. A szervezett 
bűnözői csoportok, terrorszervezetek legális online platformokat (például fényképmeg-
osztó alkalmazásokba rejtett hirdetéseken keresztül), illetve illegális úgynevezett dark 
netet is felhasználva, ezeken árukat, szolgáltatásokat tudnak kínálni, venni-adni.

A terrorista propaganda tudatos, megfelelő előkészítéssel vírusszerűen tud terjedni 
a terroristákkal szimpatizáló online közösségekben, ezért komoly erőfeszítéseket kell 
tenni az online közösségi tér ellenőrzésére. 2019 márciusában Új-Zélandon egy szélső-
jobboldali férfi terrorista vérfürdőt rendezett két mecsetben, amelynek során 50 ember 
meghalt, és 30-an megsérültek. Az akciót a férfi tudatosan élőben streamelve közvetítette, 
ami vírusszerűen megosztásra került az interneten. Ilyenre korábban nem volt példa.

A szervezett bűnözői csoportok kihasználják a migrációs krízist, és nemzetközi 
migráns csempészhálózatokat működtetnek a már létező infrastruktúrájukra építkezve. 
Az EUROPOL adatai szerint a migráns csempészetben 122 ország állampolgárai érin-
tettek. A migráns csempészhálózatok erősen támaszkodnak a közösségi médiára, ahol 
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hirdetik tevékenységüket. A migráns csempészetben részt vevő szervezett bűnözői 
csoportok más bűncselekményeket is elkövetnek, mint drogcsempészet, illegális áruk 
kereskedelme, vagyon elleni bűncselekmények. A migráns csempészethez szorosan 
kapcsolódik a dokumentumok hamisítása is.

A proliferáció és az illegális fegyverkereskedelem növeli annak kockázatát, hogy 
az EU területén terrorista csoportok lőfegyverrel kövessék el tevékenységüket. A szerve-
zett bűnözői csoportok egy része fegyvereket biztosít szolgáltatásként terrorista szemé-
lyek részére. Egyre növekvő mértékben elérhetőek illegális online platformokon – mint 
a dark net – a lőfegyverek. A háborús és konfliktus zónák potenciális forrásai az illegális 
fegyverkereskedelemnek.

Az illegális áruk és szolgáltatások online kereskedelme a közeljövőben meghaladhatja 
a hagyományos módú illegális áruk és szolgáltatások kereskedelmét. A jövőben a kiber-
bűnözés, az illegális drogkereskedelem, az illegális migráns csempészet és emberkeres-
kedelem, a környezetkárosító bűncselekmények, valamint a szervezett vagyon elleni 
bűncselekmények jelentik a szervezett bűnözői csoportok legjelentősebb működési terü-
leteit és egyben a rendvédelmi szervek bűnügyi hírszerzésének a legfontosabb irányait.

A radikalizmus, extrémizmus, terrorizmus megelőzésének,  
megakadályozásának feladatai

A rendszerváltást követően a Nemzetbiztonsági Hivatal, majd később Alkotmányvé-
delmi Hivatal és a rendőrség is tevékenyen foglalkozott a radikális vagy különböző 
szélsőséges nézeteket valló személyek feltérképezével, ellenőrzésével, tevékenységük 
megakadályozásával. A Nemzeti Nyomozó Iroda Terrorizmus és Extrémizmus Elleni 
Osztályának képezte feladatát az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése és nyomo-
zásuk lefolytatása.

A globális kihívások, fenyegetések, valamint a terrorszervezetek gyakori szervezett 
bűnözéshez való kapcsolódása miatt a terrorcselekmények megelőzési, felderítési fel-
adatai elsősorban a rendőrség terrorizmust elhárító szerve, illetve működési területükön 
a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, valamint a szervezett bűnözéssel foglalkozó általános 
rendőri szervekhez tartozik.

A terrorizmuselhárító szerv szervezi és koordinálja a terrorcselekmények megelőzését 
és elhárítását végző szervek – kivéve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az Infor-
mációs Hivatal – tevékenységét, ellátja a Terrorellenes Koordinációs Bizottság működé-
sével kapcsolatos előkészítő, végrehajtó és adminisztrációs feladatokat.

A következőkben röviden összefoglaljuk a radikalizmussal, extrémizmussal, állam 
elleni bűncselekményekkel, terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével összefüggő 
nemzetbiztonsági szolgálatok és rendőri szervek fontosabb feladatait.

A nemzetbiztonságról szóló törvény93 alapján:

93 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról.
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Az Információs Hivatal feladata: információ gyűjtése a külföldi terrorszervezetekről, 
szervezett bűnözői csoportokról

Az Alkotmányvédelmi Hivatal
 – felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel 

történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket;
 – végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekült-

kénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, vala-
mint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízum-
kérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat,

A magyarországi migrációs eljárások során a Terrorelhárítási Központ szakhatósági 
és véleményadási (állampolgárság, vízum) feladatokat lát el, amelynek keretében 
folyamatos együttműködést folytat az egyéb hazai és külföldi hatóságokkal, szer-
vekkel.

 – Felderíti és elhárítja a Magyarország nemzetbiztonságát veszélyeztető, a fenti kérel-
mekhez kapcsolódó, Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt 
elősegítő, és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, 
csoportok leplezett tevékenységét,

 – a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bűncselekmények felderítését.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
 – működési területén információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető ter-

rorszervezetekről, felderíti és elhárítja a honvédelmi szervezeteknél a külföldi 
hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló 
törekvéseit;

 – információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető jogellenes fegyverkereske-
delemről a honvédelmi szervezetek biztonságát veszélyeztető szervezett bűnözésről, 
ezen belül kiemelten a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről;

 – működési területén a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bűncselekmények 
felderítését.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vizsgálja Magyarország 
biztonsági és bűnügyi helyzetét, amelynek keretében

 – figyelemmel kíséri és a rendelkezésre álló valamennyi adat felhasználásával folya-
matosan elemzi Magyarország nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi 
helyzetét;

 – megkeresésre értékeli – figyelemmel az együttműködés és koordináció keretében 
szerzett tapasztalatokra – az egyes együttműködő szervek kormányzati tájékozta-
táshoz kapcsolódó feladat- és hatáskörébe tartozó feladat-végrehajtást;

 – folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó infor-
mációkat;
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 – közvetlen terrorfenyegetettség esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági 
kérdésekben koordinációs tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával;

 – figyelemmel kíséri Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő tendenci-
ákat, Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő új jelenségekről elem-
zéseket, tanulmányokat készít.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ támogató, koordinációs 
elemző-értékelő tevékenység során Magyarország nemzetbiztonsági, terrorfenyegetett-
ségi és bűnügyi helyzetével, ezek meghatározott elemeivel, konkrét kockázatokkal vagy 
bűncselekményekkel kapcsolatos tájékoztató jelentéseket, háttér- és kockázatelemzéseket 
készít az együttműködő szervek részére a hatáskörükbe tartozó feladatok törvényes, 
szakszerű és eredményes ellátásának elősegítése céljából.

A terrorizmus megelőzése, elhárítása,  
a terrorizmust elhárító szerv speciális feladatai

2010. szeptember 1-jével alakult meg a Terrorelhárítási Központ94 (TEK), amely a rend-
őrség terrorizmus elleni küzdelmének a felelőse. A terrorizmust elhárító szerv nyomozó 
hatósági jogkört nem gyakorol.

A rendőrségről szóló törvény alapján a terrorizmust elhárító szerv (TEK) Magyar-
ország területén

 – felderíti a terrorszervezeteket;
 – megelőzi, felderíti, illetve elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek terror-

cselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit és megakadályozza azt, hogy bűncse-
lekményt kövessenek el;

 – megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet 
működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.

Továbbá a terrorizmust elhárító szerv végzi
 – az 1978. évi IV. törvény szerinti terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), 

a légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkal-
mas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §);

 – a terrorcselekmény (Btk. 314–316/A. §), a terrorcselekmény feljelentésének elmu-
lasztása (Btk. 317. §), a terrorizmus finanszírozása (Btk. 318–318/A. §) vagy háborús 
uszítás (Btk. 331. §), a jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §);

 – az 1978. évi IV. törvény szerinti emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §);
 – az emberrablás (Btk. 190. §), az emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 

191. §), valamint a felsorolt bűncselekményekkel összefüggő más bűncselekmények 

94 A Terrorelhárítási Központról szóló 232/2010. (VIII. 19.) Kormányrendelet, valamint a 295/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól.
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megelőzését, továbbá a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint 
végzi ezen bűncselekmények felderítését;

 – megelőzi, felderíti és elhárítja azokat a törekvéseket, amelyek Magyarország terü-
letén terrorcselekmény elkövetésére irányulnak, továbbá részt vesz a felsorolt bűn-
cselekmények közvetlen következményeinek elhárításához szükséges, a törvényben 
meghatározott intézkedések végrehajtásában.

A felsorolt célok és bűncselekmények megelőzése érdekében a TEK a rendőrségről szóló 
törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény alapján titkos infor-
mációgyűjtést végezhet, ha attól a hatáskörébe tartozó bűncselekmény megszakításához 
vagy az elkövető elfogásához szükséges információk megszerzése várható.

A terrorizmust elhárító szerv a fentieken kívül
 – végzi a meghatározott bűncselekmények megszakítását és az elkövetők elfogását;
 – a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólagos hatáskörrel – a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal esetében annak felkérésére – egyes veszélyes személyek elfogását;
 – jogszabályban meghatározottak szerint egyes védett személyek tekintetében sze-

mélyvédelmi feladatokat lát el, és egyes kijelölt létesítmények tekintetében létesít-
ményvédelmet gyakorol;

 – a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
meghozott döntése alapján – a hatályos nemzetközi normák betartásával – közre-
működik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül 
közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint 
terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, 
hazatérésük biztosításában, az evakuálás végrehajtásában, e célból együttműködik 
az Európai Unió tagállamaival és szerveivel, az Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
tének szerveivel, illetve az érintett nemzetközi szervezetekkel, valamint az érintett 
külföldi állam hatóságaival;

 – megszerzi, elemzi, értékeli, ellenőrzi és továbbítja a meghatározott feladat ellátá-
sához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat;

 – a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
meghozott döntésében meghatározott időtartamra – a nemzetközi normák betar-
tásával – ellátja a kijelölt magyar külképviseletek biztosítását és azok diplomáciai 
személyzete védelmét;

 – a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek, 
intézmények és létesítmények biztosítását, e célból együttműködik az Európai Unió 
tagállamaival és szerveivel, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének szerveivel, 
illetve a nemzetközi szervezetekkel, valamint a külföldi állam hatóságaival;

 – a rendészetért felelős miniszter döntése alapján – a hatályos nemzetközi normák 
betartásával – közreműködik a külföldön megrendezésre kerülő, kiemelt terrorfe-
nyegetettségűnek minősíthető nemzetközi sportrendezvényeken részt vevő magyar 
sportolók és sportszakemberek személyvédelmében, valamint az általuk külföldön 
a sportrendezvényeken való részvétel ideje alatt használt létesítmények védelmében, 
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és e célból együttműködik az Európai Unió tagállamaival és szerveivel, az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, valamint az érintett külföldi állam hatóságaival.

Ha a terrorizmust elhárító szerv a feladatai ellátása során
 – bűncselekmény gyanúját – ideértve a kísérlet, valamint ha a törvény az előkészüle-

tet büntetni rendeli, az előkészület gyanúját is – észleli, haladéktalanul feljelentést 
tesz a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó 
hatóságnál vagy ügyészségnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat;

 – olyan információt szerez meg, amely alapján a büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye:
- a hatáskörébe tartozó bűncselekmény esetén előkészítő eljárást indíthat, illetve
- a nem a hatáskörébe tartozó bűncselekmény esetén előkészítő eljárást kezdemé-
nyezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnél, nyomozó ható-
ságnál, illetve a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, 
és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

A terrorizmust elhárító szerv a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak 
szerint előkészítő eljárást folytathat, a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel közre-
működik a leplezett eszközök alkalmazásának végrehajtásában, illetve közreműködhet 
eljárási cselekmény végrehajtásában.

A TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény felhatalmazása alapján 
a meghatározott célokból bűnüldözési jellegű95 és nemzetbiztonsági tevékenységet96 is 
folytathat:

 – a Magyarország területén terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvések meg-
előzése, megakadályozása, felderítése;

 – a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvet-
lenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista 
és túszejtő akciók esetén (külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű informá-
ciók megszerzése, elemzése, értékelése);

 – terrorszervezetek felderítése;
 – magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló 

törekvéseinek megelőzése, felderítése, illetve elhárítása;
 – magánszemélyek, csoportok, szervezetek megakadályozása, hogy terrorszervezet 

működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.

95 Rtv. 64. § a) bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából, illetve a 7/E. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontjában meghatározott, bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos feladatai, illetve a 7/E. § (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feladatai ellátása céljából.
96 Rtv. 63. § (7) A terrorizmust elhárító szerv a 7/E. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában, valamint e) 
pontjában meghatározott feladata ellátása érdekében az Nbtv. 53–60. §-ának  megfelelő alkalmazásával 
folytathat titkos információgyűjtést, amelynek ellátása során az Nbtv. 38–52. §-a  szerint jogosult adatok 
igénylésére és kezelésére. Az Nbtv. 56. § a)–e) pontjában meghatározott titkos információgyűjtést az igaz-
ságügyért felelős miniszter engedélyezi.
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A terrorizmust elhárító szerv nem köteles büntetőeljárás megindítását kezdeményezni, 
és átadni az adatokat, ha azzal veszélyeztetné a felsorolt feladatai ellátását.

A nemzetbiztonsági érdekek esetenként felülírhatják a bűnüldözési érdekeket, azaz 
előfordulhatnak olyan események, szituációk, amelyek tisztázása, feltárása, megakadá-
lyozása hosszabb időt vehet igénybe, és ennek során az állam nemzetbiztonsági szem-
pontjai fontosabbak, mint a büntetőeljárás keretei között történő felderítése, nyomozása.

A TEK feladatai ellátása érdekében a felsorolt bűncselekmények megelőzésén túl 
az alábbi célokból folytathat titkos információgyűjtést a rendőrségről szóló törvény 
szerint:

 – személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátása során, az Európai Unió 
tagállamával vagy harmadik országgal a bűnüldöző szervek nemzetközi együttmű-
ködéséről szóló törvény vagy nemzetközi szerződés alapján folytatott együttműködés 
keretében;

 – bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása során igénybe vett technikai 
eszköz vagy adat elhelyezése, valamint eltávolítása érdekében;

 – fedett nyomozó, illetve a valódi céljának leplezésével működő védelme érdekében; 
valamint

 – a rendőrséggel titkosan együttműködő személy védelme, bevonása és ellenőrzése 
érdekében.

A TEK feladatai ellátása érdekében nemcsak bűnüldözési célú titkos információgyűjtést, 
hanem nemzetbiztonsági célú (szűrő-kutató jellegű) titkos információgyűjtést is folytat.

A szűrő-kutató rendszer

A szűrő-kutató rendszert eredetileg az 1970-es  években a németországi baloldali extré-
mista mozgalmak és terrorszervezetek elleni fellépés eszközeként fejlesztették ki.

Horst Herold a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) egykori vezetője dol-
gozta ki a rácsnyomozást (Rasterfahndung)97.

A rácsnyomozásnak értelmet a szűrő-kutató rendszer elnevezés adhat magyar nyel-
ven, mivel arról van szó, hogy a gyanúsítottakat a rács által meghatározott területek 
értékelésével és elemzésével szűrik ki, és aki a nyomozás (kutatás) eredményeként fen-
nakad a rácson, azt vonják szoros ellenőrzés alá.

97 A Szövetségi Bűnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt, BKA) jogosult arra, hogy a hatóságoktól és a pri-
vátszférától egyaránt a népesség meghatározott csoportjaival kapcsolatos személyes adatokat kérhessen le 
olyan elektronikus adatbázisból, amely más adatállományokkal való összehasonlítás (egyeztetés) céljából 
jött létre. Adathozzáféréssel a Szövetségi Bűnügyi Hivatal abban az esetben rendelkezik, ha az adatkérés 
célja az állam létét vagy biztonságát fenyegető, továbbá egyes személyek testi épségét, életét vagy személyes 
szabadságát, esetleg olyan jelentős értékű tárgyak épségét veszélyeztető tényezők elhárítása, amelyek meg-
őrzése közérdekű. Ilyen jellegű veszélyeztetettség állhat fenn abban az esetben is, ha közvetlen előkészítő 
tevékenység támasztja alá azt a feltevést, hogy bűncselekmény elkövetése állhat fenn. Pilisi 2012.
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A „Rasterfahndung” rácsa, illetve a rács sűrűsége, a szűrés ismérveinek pontos meg-
határozása és az eszközt alkalmazó erők felkészültsége, fegyelmezettsége és elszántsága 
fontos alapvetései a szűrő-kutató rendszer alkalmazásának.

A szűrő-kutató rendszer alapja a gyanúsítotti (célszemély) profil felállítása, ame-
lyet az értékelő-elemző szakemberek tudnak felállítani a nyílt forrásokból és a titkos 
információgyűjtés során beszerzett információk elemzéséből. Az információgyűjtés 
lehetséges pozíciói közül csak néhányat említve felsorolhatók az önkormányzati okmá-
nyirodák, a különböző díjbeszedő szervezetek, a telefontársaságok, internetszolgáltatók, 
a légitársaságok, főiskolák és egyetemek, radikális, extrémista szervezetek, közösségi-
média-platformok.

A gyanúsítotti profil felállítása alapján lehet további titkos információgyűjtést foly-
tatni. Látókörbe került külföldi személy esetében például ellenőrizni kell, hogy valóban 
jár-e arra az egyetemre, amelynek látogatására tartózkodási engedélyt kapott, ki bérli 
a lakást, milyen társasági, online közösségi életet élnek, melyek a vásárlási szokásaik stb.

A gyanúsítotti profil által meghatározott ismérvek alapján kiválasztott személyek 
ellenőrzése és az adatok, információk összehasonlító elemzése konkrét gyanúsított sze-
mély meghatározását teszi lehetővé.

A szűrő-kutató a rendszernek az egyik legfontosabb képessége, hogy segítségével ki 
lehet választani a „leggyengébb láncszemet”, meg lehet határozni, hogy ki az a személy, 
aki támadható, és milyen eszközzel, módszerrel. Ezzel elősegítve a további nyílt és titkos 
információgyűjtés eszközeinek alkalmazását.

A gyanúsítotti (célszemély) profil felállítását a hazai nyílt forrású (OSINT), rendőrségi 
jelentő rendszerből (Robotzsaru), társszervek információiból, adatkezelő adatszolgáltatá-
sából, egyéb forrásokból, valamint titkos információgyűjtésből származó információkon 
kívül segítik a külföldi együttműködésekből származó információk, adatok is. A terror-
cselekmények lehetséges elkövetőinek egyes jellemzőire következtetéseket lehet levonni 
a TE–SAT-jelentések vagy a bűnügyi statisztikák alapján is.

A TEK megelőzési és felderítési tevékenysége korábban eltért a bűnüldöző hatóságok 
megelőző felderítő tevékenységétől, azzal, hogy vonal-objektumdossziékban (szemé-
lyekre, csoportokra, objektumokra) gyűjtötték a releváns információkat, míg ez a lehető-
ség nem volt megengedett a nyomozó hatóságoknak. 2018 júliusától, az új büntetőeljárási 
törvény és a rendőrségi törvény módosításával egy új proaktív bűnmegelőző és bűnüldöző 
szemlélet került kialakításra, amely az információvezérelt rendőrségi tevékenységet 
(information-led policing) támogatja, amellyel előkészíti a bűncselekmények felderítését, 
nyomozását.

Ez alapján a bűnüldöző hatóságok és a TEK is proaktív szemlélettel gyűjti az infor-
mációkat a rendőrségi törvény alapján, illetve a TEK a nemzetbiztonsági törvény sza-
bályozása alapján is.

A TEK – a nemzetbiztonságról szóló törvény alapján – feladatai teljesítése érdekében 
bármely adatkezelési rendszerből – az adatkérés céljának megjelölésével – adatokat 
kérhet, a rendszerekbe és a nyilvántartás alapjául szolgáló iratba betekinthetnek.
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A TEK az állami szervek, az önkormányzatok a pénzintézetek, a biztosító intézetek 
és a távközlési szolgáltatást végző szervezetek által kezelt nyilvántartások adatait térítés 
nélkül kérhetik, illetve veheti igénybe.

A feladataik ellátása érdekében jelzéseket helyezhetnek el, és jelzőrendszert működ-
tethetnek különböző nyilvántartásokban (például a polgárok személyi és lakcímének 
adatait nyilvántartó, kezelő állami vagy önkormányzati szerv nyilvántartásaiban, a sze-
mélyiadat- és lakcímnyilvántartásban, az ingatlan-nyilvántartásban, a cégnyilvántartás-
ban, a határforgalom ellenőrzését szolgáló nyilvántartó rendszerekben, az egészségügyi 
és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervek nyilvántartásaiban, a banktitoknak, fize-
tési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, biztosítási titoknak és egyéb üzleti 
titoknak minősülő adatot kezelő, az elektronikus hírközlési szolgáltató rendszereiben).

A TEK a rendőrségről szóló törvény szerint is jogosult adatszolgáltatást igényelni 
az ügyészség jóváhagyásával az adóhatóságtól, vámhatóságtól, az elektronikus hírköz-
lési szolgáltatótól, a postai szolgáltatótól, illetve a postai közreműködői tevékenységet 
végző személytől vagy szervezettől, a banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírti-
toknak, pénztártitoknak vagy biztosítási titoknak minősülő adatot kezelő szervezettől 
és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben meghatározott egészségügyi és személyes adatot kezelő szervezettől. 
Az ügyészség jóváhagyásával történő adatkérésnek különösen a nemzetközi bűnügyi 
(eljárási) együttműködésben van jelentősége.

A TEK titkos információgyűjtő tevékenysége, illetve előkészítő eljárása általában 
nem tér el az általános rendőri feladatokat ellátó szerv hasonló tevékenységétől.

A TEK azonban a nemzetbiztonsági törvény alapján a titkos információgyűjtés kere-
tében felvilágosítást kérhet, titkos kapcsolatot létesíthet az objektumelv alapján védett 
intézmények vezetőivel, beosztottjaival, akik pozíciójuk, beosztásuk által megfelelő 
információkkal rendelkezhetnek (korábban ezt hívták hivatalos kapcsolatnak).

A TEK az információgyűjtést elősegítő információs rendszereket hozhat létre és alkal-
mazhat.

A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés mellett a nemzetbiztonságról 
szóló törvény alapján külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtést folytathat. 
Ez esetben a TEK főigazgatója által benyújtott előterjesztés alapján az igazságügyért 
felelős miniszter határozata alapján kerülhet sor a titkos információgyűjtésre.98 A bíró, 
illetve az igazságügyért felelős miniszter az előterjesztés benyújtásától számított 72 
órán belül határozatot hoz. Az előterjesztésnek helyt ad, vagy azt megalapozatlansága 
esetén elutasítja. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az engedélyező a titkos 
információgyűjtést a törvény eltérő rendelkezése hiányában esetenként legfeljebb 90 
napra engedélyezi. Ezt a határidőt az engedélyező indokolt esetben – a főigazgatók 
előterjesztése alapján – e törvény eltérő rendelkezése hiányában további 90 nappal 
meghosszabbíthatja.

98 A 32/2013. (XI. 2.) AB határozat szerint az igazságügyért felelős miniszter a határozatát indokolni 
köteles, amely az alapjogi korlátozások szükségességének és arányosságának követelményét elégíti ki.



782

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény rendelkezései alapján végzett, külső 
engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban akkor hasz-
nálható fel, ha

 – olyan bűncselekmény bizonyítására kívánják felhasználni, amely miatt e törvény 
szerint bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazásának helye lehet; és

 – a büntetőeljárásban felhasználni kívánt adat megszerzését követően a titkos infor-
mációgyűjtést végző nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendőrség terrorizmust 
elhárító szerve legkésőbb a büntetőeljárásban felhasználni kívánt adat megszerzését 
követő harminc napon belül kezdeményezte a büntetőeljárás megindítását.

Ettől eltérően a nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendőrség terrorizmust elhárító 
szerve legkésőbb a felhasználni kívánt adat megszerzését követő egy éven belül teheti 
meg a feljelentést, ha

 – a büntetőeljárás korábbi kezdeményezésével a törvényben meghatározott feladatának 
az eredményességét veszélyeztetné; és

 – a büntetőeljárásban felhasználni kívánt adat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
törvény rendelkezései alapján az érintett szerv feladatkörébe tartozó bűncselek-
ményre vonatkozik.

A TEK a rendőrségről szóló törvény meghatározott célokból bírói engedélyhez nem kötött 
eszközként fedett nyomozót alkalmazhat információ gyűjtésére, ellenőrzésére. Továbbá 
a büntetőeljárásról szóló törvény szerint ügyészi engedéllyel fedett nyomozót alkalmazhat

 – bűnszervezetbe történő beépülés,
 – terrorista csoportba vagy terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi esz-

közt szolgáltató vagy gyűjtő, továbbá terrorcselekmény elkövetését vagy terrorista 
csoport tevékenységét anyagi eszközök nyújtásával vagy egyéb módon támogató 
szervezetbe történő beépülés érdekében.

A külföldi társszervekkel történő együttműködés

A globális terrorizmus elleni küzdelem fontos eszköze a társszervek közötti együttmű-
ködés és hatékony információáramlás. Az együttműködést egyrészt rendőri, másrészt 
titkosszolgálati, illetve ad hoc eseti, bilaterális vagy multilaterális jellegű. A TEK mun-
kájában nagyobb jelentőségű a titkosszolgálati együttműködés.

A TEK részt vesz az alábbi szervezetek munkájában.
Az uúgynevezett Berni Klubban az EU, Norvégia és Svájc hírszerző és biztonsági 

szolgálatainak vezetői találkoznak, évente legalább két alkalommal, előre egyeztetett 
témák megvitatására.
A Terrorelhárítási csoport (CTG) eredetileg a Berni Klubon belüli munkacsoport 

volt, amelyet 9/11 után hoztak létre az EU bel- és igazságügyi miniszterei azzal a céllal, 
hogy erősítsék a terrorizmus elleni küzdelmet.
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„A CTG az európai együttműködési formákon kívül van és nem része azoknak! Ennek 
ellenére szoros kapcsolatban áll az EU IntCen-nel és támogatja az EU terrorizmus elleni 
munkáját.”99

Az IntCen az európai titkosszolgálatok többoldalú együttműködésének a becsator-
názása az Európai Unió felé. Az ügynökség az EU diplomáciai szolgálata, az Európai 
Külügyi Szolgálat alá került telepítésre. Az IntCen az európai titkosszolgálatoktól beér-
kezett információkat dolgozza fel, aminek eredményéről tájékoztatást ad a külpoliti-
kai döntéseket előkészítő EKSZ-nek, a minisztereket tömörítő Tanácsnak és más uniós 
intézményéneknek.

A rendőri, többoldalú együttműködés területen a PWGT-t100 kell megemlíteni, amely 
külön kommunikációs csatornával rendelkezik, és az EUROPOL-t,101 amely egy európai 
uniós ügynökség, és a tagállamok rendőri együttműködésének koordinálása a fő feladata.

A fentieken kívül fontos még megemlíteni a Bel- és Igazságügyi Tanács terrorellenes 
kérdésekért felelős döntés-előkészítő munkacsoportját a TWP-t. Ez a munkacsoport 
önálló kommunikációs csatornával rendelkezik, és jelentős tevékenységet folytat a ter-
rorizmus elleni küzdelemben.

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben egyedi adatkérés esetén a NAV 
Pénzmosás Elleni Információs Irodájának (továbbiakban: PEII) intézkedése alapján 
a gyanús pénzügyi tranzakciók bejelentésével kapcsolatban, a bejelentésben szereplő 
személyek ellenőrzésre kerülnek A PEII tagja a tagországi pénzügyi információs egy-
ségeket (Financial Intelligence Unit, a továbbiakban: FIU) tömörítő Egmont-csoportnak, 
így a TEK kezdeményezésére tagországi információcserét folytathat, vagy hírigénnyel 
élhet a külföldi FIU-k irányába.

Az EUROPOL-on keresztül a tagországi hatóságok számára biztosított eseti adat-
kérési lehetőség a Terrorist Finance Tracking Programme (továbbiakban: TFTP) adat-
bázisához, amely a nemzetközi pénzügyi rendszerben végrehajtott banki és tranzakciós 
adatokhoz biztosít hozzáférést.

99 Kis-Benedek 2011.
100 Police Working Group of Terrorism, Terrorizmus Elleni Rendőri Munkacsoport.
101 A Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége (EUROPOL).
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A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 
szerv – Nemzeti Védelmi Szolgálat

Nyeste Péter

A rendszerváltást megelőzően az akkori politikai ideológiának megfelelően részben 
hasonló – belső bűnmegelőzési célú ellenőrzési és védelmi – feladatkörrel rendelkezett 
a BM Belbiztonsági Csoportja, majd Belbiztonsági Osztálya, valamint a rendszerváltást 
követően a BM Belbiztonsági Osztályának jogutódjaként az Országos Rendőr-főkapi-
tányságon megalakult a Biztonsági Főosztály. Utóbbi szerv 1995-ig  látta el a rendőrség 
bűnmegelőzési célú ellenőrzését és felderítését, majd 1992-től  a Büntetés-végrehaj-
tási szervezet, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervei vonatkozásában is. 1994-
ben  elfogadták a mai napig hatályban lévő, többször módosított rendőrségi törvényt.102 
A törvény felhatalmazása alapján megalkották a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szol-
gálatáról (RSZVSZ) szóló 49/1995. (V. 4.) kormányrendeletet. Az RSZVSZ – a Bel-
ügyminisztérium szervezeti egységeként, annak közvetlen alárendeltségében, önálló 
költségvetési szervként működve – 15 éven keresztül látta el a rendőrség, a határőrség, 
a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a katasztrófavédelem, illetve 
az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság tagjainak a szolgálati viszony tartama 
alatti kifogástalan életvitelének az ellenőrzését, továbbá e szervek bűnmegelőzési célú 
ellenőrzését és a bűnfelderítést.

2011. január 1-jén  a rendőrség átalakításakor (általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv, terrorizmust elhárító szerv, felelős rendőri szerv, belső bűnmegelőzési 
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv) létrejött az NVSZ (Nemzeti Védelmi Szolgá-
lat), az RSZVSZ jogutódjaként, de mind hatáskörének, mind a védett szervek körének 
tekintetében kibővülve, budapesti székhellyel, országos illetékességgel, önállóan működő 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv.

A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és a törvény felhatalmazása alapján 
más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és ren-
dészeti feladatkörében elvégzi a törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűn-
felderítési célú ellenőrzést. Ezt a feladatot kizárólagos hatáskörrel látja el a rendőrség 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szerve.

Az Európai Unióban a speciális, leplezett nyomozási tevékenységek (humán források, 
eszközök, módszerek) kategóriái közé sorolható a megbízhatósági vizsgálat az Európai 
Unió Tanácsának belgrádi szakdokumentuma103 alapján, amelyek az alábbiak:

 – technikai vagy elektronikus felderítés (interception of communication);
 – fizikális ellenőrzés, felderítés és megfigyelés (például távcső használatával vagy 

követéssel, puhatolás (surveillance);
 – források, együttműködők alkalmazása;

102 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről.
103 Council of Europe Office in Belgrade 2013.
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 – fedett és csaliműveletek (beépülés és titkos vásárlások rendszere) a tagállami jog-
rendszerektől függően a fedett hosszú távú vagy fedett alkalmi műveleteket nyomozó 
vagy civil személy is végrehajthatja;

 – In flagrante-műveletek (teszt, álvásárlás, megbízhatósági vizsgálatok). A „csalimű-
veletek” során a rendőr csak passzív szerepkört alakíthat, nem lehet cselekményre 
rábíró jellegű a tevékenysége. A megbízhatósági vizsgálat egy potenciális büntető-
eljárási és bizonyítékgyűjtő eljárás.104

A speciális, fedett nyomozási eszközök alkalmazási szabályainak összhangban kell áll-
niuk az Emberi Jogok Európai Egyezményének105 6. és 8. cikkében foglaltakkal, azaz 
a fair eljárás (tisztességes tárgyaláshoz, magán- és családi élet tiszteletben tartásához 
való jog) követelményeivel.

Az NVSZ bűnmegelőzési, bűnfelderítési tevékenysége

 – a jogszabályok alapján ellátja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan 
életvitel ellenőrzését,

 – elvégzi a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a kormányzati igaz-
gatásról szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szol-
gálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők;

 – a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai – ideértve 
a vezényléssel az ezen rendvédelmi feladatokat ellátó szerveken kívül szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományt is –, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
hivatásos állomány Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz 
vezényelt tagjai;

 – fent meghatározott szervek kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, 
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, továbbá az igazságügyi szakértői intézmény 
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló tagjai, valamint a hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet és az általános rendőrségi fel-
adatok ellátására létrehozott szerv munkavállalói;

 – a törvényben meghatározott szervek irányítását ellátó minisztériumok, továbbá szervek 
bűnüldözési és államigazgatási adatkezelését, pénzügyi és gazdasági ellátását, kikép-
zését és oktatását végző szervek rendeltetésszerű működése körében eljáró kormány-
tisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazottai, rendvédelmi igazgatási alkalmazottai;

104 Council of Europe Office in Belgrade 2013, 75.
105 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 
1950. november 4-én  kelt egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről.
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 – a Kormány által a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján nemzetbiztonsági 
célból létrehozott kabinet, valamint az annak munkáját segítő testület – politikai 
felsővezetőnek nem minősülő – tagjai, továbbá a tagok helyettesítésére jogosult 
és a titkársági feladatokat ellátó személyek, azaz a védett állomány megbízhatósági 
vizsgálatát.

A megbízhatósági vizsgálat során a rendőrségi törvényben meghatározott szabályok alap-
ján akkor folytathat titkos információgyűjtést, ha az alkalmazni kívánt bírói engedélyhez 
nem kötött eszköz a megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatban és a részletes 
tervben szerepel, és az elrendelést az ügyészség jóváhagyta.

A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a meg-
bízhatósági vizsgálat során bírói engedélyhez kötött eszközt nem alkalmazhat.

A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a megbíz-
hatósági vizsgálat folytatása során a védett állomány tagját foglalkoztató szerv hivatali 
helyiségében, gépjárművében és a megbízhatósági vizsgálat helyszínén történteket, illetve 
a mesterséges élethelyzetben részt vevő, valamint a megbízhatósági vizsgálat alá vont 
személy tevékenységét és előadását titokban technikai eszközzel megfigyelheti és rög-
zítheti, illetve az ehhez szükséges technikai eszközt a felsorolt helyeken elhelyezheti.

 – végzi a védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekmé-
nyek megelőzését, továbbá a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak 
szerint végzi ezen bűncselekmények felderítését.

Eredetileg bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából akkor lehetett bírói enge-
délyhez kötött titkos információgyűjtést folytatni, ha megalapozottan feltehető, hogy attól 
a szervezett bűnözéssel kapcsolatos, illetve szervezett bűnözői csoportok azonosítását 
lehetővé tevő információk megszerzése várható.

Ezt az általános szabályt változtatta meg a törvényalkotó 2019-től  és visszalépve 
a büntetőeljárási reform előtti állapotokhoz, és lehetővé tette bűnmegelőzési célból 
a bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazását az NVSZ számára még akkor is, ha 
az várhatóan bűncselekmény gyanúját fogja megerősíteni. Ez egyértelemű visszalépés 
a reform céljaitól és ez a bizonyítékot is képezhető információk büntetőeljáráson kívüli 
beszerzését eredményezi.

A törvény szerint a védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott 
bűncselekmények megelőzése céljából a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelde-
rítési feladatokat ellátó szerve akkor is folytathat bírói engedélyhez kötött titkos infor-
mációgyűjtést, ha megalapozottan feltehető, hogy attól a védett szerv befolyásmentes 
működésének megzavarásával, illetve tagjai vagy valamely állománycsoportja szolgála-
tellátásának befolyásolásával kapcsolatban olyan információ megszerzése várható, amely 
a későbbiekben megalapozza a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti leplezett eszköz 
alkalmazását is. A korrupciógyanús esetek ellenőrzése, a gyanú megerősítése vagy kizá-
rása sok esetben csak bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazásával lehetséges, ami 
logikailag egy nyomozást előkészítő eljárásként fogható fel, ezért az alkalmazás helye 
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meggyőződésünk szerint a büntetőeljárásban van. Ellenkező esetben a büntetőeljárási 
reform szellemisége kérdőjeleződik meg e területen.
A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv nyomozóhatósági 

jogkört nem gyakorol. Ha a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 
szerv a feladatai ellátása során

 – bűncselekmény gyanúját – ideértve a kísérlet, valamint ha a törvény az előkészüle-
tet büntetni rendeli, az előkészület gyanúját is – észleli, haladéktalanul feljelentést 
tesz a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó 
hatóságnál vagy ügyészségnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat;

 – olyan információt szerez meg, amely alapján a büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye, a hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény esetén előkészítő eljárást indíthat, illetve a nem a hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény esetén előkészítő eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező ügyészségnél, nyomozó hatóságnál, illetve a terrorizmust elhárító 
szervnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

A törvény vonatkozó rendelkezései sem erősítik meg a megelőzési célú titkos informá-
ciógyűjtés során a bírói engedély alkalmazásának indokát, hiszen, ha az információ 
nem utal konkrét bűncselekmény gyanújára se, és az információ egy szervezett bűnözői 
csoporthoz sem kapcsolható, akkor erősen kétséges az arányosság indoka a bírói engedély 
alkalmazásánál. Amennyiben bűncselekmény gyanújára utal az információ, akkor pedig 
nem kérdéses, hogy azt büntetőeljárás keretében kell ellenőrizni.

A törvény rendelkezéseinek megfelelően a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerv a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint 
előkészítő eljárást folytathat, a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel közreműködhet 
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott leplezett eszközök alkalmazásának 
végrehajtásában, illetve közreműködhet eljárási cselekmény végrehajtásában.

Bűnmegelőzés és bűnfelderítés

A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a rendőrség-
ről szóló törvény szerint titkos információgyűjtést végez – többek között – bűnmegelőzési 
célból, valamint a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő 
eljárást kezdeményez, valamint előkészítő eljárást folytat a következő bűncselekmények 
gyanújának megállapítása érdekében az alábbi esetekben:
A védett állomány tagja által elkövetett
 – a 2013. június 30-ig  hatályban volt, a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tör-

vény szerinti visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), XV. feje-
zet IV. címe szerinti hivatali bűncselekmények, bűnpártolás [1978. évi IV. törvény 
244. § (3) bekezdés b) pont], vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250–255. §), közok-
irat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 275. §), zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. § 
(2) bekezdés c) pont];
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 – a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti személyes adattal 
visszaélés, bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], XXVIII. Fejezete szerinti 
hivatali bűncselekmények, vesztegetés, vesztegetés elfogadása hivatali vesztegetés 
hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban), vesz-
tegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban közokirat-hamisítás, zsarolás 
[Btk. 367. § (2) bekezdés c) és d) pont];

 – szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az eddi-
giekben fel nem sorolt bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem 
tartozik más szerv hatáskörébe;

 – katonai bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény XX. fejezet, illetve Btk. XLV. Fejezet), 
kivéve a szökést (1978. évi IV. törvény 343. §, illetve Btk. 434. §), a zendülést (1978. évi 
IV. törvény 352. §, illetve Btk. 442. §) és a harckészültség veszélyeztetését (1978. évi 
IV. törvény 363. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését (Btk. 454. §);

 – a védett állományba nem tartozó személy által elkövetett, az első pontban felsorolt 
bűncselekmények, ha azt a védett állományba nem tartozó személy a védett állo-
mányba tartozó személlyel közösen vagy annak segítségével követi el;

 – a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt vagy reá 
tekintettel elkövetett bűncselekmények, továbbá a védett állomány közeli hozzátarto-
zójával vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más személlyel szemben 
elkövetett emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, 
zsarolás, testi sértés, magánlaksértés, zaklatás, rablás, rongálás vagy lopás, feltéve, 
hogy e bűncselekményeket a védett állomány tagjának hivatali kötelessége teljesítése 
miatt vagy reá tekintettel követték el.

Továbbá az NVSZ a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint:
 – az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében,
 – az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyo-

mozó hatóság eltérő rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának 
a végrehajtásában.

A kormányrendeletben felsorolt bűncselekmények megelőzése és felderítése, és ezt 
követően a bűncselekmények bizonyítása egy rendkívül szoros együttműködést feltéte-
lez az NVSZ és a nyomozó ügyészek között, hiszen nyomozóhatsági jogkör hiányában 
az előkészítő eljárást követő felderítést már csak a nyomozó ügyészségek tudnak folytatni.

A korábbi eljárási rendszer szerint az NVSZ döntő többségében titkos információ-
gyűjtés keretében tárta fel a „nehezen felderíthető és bizonyítható” korrupciós és hivatali 
személyként elkövetett, illetve elkövetni készülő bűncselekményeket, majd a tettenérést 
követően a nyomozó ügyészség folytatta tovább az eljárást. Ezt az eljárási rendet vál-
toztatta meg a büntetőeljárási reform azzal, hogy gyanúra utaló információk esetén már 
büntetőeljárási keretek közötti előkészítő eljárás keretében rendeli lefolytatni a felderítést.

Ezzel egyrészt elkerülhető a felderítés esetleges duplikálódása (először az NVSZ 
titkos információgyűjtést folytat, majd ugyanazt az információt felderíti a nyomozó 
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ügyészség), másrészt a törvényesség-arányosság követelménye is érvényesül. Ahogy 
korábban említettük, 2019-től  a védett szerv befolyásmentes működésének megzavarásá-
val, illetve tagjai vagy valamely állománycsoportja szolgálatellátásának befolyásolásával 
kapcsolatban információ megszerzése érdekében a jogalkotó megengedte, hogy titkos 
információgyűjtés keretében is lehet vizsgálni az elsődleges információkat, még, ha azok 
később bűncselekmény gyanújára is utalnak.

Az NVSZ védelmi tisztjei nagyon speciális közegből szerzik be a releváns bűnügyi 
információkat, hiszen a védett szervek állománya az elsődleges forrásuk. Természete-
sen vannak hivatalos kapcsolataik a védelmi tiszteknek, akikkel hivatalos formában 
rendszeresen találkoznak (például a védett szerv vezető beosztású személyei), azonban 
számos információ csak a védett szerv beosztott munkatársaival való rendszeres kapcso-
lattartás keretében tud felszínre jutni. Ezeknek a kapcsolatoknak a kialakítása nagyban 
hasonlít a titkosan együttműködő személyek tippkutatási, kiválasztási-tanulmányozási 
folyamatához, csak itt nem bűnözői közegben kell mozogni, valamint a védett szervek 
közegében mindenki pontosan tudja, hogy ki a védelmi tiszt.

Ez jelenthet előnyt is, de természetesen hátrányosan is befolyásolhatja adott esetben 
a bűnfelderítő munkát. Számolni kell azzal is, hogy a bűnös tevékenységben érintettek 
tisztában vannak a bűnügyi szolgálati ismeretekkel, a titkos információgyűjtés és a leplezett 
eszközök alkalmazásának szabályaival, jól konspirálnak, zárt, nehezen megközelíthető 
közeget alkotnak. A rendvédelmi szervek bűnös tevékenységet folytató tagjai kapcsolatban 
állhatnak szervezett bűnözői körökkel (itt indokolt lehet a megelőzési célú titkos informá-
ciógyűjtés), volt hivatásos állományú, bűnöző tevékenységet folytató személyekkel.

A védelmi tiszt számára jelentős információs forrást jelenthetnek a rendvédelmi okta-
tási intézményekben kiválasztott, tanulmányozott (bevont) és szolgálati beosztásba kerülő 
tisztek, tiszthelyettesek.

A védett állományon kívül számos más információs forrás lehetséges, például a magán-
személyektől érkező feljelentés vagy lakossági bejelentés, hivatalos információ más osz-
tálytól, rendvédelmi szervtől, társszervtől, külföldi rendvédelmi szervtől, kormányzati 
ellenőrzési szervtől. Sok esetben azonban más bűncselekmény felderítése során tudomásra 
jutott információk alapján vagy titkos információgyűjtés eredményeként jutnak tudomásra 
releváns információk. Rendkívül fontos azonban a hatékonyan működő humán hálózat 
kialakítása a titkosan együttműködő személyek, eseti adatközlők alkalmazása.

Az új bűnügyi hírszerzés rendszerében a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kap a humán 
hírszerzés fejlesztése, illetve a beszerzett információk összevetése, kiértékelése, a megelő-
zési célú titkos információgyűjtés folytatása. A titkos együttműködő személyek védelme, 
bevonása, ellenőrzése érdekében titkos információgyűjtést lehet folytatni, ha az attól várt 
információk a titkosan együttműködő személy lelepleződésének megelőzése vagy az ellene 
irányuló személy elleni erőszakos bűncselekmény megelőzése érdekében, az együttmű-
ködés lehetősége, az együttműködés fenntartása, illetve a titkos együttműködési megálla-
podás megkötésének kérdésében való döntéshez vagy a titkosan együttműködő személyre 
vonatkozó információ ellenőrzése érdekében szükségesek. Ez a tevékenység is speciális, 
hiszen bevonásra kerülhetnek a védett szervek állományába tartozó személyek is.
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A védett állomány adott tagjával szemben felmerült információ ellenőrzése során 
az is eredménynek számít, ha a bűncselekmény gyanúját sikerül kizárni, és megálla-
pítani, hogy a személlyel szemben teljesen alaptalan, esetlegesen szándékosan kreált, 
rosszhiszemű információ keletkezett. Sok esetben a felderítés eredménye nem alapozza 
meg a nyomozás, fegyelmi eljárás megindítását, de megelőzésként a parancsnoki tájé-
koztatás alapján különböző intézkedések alkalmazhatóak, például az érintett személy 
munkaköre megváltoztatható, befolyásolásmentes környezetbe helyezhető, vagy etikai 
eljárás is kezdeményezhető.

A védelmi tisztek megelőző tevékenységet is folytatnak, amelynek során folyamatosan 
részt vesznek a védett szervek parancsnoki értekezletein, állománygyűlésein és a veze-
tőknek, az állománynak bűnmegelőzési tájékoztatásokat tartanak. A bűnmegelőzés kere-
tében rendszeresen felvilágosító, illetve tájékoztató előadások kerülnek megtartásra, 
amelynek célja a védett szervek állománya részére a mindennapi munkájuk során őket 
fenyegető veszélyeknek, azok elhárításának és a helytelen magatartások következménye-
inek bemutatása. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek kapcsolatépítésre, a védelmi 
tiszt személyének megismerésére is.

Az NVSZ a védelmi funkciója keretében felderíti és megakadályozza a védett szervek 
és állományának tevékenységét jogellenesen befolyásolni kívánó csoportok működését, 
valamint védelmet nyújt a védett szerveknek a saját állományuk által elkövetett korrup-
ciós, illetve egyéb hivatali bűncselekmények feltárásával. Az NVSZ kiterjeszti a védelmi 
funkcióját a védett állomány tagjaira, az állomány hozzátartozóira, valamint a védett 
állomány tagjával kapcsolatban álló más személyre is a következő esetekben:

 – olyan bűncselekmények esetében, amelyeket a védett állomány tagjával szemben 
hivatali kötelességének teljesítése miatt vagy reá tekintettel követnek el,

 – a védett állomány közeli hozzátartozójával vagy a védett állomány tagjával kapcsolat-
ban álló más személlyel szemben elkövetett emberölés, kényszerítés, személyi szabad-
ság megsértése, emberrablás vagy zsarolás-bűncselekményekre, feltéve, hogy a védett 
állomány tagjának hivatali kötelessége teljesítése miatt vagy reá tekintettel követték el.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése

A hivatásos szolgálat ellátására való alkalmassághoz – a szolgálati viszony létesítésekor 
és annak fennállása alatt folyamatosan – egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági 
feltételeknek kell megfelelni és a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez hozzájárulni, de 
már a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az ösztöndíjas hallgató 
és tanuló esetében is kezdeményezik a kifogástalan életvitel ellenőrzését. Utóbbinak azért 
is van jelentősége, mivel a hallgatók belső szolgálati, taktikai és minősített tananyagokat 
sajátítanak el tanulmányaik során.

A kifogástalan életvitel ellenőrzését az NVSZ főigazgatója határozattal rendeli 
el. A kifogástalan életvitel ellenőrzését – a törvényben meghatározott kivételtől elte-
kintve – az elrendelésétől számított 30 napon belül be kell fejezni. E határidőt az elren-
delő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.
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A kifogástalan életvitel ellenőrzése felfüggeszthető, ha a kifogástalan életvitel meg-
állapítása bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozó döntéstől függ.

A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha
 – a jelentkező a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelent-

kezéstől eláll;
 – a hivatásos állományba vagy a rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező hiva-

tásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlan;
 – a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya megszűnik;
 – a rendvédelmi oktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának vagy tanulójának ösz-

töndíjszerződése megszűnik; vagy
 – a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a kérelmét visszavonta.

A kifogástalan életvitel ellenőrzésről az ellenőrzést végző összesítő jelentést készít, 
és az NVSZ főigazgatója a kifogástalan életvitel ellenőrzését, ha az összesítő jelentés 
alapján kifogásolható életvitel nem állapítható meg, egyszerűsített határozattal, kifogá-
solható életvitel megállapítására tesz javaslatot, indokolt határozattal befejezi.

A kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezéséről szóló határozatot az NVSZ főigaz-
gatója megküldi a kifogástalan életvitel-ellenőrzés kezdeményezőjének.

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott esetében is 
a törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a kifogástalan életvitel elle-
nőrzését.

A kifogásolható életvitel megállapításának lehetnek objektív és szubjektív okai. 
Az objektív okokat a törvény106 taxatíve felsorolja.

Az életvitele kifogásolható a jelentkezőnek például az alábbi objektív okok miatt:
 – aki büntetett előéletű;
 – aki a betöltendő szolgálati beosztásának megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt áll;
 – aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi 

felelősségét jogerős ítéletben megállapította;
 – a hivatásos állomány tagjával szemben bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság 

jogerősen szabadságvesztést vagy elzárást szabott ki, vagy kényszergyógykezelését 
rendelte el.

Az életvitel nem tekinthető kifogástalannak a törvényben meghatározott szubjektív 
okok feltárása esetén sem. Az életvitel nem kifogástalan, amennyiben a jelentkező vagy 
a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli 
magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, 
valamint a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott 
kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása követelményének.

106 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról.
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Ilyen szubjektív ok lehet, ha az ellenőrzött idült alkoholista, drogot fogyaszt, vagy ha 
egyéb függőségben szenved, például szerencsejáték-függő, aminek következtében rend-
szeres anyagi nehézségeit csak folyamatos kölcsönök kérésével tudja áthidalni. Szubjektív 
ok lehet környezetével való folyamatos agresszív, esetleg tettleges konfliktusok fennállása.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése lényegében egy koncentrált, a rendőrség által 
kezelt és külön engedélyek nélkül elérhető nyilvántartásokban való ellenőrzést, valamint 
az érintett lakókörnyezetében végzett környezettanulmány készítését jelenti.

Tekintettel arra, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzése során titkos információ-
gyűjtés nem alkalmazható, ezért annak mélyebb részleteit nem tárgyaljuk.

Megbízhatósági vizsgálat végrehajtása

A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e 
a jogszabályban előírt hivatali, illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi 
megállapodásban, valamint munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségének. 
Ennek megállapítása érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör 
ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mester-
ségesen létre. A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy 
szabálysértési eljárás nem indítható.

A megbízhatósági vizsgálatot – a szükségességének indokolásával – a belső bűnmeg-
előzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője a

 – védett szerv tagjával vagy
 – a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati 
feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben

határozattal rendeli el.

A megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről – az arra vonatkozó hatá-
rozat, valamint elrendelés esetén a részletes terv, befejezés esetén az összesítő jelentés 
megküldésével – az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A megbízhatósági vizsgálat elrendelése eltér a titkos információgyűjtés és az előkészítő 

eljárás elrendelésétől, mivel azokat feljegyzéssel kell elrendelni, és a leplezett eszközök alkal-
mazásáról általában alkalmazási tervet kell készíteni (bizonyos esetekben határozattal például 
fizetési műveletek megfigyelése). A titkos információgyűjtés eszközei és a leplezett eszközök 
alkalmazásakor az ügyész jóváhagyása is csak meghatározott esetekben szükséges.

Az elrendelő határozat és a megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes 
terv alapján az ügyész a megbízhatósági vizsgálat elrendelését két munkanapon belül 
jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.

A megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozat tartalmazza:107

107 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 
szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági 
vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról.
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 – a védett állomány vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait 
és szolgálati helyét vagy a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, 
meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető 
tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését;

 – a vizsgálat kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap megjelöléssel –; valamint
 – az elrendelés évében lefolytatott korábbi ellenőrzés időpontját és időtartamát;
 – a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését.

A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:
 – a védett állomány, vizsgálattal érintett tagja nevét, szervezeti egységének megneve-

zését, szolgálati beosztását, illetve munkakörét, vagy a védett szerv valamely állo-
mánycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendelés-
kor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését;

 – vizsgálat végrehajtásának indokát;
 – a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését és módszer 

részletes leírását;
 – a kialakítani tervezett élethelyzet leírását a tényállás és a helyszín részletes bemu-

tatásával;
 – a vizsgálat tervezett helyét – út, útvonalszakasz, kerület, városrész, város, település, 

járőr útvonala, megye, hivatalos helyiség, jármű –, időpontját;
 – a vizsgálatot végzők nevét és rendfokozatát,
 – a vizsgálatot végzők részletes feladatait,
 – a végrehajtás dokumentálásának módját,
 – a vizsgálat befejezését követő tájékoztatás érdekében a vizsgálattal érintett személyek 

felett munkáltatói jogkört gyakorló személyek nevét, beosztását.

Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselek-
mény vagy szabálysértés elkövetését tervezi, a részletes terv tartalmazza

 – a bűncselekmény vagy szabálysértés megjelölését;
 – a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését megalapozó, előrelátható indoko-

kat; valamint
 – az elkövetési magatartás részletes leírását;
 – ha a vizsgálat során a vizsgálat technikai eszközök segítségével történő rögzítésére 

kerül sor, akkor a részletes terv tartalmazza a rögzítésre vonatkozó utalást, a helyszín 
vagy jármű leírását, körülhatárolását vagy pontos megjelölését.

A részletesen kidolgozott és az ügyész által jóváhagyott, a védelmi tiszt által követendő 
magatartási vonal biztosítja, hogy a módszer alkalmazása ne minősüljön provokációnak, 
mivel akkor az a vizsgálat eredményének a kizárását eredményezné.

A nyomozó hatóság tagja vagy megbízottja nem tanúsíthat felbujtó magatartást, azaz 
nem lehet kezdeményező, csak a mástól érkező kezdeményezésre reagálhat kedvező-
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en.108 A fedett nyomozó (védelmi tiszt, tárgyaló tiszt) mást bűncselekmény elkövetésére 
szándékosan nem bírhat rá, felbujtói magatartást nem tanúsíthat, de az elkövető konkrét 
felkérésére már tevékenyen felléphet. A provokáció megítélése minden egyes esetben 
a konkrét körülmények gondos mérlegelését igényli, általánosságban rögzíthetjük, hogy 
amennyiben az elkövetőben a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék a fedett 
nyomozó által tanúsított magatartástól függetlenül alakult ki, minthogy felbujtás nem 
valósult meg, a fedett nyomozó szabályszerűen járt el.109

A büntetőeljárási törvény is szabályozza, hogy a fedett nyomozó tevékenysége mikor 
minősül provokációnak, amely szerint „[a] fedett nyomozó mást bűncselekmény elkövetésére 
nem bírhat rá, és nem terelheti az érintett személyt annál súlyosabb bűncselekmény elkövetése 
felé, mint amelyet eredetileg elkövetni tervezett. Az ál vásárlás önmagában nem minősül 
rábírásnak.” A megbízhatósági vizsgálat során a tárgyalást folytató védelmi tisztnek a fenti-
ekben kifejtett módon kell végrehajtania az érintett vizsgálatát, tevékenységének ellenőrzését.

A vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek olyannak kell lennie, hogy 
az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. 
A kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési sza-
badságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában (ellenkező 
esetben törvénytelen, provokatív lenne a vizsgálat).

A vizsgálat helyszínének és módszerének megválasztása nem akadályozhatja a vizs-
gálattal érintett személy kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését. A megbízhatósági 
vizsgálat módja nem járhat a vizsgálat alá vont személy megalázásával, becsületének, jó 
hírnevének sérelmével, a vizsgálat alá vont személy, továbbá mások életének, testi épsé-
gének veszélyeztetésével, emellett nem veszélyeztetheti más hatóság eljárását. A rész-
letes végrehajtási terv alapján ezen rendelkezések maradéktalan betartását az ügyész 
a jóváhagyással kapcsolatos feladatai körében vizsgálja.

A vizsgálat lefolytatása során az elhangzottak, az érintett tevékenysége rejtett tech-
nikai eszközzel rögzíthető, amely szintén igazolni tudja a tárgyalást folytató védelmi 
tiszt – ügyészi engedélyben rögzített – magatartási vonalát, és ezzel elkerülhető az elle-
nőrzést végző provokatív magatartásának esetleges vádja, valamint az eljárás törvényes-
ségének külső ellenőrzése is biztosítható.

A megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat kézhezvételétől számított 
8 munkanapon belül az ügyész megvizsgálja annak törvényességét, majd visszaküldi 
az elrendelő szervnek. Jogszabálysértés megállapítása esetén írásba foglalt indokolt hatá-
rozatával új határozat hozatalára utasítja a megbízhatósági vizsgálatot folytató szervet, 
ha pedig azt állapítja meg, hogy a megbízhatósági vizsgálat végrehajtására a részletes 
tervtől eltérően került sor, felelősségre vonást is kezdeményez.
A védett állomány megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját a megbízhatósági vizs-

gálat megindításáról nem, befejezéséről – ideértve a megszüntető határozat meghoza-
talát is – tizenöt munkanapon belül kell tájékoztatni. A védett állomány tagjára vagy 

108 Finszter 2004.
109 Kis 2009.
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tagjaira vonatkozóan megbízhatósági vizsgálatot elrendelni – a törvényi kivételtől elte-
kintve – naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet.

A megbízhatósági vizsgálat időtartama alkalmanként legfeljebb tizenöt nap, amelyet 
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője egy alkalommal 
tizenöt nappal meghosszabbíthat. A megbízhatósági vizsgálat során végzett tevékeny-
ségeket dokumentálni kell.
A megbízhatósági vizsgálat során a rendőrségi törvényben meghatározott módon 

titkos információgyűjtés folytatható. A titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt 
eszközt az elrendelő határozatnak és a részletes tervnek tartalmaznia kell.

A megbízhatósági vizsgálatot a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szerv tagja a törvényben meghatározott szabálysértést, valamint olyan szabály-
szegést követhet el,110 amelynek esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye, 
illetve a törvény szabályozza azokat a bűncselekményeket is, amelyeket nem követhet el.111

110 Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértést, valótlan 
bejelentés szabálysértést, vámszabálysértést, vámszabálysértés elkövetőjének segítése szabálysértést, vámor-
gazdaság szabálysértést, minősített adat biztonságának megsértése szabálysértést, külföldiek rendészetével 
kapcsolatos szabálysértést, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértést, közúti közle-
kedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést, víziközlekedési szabályok megsértése szabálysértést, 
köztisztasági szabálysértést, tiltott határátlépés szabálysértést, határrendészeti szabálysértést, valamint olyan 
szabályszegést követhet el, amelynek esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
111 Nem követhet el:
• az 1978. évi IV. törvény X. fejezetében, XI. fejezetében, XII. fejezetében – a magánlaksértés (1978. évi 

IV. törvény 176. §) kivételével –, XIII. fejezetében, XIV. fejezetében, XV. fejezetében – a hivatali visz-
szaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), a hatóság félrevezetése 
(1978. évi IV. törvény 237. §), valamint a III. címben és a VII. címben foglaltak kivételével –, XVI. feje-
zetében – a III. címben foglaltak kivételével –, XVII. fejezetében – az áru hamis megjelölése (1978. évi 
IV. törvény 296. §), valamint a III. címben foglaltak kivételével –, XVIII. fejezetében – a szerzői vagy 
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi IV. törvény 329/A. §) kivételével –, XIX. feje-
zetében és XX. fejezetében meghatározott bűncselekményt;

• Btk.-ban  meghatározott bűncselekményt, a személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §), a magánlaksértés 
(Btk. 221. §), a minősített adattal visszaélés (Btk. 265. §), a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság félreveze-
tése [Btk. 271. § (1) bekezdés], a hivatali visszaélés (Btk. 305. §), az információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás (Btk. 375. §), a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), 
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §), a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
visszaélés (Btk. 393. §), a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése (Btk. 394. §), 
a versenytárs utánzása (Btk. 419. §), illetve a Btk. XXVII., XXXIII. és XXXIX. Fejezetében felsorolt 
bűncselekmények kivételével;

• elkövetheti a jövedéki adóról szóló törvény szerinti szabálytalanságot, illetve megsértheti a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti kötelezettséget;

• elkövetheti a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségi szabályok megsértését, a fémkereskedő fém-
kereskedelmi tevékenységével, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok más személy általi értékesí-
tésével, szállításával, fuvarozásával, raktározásával, tárolásával, hasznosításával összefüggő szabályok 
megsértését, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerbe a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó 
bejelentési kötelezettséghez kötődő szabályok megsértését, költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, 
állami támogatások felhasználásával összefüggésben adózási bejelentési, bevallási, megfizetési köte-
lezettségek, számviteli renddel kapcsolatos kötelezettségek megsértését.
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A megbízhatósági vizsgálatot végző védelmi tiszt büntethetőségét kizáró okok meg-
egyeznek a fedett nyomozóra vonatkozó büntethetőséget kizáró okokkal.

Nem büntethető a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv eljáró tagja
 – a megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó részletes tervben rögzített bűncselekmény, 

szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha az elkö-
vetés bűnmegelőzési, bűnfelderítési érdeket szolgált;

 – a biztonságának biztosítása és lelepleződésének megakadályozása érdekében elkö-
vetett bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó sza-
bályszegés miatt, ha a biztonságának vagy lelepleződésének megakadályozásával 
kapcsolatos érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonásához fűződő érdek; illetve

 – olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabály-
szegés miatt, amely más bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakí-
tása érdekében szükséges, és a bűncselekmény megelőzéséhez vagy megszakításá-
hoz fűződő érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonáshoz fűződő érdek.

Az NVSZ titkos információgyűjtő tevékenysége és a büntetőeljárás előkészítő eljárásá-
nak leplezett eszközei alkalmazása során a Műveleti Főosztály Akció Osztálya személyi 
és technikai támogatást nyújt az NVSZ műveleti tevékenysége során jelentkező feladatok 
végrehajtásához, valamint közreműködik a megbízhatósági vizsgálatok lefolytatásában.

Az Ellátó Osztály az NVSZ költségvetésében elkülönített előirányzattal, biztosítja 
az arra jogosult szervezeti egységek részére a titkos információgyűjtő tevékenységhez 
és a leplezett eszközök alkalmazásához szükséges anyagi, pénzügyi és egyéb logisztikai 
feltételeket.

Kriminálpszichológiai Laboratórium országos hatáskörrel végzi – az NVSZ szer-
vezeti elem, valamint külső szerv megkeresései alapján – a poligráfos szaktanácsadói 
tevékenységet, a réteges hangelemzéseket, valamint a videoanalitikai elemzéseket.

Az Elemző és Értékelő Osztály működteti az NVSZ titkos információgyűjtéssekkel, 
leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatos adatbázisát, amelyekből a jogosultak 
részére adatszolgáltatást végez, illetve elemző-értékelő jelentéseket készít. Működteti 
az NVSZ titkos együttműködői nyilvántartását, kezeli az abban található adatokat, 
elvégzi az ezzel kapcsolatos lekérdezéseket. Az NVSZ igazgatóságok műveleti osz-
tályai és a Műveleti Főosztály megkeresésére lekérdezéseket hajt végre a rendőrségi 
törvényben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
országos adattáraiban. Az elemző és értékelő munka során összegyűjtött megállapítá-
sok, tapasztalatok alapján új módszereket, megoldásokat, ajánlásokat dolgoz ki. Ellátja 
a védett szervek állománya nemzetbiztonsági ellenőrzése során információszolgálta-
tást a nemzetbiztonsági szolgálatok részére. Adatszolgáltatást teljesít a Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző központ részére. Megkeresések alapján ellátja a titkos 
információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett adatok értékelé-
sét, ügyelemzését, kapcsolódó híváslista-elemzéseket, valamint rejtjelfeladatokat végez.

Az NVSZ a rendvédelmi szervek védelmén, ellenőrzésén túl ellátja a polgári titkosz-
szolgálatok védelmét, ellenőrzését is.
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Az NVSZ főigazgatója a törvényben megjelölt személyeknek rendszeres és átfogó 
tájékoztatást nyújt az általuk vezetett védett szerv ellenőrzésének tapasztalatairól.

Az NVSZ főigazgatója a védett állománnyal kapcsolatos összesített megállapításai-
ról évente tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert, valamint a rendészetért felelős 
miniszter útján a védett szervek irányítását ellátó minisztereket, továbbá soron kívül 
tájékoztatja a törvényben meghatározott személyeket, ha az általuk irányított szervnek 
a miniszter kinevezési jogkörébe tartozó vezetőjével kapcsolatban titkos információ-
gyűjtésre vagy előkészítő eljárás elrendelésére került sor.

Az NVSZ főigazgatója a védett szervek vezetőit szükség szerint, de évente legalább 
egy alkalommal tájékoztatja az általuk vezetett szervek állományával kapcsolatos össze-
sített megállapításairól.

Korrupció elleni tevékenység

2014-ben  alakult meg a Korrupciómegelőzési Főosztály. Az NVSZ kijelölt nemzeti tag-
ként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munká-
jában, ellátja a hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

Korrupciómegelőzési Főosztály küldetése elsősorban a megelőzés, nincs közvetlen 
beavatkozási lehetősége a korrupciós folyamatokba, nem végez titkos információgyűjtést, 
nem alkalmaz leplezett eszközöket.

Prevenciós, szemléletformáló tevékenységet folytat a korrupciós helyzetek kialaku-
lásának megelőzése érdekében. Ennek során ajánlásokat fogalmaz meg a közigazgatás 
számára az integráns (korrupciós kockázatot csökkentő) működés feltételeinek a meg-
teremtése érdekében.

Elsősorban stratégiai tervező, elemző-értékelő, véleményező, koordináló feladatokat 
lát el, aminek során előkészíti a korrupció elleni kormányzati stratégiát, és a hozzá kap-
csolódó intézkedési tervek tervezetét, amelyeket felterjeszt a rendészetért felelős minisz-
ter részére, valamint végzi az államigazgatás integritási és korrupciós kockázatainak, 
valamint a korrupciós helyzetnek a folyamatos értékelését, ezekről és a korrupcióellenes 
kormányzati tevékenység helyzetéről a rendészetért felelős miniszter útján tájékoztatást 
nyújt a Kormány részére.

A Főosztály feladata az integritásirányítási rendszer fejlesztése, kapcsolattartás az integ-
ritástanácsadókkal, tájékoztató és köztudatformáló intézkedések előkészítése, korrupciónak 
ellenálló szervezeti kultúra és állampolgári öntudat kialakítása. Ennek főbb elemei:

 – az integritástanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás, szakmai iránymutatásokkal 
tevékenységük támogatása;

 – módszertani útmutatók kidolgozása az integritási és korrupciós kockázatok felmé-
résének, a kezelésükre kidolgozott intézkedési terv és az integritásjelentés elkészí-
tésének támogatására, amelyet felterjeszt a rendészetért felelős miniszter részére;

 – az integritás tanácsadók közreműködésével figyelemmel kíséri és elemzi az állam-
igazgatási szervek integritási és korrupcióellenes kockázatkezelési tevékenységét, 
közreműködik a kockázatkezelés szakmai követelményeinek kialakításában;
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 – a tárgyévet követő év március 15-éig  gondoskodik az államigazgatási szervek integ-
ritásjelentéseinek a korrupciómegelőzési kormányzati honlapon való közzétételéről;

 – elemzi az államigazgatási szervek integritásjelentéseit, amelynek eredményéről 
összefoglalót készít a rendészetért felelős miniszternek;

 – az integritási és korrupciós kockázatok szempontjából megvizsgálja a rendészetért fele-
lős miniszter által meghatározott előterjesztés tervezeteket és tervezett intézkedéseket;

 – értékelő-elemző esettanulmányok készítésével elősegíti a korrupciós kockázatok 
időszerű felismerésében rejlő megelőzési lehetőségek tudatosítását;

 – javaslatot tesz az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés, valamint a korrup-
ciómegelőzés, integritás és hivatásetika témájú közszolgálati és rendészeti képzések 
és továbbképzések képzési tematikájának kialakítására.

A Főosztály részt vesz a nemzetközi együttműködésből, nemzetközi egyezmények-
ből eredő feladatok teljesítésében, jelentési és képviseleti kötelezettségek ellátásában, 
valamint folyamatos és aktív együttműködésre törekszik az költségvetési szervekkel 
és a civil szervezetekkel, egyetemekkel, különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
mel. Az egyetemen szakirányú továbbképzési formában történik az integritástanácsadó 
képzés. A képzés célja a közigazgatásban dolgozó olyan integritás tanácsadók képzése, 
akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismereté-
vel és a szervezetfejlesztési technológiák elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai, 
pszichológiai, valamint kockázatelemzési és -kezelési tudással rendelkeznek. Ennek 
birtokában, a releváns nemzetközi jó gyakorlatok megismerésével és személyes kompe-
tenciáik továbbfejlesztésére való képességgel, valamint a közigazgatási szervek műkö-
désével kapcsolatban felmerülő különféle típusú szabályozási, megfelelőségi feladatok 
összehangolásával alkalmasak és képesek arra, hogy egy közigazgatási szervezetben 
támogassák az integritásirányítási rendszer fejlesztését. Alkalmasak továbbá arra, hogy 
a szervezet belső kontrollrendszerének működtetését, a hivatásetikán alapuló munkakul-
túra elterjedését elősegítsék, ezáltal hozzájáruljanak a korrupció és az integritást sértő 
cselekedetek kockázatának csökkenéséhez, valamint megelőzéséhez.

Az NVSZ egyik speciális feladata a vezetői beosztásba kinevezést és a rendfokozat-
ban történő soron kívüli előléptetést megelőzően előzetes véleményalkotás, amelynek 
során – kezdeményezése esetén – megvizsgálja és tájékoztatást nyújt arról, hogy a kine-
vezésre jogosult vezető által megjelölt vezetői beosztásba kinevezhető, illetve a rend-
fokozatban soron kívüli előléptetni tervezett személyről a véleményezésre irányuló 
megkeresés időpontjában rendelkezésére álló információk alapján felmerül-e olyan adat, 
amely alapján fennállhat annak a kockázata, hogy az érintett személy vonatkozásában 
a kinevezést, a soron kívüli előléptetést követő rövid időn belül korrupciós bűncselek-
mény elkövetésére utaló, a rendvédelmi szerv tekintélyét, a működésébe vetett közbi-
zalmat megingató információk kerülhetnek nyilvánosságra. A tájékoztatás eredménye 
(az aktuálisan rendelkezésre álló információk) nem köti a kinevezésre, előléptetésre 
jogosult vezetőt.



VÁKÁT OLDAL
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Titkos információgyűjtés a rendőrség  
célkörözési tevékenységében

Sulányi Vilmos

Bevezető

A különféle deliktumok, jogsértések és azon belül is a kiemelt bűncselekmények elköve-
tése miatt keresett személyek felkutatása iránti szándék szinte egyidős a rendfenntartó 
szervek létrejöttével. Fejlődésük nyomon követése során megállapítható, hogy e tevé-
kenység mindig kiemelt feladat volt munkájuk során.

A körözött személyek felkutatásában hatalmas mérföldkövet jelentett az 1885-ben  
bevezetett bűnügyi nyilvántartás rendszere, amely négy részből állt: a rovott múltú 
egyének nyilvántartása, feltételesen szabadlábon lévő egyének nyilvántartása, körözött 
egyének nyilvántartása, tárgynyilvántartás.112 A nyilvántartás alapján már tudatosabb, 
összehangoltabb intézkedéseket is tehettek a hatóságok a körözött személyek felkutatása, 
elfogása érdekében.

A bűnüldöző szervek fejlődése, tevékenységi körük bővülése során a 20. században 
fokozatosan jöttek létre az egyes szervezeti elemeknél olyan munkakörök, amelyeket 
ellátó személyek elsődleges feladata a körözési tevékenység folytatása lett. Egy-egy 
kiemelten körözött személy tartózkodási helyének felkutatása érdekében egyre gyak-
rabban történt együttműködés a bűnüldöző szervek egyes elemei között.

Német minta alapján 1999-ben  alakult meg az Országos Rendőr-főkapitányság célkö-
rözési egysége, amely később átkerült a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
(a továbbiakban: NNI) jogelődjéhez, ahol alosztály jogállással működik napjainkban is. 
Az NNI-nél működő szervezeti egység mintájára a 2000-es  évek közepén a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK), majd a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság (a továbbiakban: PMRFK) szervezeti struktúrájában került létrehozásra célkörözési 
egység. A BRFK-n belül osztály, a PMRFK-n belül csoport jogállással működik nap-
jainkban.

Az egységek nyomozói minden jogszerű eszközt és módszert bevetnek annak érde-
kében, hogy a kiemelt bűncselekményt elkövetett, szökésben lévő, elfogatóparanccsal 
körözött személyeket felkutassák. Feltérképezik az érintett életvitelét, szokásait, családi, 
baráti és ismeretségi körét, minden olyan adatot, információt ellenőriznek, amely elvezeti 
őket a célszemély (körözött) megtalálásához.

Mint minden rendőri egység, így a célkörözési egységek is jogszabályi alapon, jogi 
keretek között végzik munkájukat, amelyek közül a legfontosabbak az alábbi normák:

 – A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azo-
nosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény.

112 Anti 2011.
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 – A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről 
és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet.

 – A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi 
feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK-utasítás.

A körözési tevékenység végzéséhez számos további jogszabály kapcsolódik, amelyek 
az alábbiak:

 – a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.),
 – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
 – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 – a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.),
 – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzá-

rás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.),
 – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény,
 – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.),
 – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
 – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény,
 – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tar-

tózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 – a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény,
 – az Európa Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 

CLXXX. törvény.

A célkörözés nyílt módszerei

A rendőri feladatok között a célkörözési tevékenység mint a körözési munka speciá-
lis formája egyértelműen elhatárolható az egyéb bűnügyi feladatoktól. A tevékenység 
során alkalmazott titkos információgyűjtés módszerei, eszközei nem tárgyalhatók a nyílt 
eszközök és módszerek alkalmazásának bemutatása nélkül. E fejezet célja a szakmai 
ismeretek bővítésén túl „könnyen emészthető” módon bemutatni a szerteágazó rendőri 
tevékenységeken belül ezt a speciális eljárást.

A klasszikus bűnügyi feladatok a nyomozati szakban a bűncselekmény gyanújának 
megállapítása vagy kizárása, a cselekménnyel kapcsolatos információk, bizonyítékok 
begyűjtése, vizsgálati-vádelőkészítési szakban az irat vádképessé tétele, a bizonyítékok 
szisztematizálása, a levont következtetések összegzése.

A célkörözési tevékenység ettől jelentősen eltér. Más hozzáállást, munkamódszereket 
és taktikát igényel, mivel itt gyakorlatilag (nem túl szerencsés szóval) fejvadászat folyik, 
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amelynek célja egy adott személy aktuális vagy egy előre tervezett időpontban leendő 
tartózkodási helyének megállapítása, elfogásának megszervezése és végrehajtása.

Alapvetően a célkörözési tevékenység – hasonlóan a többi speciális rendőri szakág-
hoz – kizárólag a több éves, szerencsés esetben „utcai” (rendészeti járőr) és/vagy bűnügyi 
tapasztalattal rendelkező munkatársakat igényel. A tapasztalat az, hogy a legsikeresebb 
szakemberek az 5–20 szolgálati évvel és területen szerzett rendészeti vagy bűnügyi 
tapasztalattal rendelkező kollégák. A célkörözési munka tanulható, de a rendőri tapaszta-
latok paneljeire épül, ezért nem szerencsés, hogy valaki „nulláról” célkörözési nyomozó 
legyen, mivel a betanulási időszak jelentősen megnőhet azoknál, akik valamely rendészeti 
oktatási intézményből frissen kikerülve azonnal ilyen tevékenységbe kezdenek. Az ezen 
a szakterületen tevékenykedőktől ugyanis elvárás, hogy nemcsak a körözött személy fel-
kutatásában, az ügyfeldolgozásban tevékenykedjenek, hanem hogy ténylegesen vegyenek 
részt az elfogás végrehajtásában, akár jelzőként (ez az a személy, aki az elfogó egységet 
„rávezeti” a célszemélyre), akár effektíve az intézkedésben.

Elengedhetetlen, hogy az eljáró nyomozó jó elemző, értékelő, szervező képességgel 
rendelkezzen, kiválóan kezelje a technikai eszközöket, különösen a számítógépet, okos 
telefont stb. A kiváló kezelés természetesen nemcsak azt jelenti, hogy ismeri az esz-
közök működését és használatuk módját, hanem – akár merőben új felhasználási mód 
kitalálásával – sikeresen be tudja integrálni a munka minden olyan szegmensébe, ahol 
ezen eszközök használata előnyt jelenthet. A különböző adatkezelő-elemző szoftvereket 
készségszinten kell ismernie, folyamatosan igyekeznie kell ezek felhasználhatóságának 
spektrumát szélesíteni.

Széles körű ismeretekkel kell hogy rendelkezzen a különféle adatbázisok tartalmával, 
kezelésével kapcsolatban. Ismernie kell azoknak a társszerveknek a munkáját, amelyek 
segítségével (akár azok adatbázisainak, nyilvántartásainak, akár személyi, technikai 
eszközeik igénybevétele útján) a saját tevékenységét sikeresebbé vagy gyorsabbá, pon-
tosabbá tudja tenni.

Kiváló kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie, akár a személyes, akár 
a technikai eszközön (telefon, e-mail, chat stb.) folytatott kapcsolattartás során.

Kiterjedt kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie rendőrségen belül és kívül is, mivel 
az időtényező sokszor nagyon fontos, a jó személyes kapcsolatok (azaz a szakmai és civil 
bizalom) az információátadást, reagálást jelentősen meggyorsítják. Ez nyilvánvalóan 
nem lehet elvtelen, öncélú, azaz a vonatkozó normákba nem ütközhet. Tipikus példa 
erre, mikor egy hivatalosan megkért információt soron kívül szóban vagy írásban előbb 
rendelkezésünkre bocsátanak és a hivatalos válasz csak később érkezik meg.

A célkörözési tevékenység során, legyen szó akár egy „sima” körözési eljárásról, akár 
titkos információgyűjtésről, az alapot a célszeméllyel kapcsolatban a különböző nyílt 
és minősített adattárakban, nyilvántartásokban található adatok összegyűjtése, lehetőség 
szerint azok szisztematikus értékelése teszi ki.

A keresett személy és az ismert kapcsolatai priorálása megtörténik a Robotzsaru 
Neo- és Netzsaru-adatbázisokban, a hozzájuk korábban bejegyzett lakcím és telefonos 
elérhetőségek megállapítása érdekében, továbbá annak megállapítására, hogy a keresett 
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személy az elfogatóparancs kibocsátását megelőzően mely területen mozgott, őt merre, 
milyen járművel és kinek a társaságában vonták intézkedés alá, amennyiben erre sor 
került.

A körözési eljárás során megkeresett intézmények, szervezetek nyilvántartásaiból, 
adatbázisaiból, a célszemélyről rendelkezésre bocsátott adatok további alapot adhatnak 
a későbbi sikeres felderítéshez.

A fentieken túl ellenőrzésre kerül az Integrált Portál-alapú lekérdező rendszer (a továb-
biakban: IPL) a bejegyzett lakcímek és a tulajdonolt járművek megállapítása érdekében, 
továbbá annak megállapítására, hogy a tagállami ítéletek között szerepel-e a keresett 
személlyel szembeni intézkedés.

Jelentős szerepet kap az OSINT-tevékenység, amely során ellenőrzik az elérhető 
közösségi portálokat, a kapcsolatokat és az oda feltöltött esetleges fotókat a tartózkodási 
hely beazonosítása érdekében (Facebook, Instagram stb.).
A BRFK Célkörözési Osztály hölgy szaknyomozója egy művelet során hamis Face-

book-profillal sikeresen kapcsolatba került egy két éve eredményesen bujkáló, több-
szörösen büntetett és körözött személlyel. Színlelt ismerkedési szándékkal bocsátko-
zott levelezésbe, amire a célszemély „ráharapott”, és konkrét adatok nélküli randevút 
beszéltek meg egy későbbi időpontra. Sajnos az akció megszervezése előtt két nappal 
a célszemélyünket igazoltatás során elfogták, így a műveletet nem sikerült befejezni, 
azonban a módszer ennek ellenére sikeresnek mondható, a célszemély nem fogott gyanút.

A célszemély jelenlétét a rendelkezésre álló adatok alapján, online hirdetőfelületeken, 
online piactereken is indokolt felkutatni.
Egy korábban bevezetett TIGY során szaknyomozónk egy internetes adás-vételi olda-

lon megtalálta a célszemély telefonszámát. Vásárlási szándék színlelésével az aukciót 
megnyerte, majd találkozót szerveztünk a lebonyolításra. Itt a célszemély megjelent, majd 
szerencsénkre „egyet fizet, kettőt kap” akció keretében a helyszínen elfogtuk a célsze-
mélyt valamint a szintén körözött élettársát is.

A mai korban kihasználhatók a különböző ételfutár-, csomagküldő, házhoz szállító 
cégek nyilvántartásai is, amelyek ellenőrzése során a célszemély tartózkodási helyére, 
aktuális elérhetőségére utaló információkhoz juthat a célkörözési egység, amelyek jel-
lemzően naprakészebbek minden más hivatalos nyilvántartások adatainál.

Nemzetközi együttműködés113

A schengeni egyezmény nem csak a jogkövető állampolgárok számára előny, a „komo-
lyabb”, tapasztalt bűnözők egyre inkább kihasználják azt a lehetőséget, hogy különösebb 
ellenőrzés nélkül külföldre távozhatnak, őket a külföldi társszervek segítségével tudjuk 
elfogni, ezért is nagyon fontos a jó munkakapcsolat kialakítása a hasonló külföldi egy-
ségekkel. A jogszabályok minden országban más és más módszereket engedélyeznek, 
ezért időnként nehéz a megfelelő információ beszerzése és felhasználása.

113 Hiripi Gábor (NNI Cékörözési Osztály) szakmai anyagának felhasználásával.
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Nagy segítség a 2010-ben  létrejött ENFAST (European Network of Fugitive Active 
Search Teams), amelyben a célkörözési egységek közvetlenül tarthatják egymással a kap-
csolatot.

Az ENFAST-kezdeményezés a belga európai uniós elnökség ideje alatt született 
2010 szeptemberében, amely kezdeményezés annak a kihívásnak kívánt megfelelni, 
amely megnehezítette az EU-tagállamok rendőrsége számára a körözött személyek 
elfogását, mivel a schengeni terület a körözött bűnözőknek is szabad mozgást bizto-
sított és a nemzetközi együttműködés nehézkesen működött. A kezdeményezést nagy 
érdeklődés kísérte, a konferencián az összes tagállam képviseltette magát, valamint 
az EUROPOL, az INTERPOL és az EUROJUST is. Az alakuló ülésen a tagországok 
egyetértettek abban, hogy ennek a kihívásnak megfelelni csak úgy lehet, ha olyan, a vég-
rehajtó egységekből álló hálózatot hoznak létre, amelyben közvetlenül tartják egymással 
a tagok a kapcsolatot, ezáltal rugalmas és gyors reagálást téve lehetővé.

A belga elnökség határozati javaslata alapján az EU Tanácsa határozatban114 támo-
gatta a hálózat létrehozását, amelyben javaslatot tett mindenhol a hasonló centralizált 
egységek létrehozására, és részvételükre az ENFAST informális hálózatban, amelyben 
az államok a centralizált egységekben kijelölt kontaktpontok révén tartják a kapcsola-
tot. A hálózat résztvevőinek javasolják a folyamatos információcserét, legalább évente 
konferencia tartását, és közös cselekvést az európai elfogatóparancs alapján keresett 
személyek lokalizálásra és elfogására.

Nemzetközi területen az NNI Célkörözési Alosztálya a kontaktpont, és tartja a kap-
csolatot közvetlenül az ENFAST hálózaton belül az európai tagállamok célkörözési 
egységeivel

Az ENFAST-konferenciákon való rendszeres részvétel, és különösen 2011-ben  
a magyar elnökség alatt a konferencia megrendezése rendkívül jó hatással volt a magyar 
célkörözés nemzetközi megítélésére, az esélyek a külföldön bujkáló magyar bűnözők 
elfogására nagyban javultak. Ennek oka, hogy a hálózat az operatív végrehajtó egysé-
gek közvetlen kapcsolattartása révén képes a rugalmas és főként igen gyors reagálásra, 
amikor információ keletkezik egy-egy külföldön bujkáló bűnözőről. A hálózat főként 
az EU-n belül működik, azonban a tagországok az EU-n kívüli országok vonatkozásában 
is megosztják egymással tapasztalataikat, szükség esetén lehetőségeiket, mint például 
az egyes országok összekötőtisztjeinek igénybevétele Európán kívül.

A hálózat, az alapító „alkotmányának” megfelelően a tagországok közül kétévente 
új elnökséget választ, a két év alatt az elnökség feladata a konferenciák, oktatások szer-
vezése, a hálózat képviselete a Tanács felé.

A hálózat aktív tagja az EU-s rendvédelmi ügynökség, az EUROPOL, amely műveleti 
együttműködés koordinálásán, dokumentálásán kívül másban is támogatja a hálózatot. 
Ennek a támogatásnak az eredménye az EUROPOL által üzemeltetett „EU MOST WAN-
TED” weboldal, ahol bárki, aki meglátogatja a weboldalt, akár névtelen tippet is tehet 
egy-egy körözött személyre vonatkozólag. Ez a weboldal nagyon sikeres, rengeteg tipp 
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érkezik, hiszen egy másik, idegen országban a körözött személyek már nem konspirálnak 
annyira, egy kíváncsi szomszéd vagy munkatárs gyakran felismeri a bujkáló bűnözőt. 
Minden évben szerveznek egy médiakampányt, amelyben megpróbálják a közvélemény 
figyelmét felhívni a weboldalon szereplő bűnözőkre.

A hálózat segítségével több, különösen súlyos bűncselekményt (emberölés, rablás) 
elkövető, huzamosabb ideje külföldön bujkáló elkövetőt sikerült kézrekeríteni, ezen 
személyek elfogására a nemzetközi együttműködés nélkül nem lett volna lehetőség.
D. Cs. szerb bérgyilkos esetében szinte összeurópai együttműködés alakult ki, a közös 

műveletben részt vettek a szerb, horvát, magyar, szlovák, cseh, holland, német, osztrák 
célkörözési egységek. D. Cs. Hollandiában. Szerbiában, Spanyolországon, Magyaror-
szágon követett el gyilkosságot, és folyamatosan mozgásban volt, szükség volt arra, hogy 
az egyes országok által összegyűjtött részinformációkat (használt gépkocsik, telefonok, 
ismerősök, szállások stb.) folyamatosan elemezve egyre közelebb kerüljenek a körözött 
személyhez. A két hónapos hajsza végén a magyar és szlovák kollégák által az utolsó 
tartózkodási helyén talált nyomok alapján a cseh célkörözési egység egy prágai motelben 
azonosítani tudta és elfogta a helyi műveleti egységek segítségével.

A titkos információgyűjtés

A körözött személyek felkutatása során foganatosítható intézkedések között kiemelt szere-
pet tölt be az Rtv. VII. fejezetében szabályozott titkos információgyűjtés mint különleges 
tevékenység. Különleges, mert a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, 
a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok korlátozásával jár, 
és az érintett tudta nélkül kerül végrehajtásra.

A rendőrség többek között a körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének 
megállapítása céljából is, gyűjthet titokban információt.

A bűnfelderítő szervek munkáját számos olyan adat, információ segíti, amely nem 
szerezhető meg más módon, csak a titkos információgyűjtés keretei között. Ez elmond-
ható a célkörözési tevékenységről is.

Különleges tevékenysége a titkos információgyűjtés a rendőrségnek, ezért csak az erre 
feljogosított szervei végezhetik. Különleges, ami jelenti azt is, hogy aki ilyen szervezeti 
egységnél dolgozik, annak rendelkeznie kell az e tevékenység folytatásához szükséges 
ismeretekkel, képességekkel. A célkörözési egységek tagjainak a fent leírtak és ezen 
ismeretek birtokában tudják hatékonyan végezni munkájukat.

A BRFK Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztálya a körözött személyek felkuta-
tása érdekében az Rtv. 63. §-a alapján folytathat titkos információgyűjtést, amely során 
a törvényben meghatározott bírói engedélyhez nem kötött és bírói engedélyhez kötött 
eszközöket alkalmazhatja.

Amennyiben a keresett személyhez, illetve megállapított kapcsolatához (élettárs, 
barát/barátnő, szülők, testvér) beszerzésre kerül olyan telefonos elérhetőség, amely koráb-
ban köthető volt, vagy jelenleg is köthető a személyekhez, a Nemzetbiztonsági Szak-
szolgálaton (a továbbiakban: NBSZ) keresztül híváslista bekérésére kerül sor. A bekért 
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híváslista ellenőrzése során különösen indokolt ellenőrizni a kapcsolási szám előfizetőjét, 
továbbá az abban szereplő kapcsolatokat, a kapcsolási szám használatának helyét a cella-
adatok alapján. Amennyiben a híváslistából kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy 
azt aktuálisan a keresett személy használhatja, további műveletek bevezetése indokolt.

Ha hozzátartozó elérhetősége került beszerzésre, úgy a szám híváslistájában szereplő 
telefonszámok között, figyelembe véve a kapcsolatok gyakoriságát, indokolt ellenőrizni 
a telefonszámokat a rendelkezésre álló nyilvántartásokban és az internetes alapú appli-
kációkban az esetleges regisztrációk miatt (Viber, WhatsApp stb.).

Ha olyan kapcsolási szám kerül beszerzésre, amelyet alappal feltehetően a keresett 
személy használ, akkor indokolt ismételt híváslista bekérése a megállapított telefonszám 
vonatkozásában.

Amennyiben a keresett személyhez egyértelműen beszerzésre került a kapcsolási 
szám, az NBSZ-en keresztül indokolt helymeghatározás, cellainformáció kérése, amely 
a keresett személy tartózkodási helyével kapcsolatban nem pontos helyet jelöl, de az ese-
tek többségében sikerül egy kisebb helyre szűkíteni tartózkodási helyét. Az NBSZ 
szakegysége segítségével lehetőség van forgalmazási hely megállapítására a beszerzett 
kapcsolási számra vonatkozóan, amely a készülék pontos helyzetét jelöli meg. Ebben 
az esetben, az NBSZ szakegységének megállapítását követően, indokolt nyílt rendőri 
erővel ellenőrzést tartani a megállapított területen, ingatlanban.

Ha a célszemély elérhetősége egyértelműen kiderült, és a forgalmazási hely pontos 
méréssel megállapítható, az elfogást a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani.

A cellainformációk lekérése alapvető információkat szolgáltat a forgalmazási szoká-
sok feltérképezésére („fekvő-kelő” cella), ez alapján többek között kideríthető, hogy a cél-
személy valamely, a célkörözési egység előtt ismert címén tartózkodhat-e. Ez az infor-
máció akár a célszemély vagy valamelyik „kontaktja” figyelésének megszervezésére, 
akár az adott ingatlanban az elfogás végrehajtására nyújt lehetőséget.

Amennyiben nem kerül beszerzésre közvetlen elérhetőség a keresett személyhez, 
indokolt azon személyek ellenőrzése, akik részéről feltételezhető, hogy felveszik a kap-
csolatot a körözött személlyel, akár személyesen, akár telefonon keresztül.

A titkos információgyűjtés eszközei a BRFK célkörözési tevékenysége során

Tekintettel arra, hogy a már vázolt okok miatt a célkörözési tevékenység céljában és emi-
att módszereiben eltér az egyéb rendőri eljárásoktól, ezért a titkos információgyűjtés 
és az egyéb leplezett eszközök eszköztárából nem alkalmazzuk mindet.
Humán eszközök:
 – felderítő szerv tagja célkörözési tevékenységben személyi kapcsolatai, helyismerete 

révén biztosíthatja az eljárás sikerét. Sikeresen lehet például alkalmazni olyan eset-
ben, amikor bevezetett titkos információgyűjtés során együttműködésre kell bírni 
olyan személyt, akivel jó kapcsolatot ápol.
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 – fedett nyomozó bevetésére a lehető legritkább esetben, csak kiemelt fontosságú 
ügyekben kerül sor, egyrészt a felkészülési idő hossza, másrészt a dekonspiráció 
veszélye miatt.

 – együttműködőket rendszeresen alkalmazunk akár az általuk birtokolt információ 
megszerzése, akár például a rendelkezésükre álló lehetőségek (objektumba beju-
tási lehetőség biztosítása vagy hosszabb megfigyelésre alkalmas ingatlan, jármű) 
kihasználására.

Konspirált környezettanulmány: környezettanulmányt akkor alkalmazunk, ha a célsze-
mély vélt tartózkodási helye és annak környezete felmérésére, feltérképezésére van szük-
ség. Ez akár szükséges lehet az elfogás megszervezésének a segítésére vagy a körözöttről 
szóló információ ellenőrzésére – például indokolatlan rendőri intézkedések elkerülése 
céljából. KT alkalmazásával megtervezhető az elfogás időpontja, módja, a kellő létszám 
biztosítása, esetleg valamilyen speciális körülmény, például veszélyes kutyák jelenléte. 
A környezettanulmányt végző speciális szakemberek (NBSZ) rendelkeznek olyan rutin-
nal, fedősztorikkal, illetve –okmányokkal, amely szinte teljesen kizárja a dekonspiráció 
lehetőségét.
Legenda: legendát általában a célszemély megközelítésére, kapcsolatfelvételkor, tele-

fonszám ellenőrzésekor használunk (ilyenkor például telefonos marketingkutatás, reklám 
vagy egyéb legenda alkalmazásával ellenőrizzük, hogy a kérdéses telefont ki használja, 
egyáltalán a telefon él-e még.)
A valódi cél leplezésével történő információgyűjtés és ellenőrzés (puhatolás): a puha-

tolás során az eljáró nyomozók a rendőri jelleget nem, de a valódi szándékot leplezve, 
a beszélgetést taktikusan irányítva szerez be információt a célszeméllyel kapcsolat-
ban. Tipikus példája, mikor egy társasházban „általában” kérdezősködünk az ott lakók 
összetételéről, majd részletesebb kérdések feltevésével lassan kihámozzuk a kérdéses 
személyre vonatkozó információt. Időigényes, rutint igénylő feladat, gyakorlatilag szinte 
taníthatatlan tevékenység.
Elektronikus hírközlési eszközön vagy információs rendszeren folytatott kommuni-

káció tényének megállapítása és a lehallgatás: Ha a körözött személlyel szemben kibo-
csátott elfogatóparancs lehetőséget biztosít, indokolt bírói engedélyhez kötött különleges 
eszköz bevezetése (lehallgatás), amely azokkal a személyekkel kapcsolatban lehetséges, 
akik igazolhatóan tarthatják a kapcsolatot a körözött személlyel.

Információs rendszer alatt értendő minden olyan ellenőrizhető adatforgalom, amely 
számítógépes rendszereken, az interneten zajlik.

Ezek ellenőrzésével a célszemély kapcsolatrendszere, mozgása, szokásai állapíthatók 
meg.
Rejtett figyelés végrehajtása: a keresett személy kapcsolataira vonatkozhat, a műve-

lettől az várható, hogy a megfigyelés során a megfigyelt személy felveszi a kapcsolatot 
a keresettel, és ilyen módon beszerzésre kerülhet annak tartózkodási helye. Rejtett meg-
figyelés alkalmazható adott ingatlanra is, amely korábban esetleges tartózkodási helyként 
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került beszerzésre. Ennek célja a keresett személy mozgásának észlelése és azonosítása, 
majd akció végrehajtása során a személy elfogása.

A megfigyelés alkalmazására sor kerülhet akár élőerő kiváltásával, technikai esz-
közök alkalmazásával, amennyiben az adott helyen a célszemély rendszeres vagy eseti 
jelleggel történő előfordulása valószínűsíthető. A technikai eszközzel végrehajtott meg-
figyelés gyakorlatilag kamera felhelyezését jelenti. Magánlakásba történő telepítése bírói 
engedélyhez kötött (hely titkos megfigyelése), és a telepítés (kivonás) érdekében titkos 
információgyűjtés folytatható. Előnye, hogy a kamera nem pihen, nem hibázik, valamint 
a felvétel bármikor megtekinthető, hátránya, hogy a telepítés és kivonás körülményesebb, 
mint az élőerő alkalmazása esetén, valamint ha esemény történik (azaz a célszemély 
megjelenik), a gyors reagálást csak úgy lehet megoldani, ha a közelben van készenlétben 
egy egység.
Technikai nyomkövető eszköz, vagy akár rejtett figyelés alkalmazásával lehetővé vál-

hat a célszemély rejtekhelyének megállapítása. Ez a célkörözési tevékenységben általában 
gépkocsi nyomkövetővel való telepítését jelenti, amellyel a célszeméllyel rendszeres kap-
csolatban levő személy mozgását tudjuk nyomon követni konkrét fizikai kontaktus nélkül.
Titkos együttműködési megállapodás olyan megbízható együttműködő személlyel 

köthető, akinek segítsége nélkülözhetetlen vagy közreműködése jelentős mértékben 
megkönnyíti, meggyorsítja az eljárás lefolytatását.
(Elfogási) akció: akciót legtöbbször a célszemély kézrekerítése céljából alkalmazunk, 

ez a „hab a tortán”, ilyenkor az akció általában figyelésből, esetleg puhatolásból, bemé-
résből és az elfogás, rajtaütés végrehajtásából áll. Minden esetben terv alapján pontos 
feladatmegosztás szerint zajlik.

Az elfogás végrehajtásánál akkor van jelen az ügygazda, ha az a műveleti érdekeket 
nem sérti. Például, ha a titkos információgyűjtésben korábban az elfogott személlyel 
kapcsolatban alkalmaztak legendát, vagy valamilyen egyéb módon a nyomozó szemé-
lyesen találkozott a célszemély kapcsolataival, akik az elfogáskor is a közelben vannak 
(családtagok stb.), mérlegelni kell, hogy a kolléga megjelenése nem jár-e a személye vagy 
az általa korábban alkalmazott módszer dekonspirációjával.

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ha a kolléga korábban informálódott a kontakt-
személyeknél fedősztori alkalmazásával, és az elfogáskor felismerik mint rendőrt, azzal 
bukott a fedősztori is, azaz máskor azt már nem lehet alkalmazni, mivel híre megy, 
dekonspirálódott.

A teljes felderítés során lehetőség szerint törekedni kell az erők, eszközök és módsze-
rek egymást támogató, komplex alkalmazására, amely egyrészt csökkenti a dekonspiráció 
veszélyét, másrészt a komplex alkalmazás révén teljesebb, gazdagabb információhalmaz 
állhat rendelkezésre mind a célszemélyről, mind kapcsolatáról.

A célkörözés komplex tevékenység, amelynek során több eszközt, módszert együtt 
alkalmazhatnak a célkörözési egységek, amihez az adódó lehetőségeket azonnal lerea-
gálva-kihasználva hajtják végre a realizálást, azaz az elfogást.
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A személyi védelem, Védelmi Program, személyvédelmi 
és létesítménybiztosítási feladatok és a titkos információgyűjtés

Nyeste Péter

Nemzetközi összehasonlítás115 alapján megállapítható, hogy a bűnüldözési célú felderí-
tés hírszerző szektorális feladatai közé tartoznak egyrészt a megelőző és veszélyelhá-
rító jellegű, konkrét bűncselekményekhez nem kötődő, ágazati törvényi szabályozású 
bűnüldözési feladatok (rendészeti célú felderítés), másrészt az elsődleges bűnüldözési 
információk ellenőrzését szolgáló intézkedések, amelyeket előzetes nyomozás keretében 
lehet végrehajtani. A 2018-as  büntetőeljárási reformhoz igazodó rendészeti célú felderítést 
szabályozó rendőrségi törvény a személyvédelem és létesítménybiztosítási, valamint 
a személyi védelemi feladatokat, illetve a Védelmi Programot a korábbi szabályozáshoz 
hasonlóan a rendőrség titkos információgyűjtési feladatai közé sorolja.116

A rendőrségi törvény a titkos információgyűjtést szigorúan célhoz kötötten enge-
délyezi elrendelni, az egyes célokhoz olyan normatív feltételrendszert társítva, amely 
alapján a titkos információgyűjtést csak meghatározott szempontrendszer alapján lehet 
elvégezni, ezzel a tevékenység törvényességének érdemi megítélését segíti. A törvény 
minden egyes cél esetében külön-külön konkretizálja, hogy pontosan milyen feltételek 
teljesülése esetén végezhető titkos információgyűjtés.

A rendőrségi törvény alapján a személyi védelem ellátása, illetve a Védelmi Prog-
ram előkészítése és végrehajtása érdekében akkor folytatható titkos információgyűjtés, 
ha megalapozottan feltehető, hogy attól a fenyegetett helyzetben lévő személy veszé-
lyeztetettségére vonatkozó, illetve az ellene irányuló személy elleni erőszakos vagy 
közveszélyt okozó bűncselekmény megelőzését szolgáló, a végrehajtás szempontjából 
lényeges információ várható.

115 Nyeste 2016. 
116 Rtv. 6. § „A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:
• gondoskodik a büntetőeljárással összefüggésben a jogszabályban meghatározott személyi kört érintő 

személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem) ellátásáról, továbbá a büntetőeljárásban 
részt vevők Védelmi Programjának (a továbbiakban: Védelmi Program) a végrehajtásáról,

• védi a jogszabályban meghatározott, Magyarország szempontjából különösen fontos személyek (a továb-
biakban: védett személy) életét, testi épségét; őrzi a jogszabályban meghatározott létesítményeket és érté-
keket (a továbbiakban együtt: személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatok).”

Rtv. 7/E.§ „A terrorizmust elhárító szerv jogszabályban meghatározottak szerint egyes védett személyek 
tekintetében személyvédelmi feladatokat lát el, és egyes kijelölt létesítmények tekintetében létesítmény-
védelmet gyakorol.”
Rtv. 64. § „A rendőrség
d) a személyi védelem ellátása, illetve a Védelmi Program előkészítése és végrehajtása során,
e) személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátása során az e törvényben meghatározott sza-
bályok alapján folytathat titkos információgyűjtést.”
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A személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatok ellátása érdekében akkor folytat-
ható titkos információgyűjtés, ha megalapozottan feltehető, hogy attól a védett személy, 
a kijelölt létesítmény veszélyeztetettségére vonatkozó, valamint az ezek ellen irányuló 
erőszakos bűncselekmény megelőzését szolgáló információ várható. Ennek megállapítása 
érdekében a rendőrség kijelölt egységei folyamatos veszélyeztetettségfelmérést szolgáló 
megelőző, védelmi tevékenységet folytatnak.

A személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatok

A hazai szakmatörténetben hosszú időre tekint vissza az uralkodók védelmét ellátó test-
őrszervezetek fejlődése. Az Osztrák–Magyar Monarchiában az uralkodót magyarországi 
tartózkodása idején kizárólag a magyar testőrszervezetek őrizték, azaz a Magyar Királyi 
Nemesi Testőrség és az 1904-ben  felállított Magyar Királyi Darabont Testőrség. Vala-
mennyi testőrség a főudvarmester irányítása alatt állt.117 1919-től  már csak egy testőrség 
működött a Magyar Királyságban, a Magyar Királyi Testőrség. Az uralkodó nyilvános 
utazásai vagy a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények bemutatásai alkalmá-
val a területileg és feladatkör tekintetében illetékes magyar rendvédelmi testületeket is 
bevonták az őrzési feladatok teljesítésébe.118

A második világháborút követően 1946-ban  jött létre a Köztársasági Elnöki Őrség, de 
csak rövid ideig, 1948-ig  működött, ekkor feladatait az államvédelmi szervek (Államvé-
delmi Osztály, Államvédelmi Hatóság) vették át, majd 1958-ban  alakult meg a BM Kor-
mányőrség, amelynek 1990-ben  jogutódja lett a Köztársasági Őrezred. Fő feladatai közé 
tartozott a védett személyek és kijelölt létesítmények védelme (személyvédelem és objek-
tumvédelem). A Köztársasági Őrezred 2012-ben  szűnt meg, és feladatait a Készenléti 
Rendőrség vette át. 2010-ben  alakult meg a Terrorelhárítási Központ, amelynek feladatai 
közé tartozik a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész 
védelme, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel 
a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat.

Szintén hosszú múltra tekint vissza az Országgyűlés személy- és objektumvédelmi 
feladatait ellátó őrség története. 1912-ben  hozták létre a Képviselőházi Őrséget gróf Tisza 
István elleni sikertelen képviselőházi merényletet követően. 1945-ben  alakult meg jogutód-
jaként a Nemzetgyűlési Őrség, amelyet 1948-ban  megszüntettek, és feladatait az Állam-
védelmi Osztály, majd később az Államvédelmi Hatóság Párt- és Kormányőrsége vette 
át, majd 1958-ban  a BM Kormányőrséghez kerültek feladatai. Az Országgyűlési Őrség 
2013. január 1-jével került felállításra az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
rendelkezései alapján, amely többek között ellátja a házelnök személyi védelmét, az Ország-
ház és az Országgyűlési Irodaház objektumvédelmét, továbbá az Országgyűlés Hivatala 
és az Országgyűlési Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók 
biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el.

117 Bobák et al. 1995.
118 Parádi 2013.
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Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi és objektumbiztosítási feladatai

Az Országgyűlési Őrség feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső 
befolyástól mentes működésének biztosítása, tárgyalási rendjének fenntartásával össze-
függő, a törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok 
biztosítása, protokolláris díszelgési, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági 
feladatok ellátása.

Az Országgyűlési Őrség téma szempontjából releváns feladatainak119 ellátását a sze-
mélyvédelmi szolgálati ág, valamint az objektumvédelmi szolgálati ág látja el. A szol-
gálati ágak működését elemző-értékelő csoport segíti.

A személyvédelem során az Országgyűlési Őrség sajátos védelmi eszközökkel és mód-
szerekkel gondoskodik az Országgyűlés elnöke életének és testi épségének biztonságáról.

A személyvédelmi feladatokat az Országgyűlési Őrség más szervekkel együttmű-
ködve végzi, amelynek során gondoskodik az Országgyűlés elnöke ellen irányuló erő-
szakos cselekmények felderítéséről, megelőzéséről, megszakításáról. Az Országgyűlés 
elnöke életének, testi épségének védelme ellátásában közreműködő rendőri és más szer-
vek tevékenységét az Országgyűlési Őrség koordinálja.

Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzata szerint a személyvédelmi szolgálat célja:
 – a személybiztosítás,
 – a lakásbiztosítás,
 – a programhely-biztosítás,
 – az útvonal-biztosítás,
 – az Országgyűlés elnökének biztonságos közúti szállítása, valamint
 – az Országgyűlés elnökével kapcsolatos nyílt és operatív biztosítás ellátása.

A személybiztosító feladata az Országgyűlés elnökének közvetlen fizikai védelme, éle-
tének, testi épségének megóvása.

A lakásbiztosító feladata az Országgyűlés elnökének és a vele együtt lakó családtagjai 
elhelyezésére szolgáló létesítmények elleni támadás elhárítása, az illetéktelen személyek 
bejutásának megakadályozása, a belépő személyek ellenőrzése, a védelem technikai 
eszközeinek kezelése.

A programhely-biztosító feladata az Országgyűlés elnöke által látogatott rendez-
vény helyszínének feltérképezése, a biztosítás előkészítése, a rendezvény helyszínének 
ellenőrzés alá vonása, indokolt esetben lezárása, a védett személy mozgásterületének 
és ideiglenes szállásának biztosítása.

Az útvonal-biztosító feladata az Országgyűlés elnöke közlekedési útvonalának meg-
előző ellenőrzése, a veszélyforrások felmérése, elhárítása, az áthaladás biztosítása.
Az operatív személyvédő feladata az Országgyűlés elnöke élete, testi épsége, valamint 

a védelemre kijelölt objektumok zárt területének biztonsága ellen irányuló cselekmények, 
az azokat elkövetni szándékozó személyek erre irányuló szándékának előzetes felderítése, 
valamint az ezt előkészítő vagy megkönnyítő körülmények felfedése és kiküszöbölése. 

119 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet.
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Ezen feladatok ellátása érdekében az operatív személyvédő az Országgyűlés elnökének 
testi épségének, valamint a védelemre kijelölt objektumok veszélyeztetettségére vonat-
kozó adatokat összegyűjti, rendszerezi és értékeli.

A fentiek alapján az Országgyűlési Őrség személy- és objektumvédelmét ellátó sze-
mélyek a nyílt forrású és titkos információgyűjtés alapján bűncselekmény megelőzése 
céljából egy folyamatos bűnügyi helyzetelemzést, veszélyeztetettségfelmérést végeznek, 
valamint konkrét események, helyszínek biztonsága, személyek védelme céljából titkos 
információgyűjtést folytatnak.

Védett személyek és kijelölt létesítmények védelme

A rendőrségi törvény felhatalmazása alapján a védett személyek és kijelölt létesítmények 
védelméről szóló 160/1996 (XI. 5.) kormányrendelet és annak feladatait konkretizáló, 
a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, a kije-
lölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól szóló 19/2013 (V. 17.) ORFK-utasítás 
szabályozza a védett személyek és objektumok védelmét.

A fenti jogszabályok alapján a Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja 
többek között a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész 
állandó védelmét.

A Készenléti Rendőrség többek között megszervezi és végrehajtja a jogszabályban 
meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személyek védelmét, valamint 
az utóbiztosításra jogosultak védelmét, a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg 
védett személy védelmét.

A személy- és létesítményvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében a Terrorel-
hárítási Központ, illetve a Készenléti Rendőrség:

 – gyűjti, rendszerezi, ellenőrzi és értékeli a védett személy, a kijelölt létesítmény veszé-
lyeztetettségére vonatkozó, valamint az ellenük irányuló erőszakos cselekmények 
megelőzését szolgáló adatokat, megteszi a jogszabályban felsorolt feladatokhoz 
kapcsolódó megelőző védelmi intézkedéseket;

 – összehangolja és irányítja a biztosítási feladatok megszervezésében, végrehajtásában 
közreműködő szervezetek, személyek tevékenységét;

 – szükség esetén intézkedik a tűzszerészeti, élelmiszer-biztonsági, továbbá a vegyi, 
biológiai vagy nukleáris veszélyek felderítésére és elhárítására irányuló, valamint 
az egyéb technikai eszközöket igénylő ellenőrzés lefolytatására.

A Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmét és a kijelölt 
létesítmények őrzését szabályozó belső norma felsorolja azokat a fő tevékenységi köröket, 
amelyeket ellátnak, illetve koordinálnak az erre a feladatra kijelölt egységek. A főbb 
feladatkörök: személybiztosítás, lakásbiztosítás, munkahely-biztosítás, lakókörnyezet-el-
lenőrzés, útvonal-ellenőrzés, helyszínbiztosítás, híradó-biztosítás és biztonságtechnikai 
védelem, megelőző védelem, tűzszerész-biztosítás, technikai biztosítás, utazásbiztosítás, 
egészségügyi biztosítás.
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Természetesen ezekben a feladatkörökben nyílt és titkos információgyűjtés, valamint 
nyílt és titkos intézkedések egyaránt történnek, történhetnek. A titkos információgyűjtés 
körébe sorolható intézkedések és gyakorlati végrehajtási metódusuk kifejtésére a témával 
foglalkozó előadáson kerülhet sor tekintettel annak minősített adattartalmára.

Az ORFK-utasítás a megelőző védelem feladatkörben nevesíti a titkos információgyűj-
tés alkalmazását. A Készenléti Rendőrség (KR) a megelőző védelem körében a védett 
személyek élete, testi épsége, emberi méltósága, valamint a védett létesítmények zárt terü-
letének biztonsága ellen irányuló bármely cselekményt elkövetni szándékozó személyek, 
csoportok terveit, szándékait előzetesen felderíti, továbbá az e cselekmények elkövetését 
lehetővé tevő, azt előkészítő vagy megkönnyítő körülményeket felfedi, kiküszöböli. A KR 
e cselekmények felderítése, megakadályozása, megszakítása érdekében nyílt, szükség 
esetén a titkos információgyűjtés eszközeit, módszereit veszi igénybe. A megelőző véde-
lem kiterjed továbbá a védett személyek, létesítmények veszélyeztetettségére vonatkozó 
információk, adatok összegyűjtésére, rendszerezésére és értékelésére.

Ez a tevékenység a korábban tárgyalt Országgyűlési Őrség személy- és objektumvé-
delmi feladataihoz hasonló folyamatos kockázatelemzést és konkrét események, helyszí-
nek biztosítását, személyek védelmét jelenti nyílt és titkos információgyűjtéssel.

Az információgyűjtések számtalan tényezőre kiterjedhetnek, egy adott védelmi, bizto-
sítási feladat ellátása során, például „[t]isztázni kell, hol létesülhetnek megfigyelőpontok, 
melyek leplezhetők, minden a szállás-programhelyre nyíló, kilátást adó pontot is kontroll 
alatt kell tartani. Úgyszintén biztosítani kell a különféle tartalék menekítési útvonalakat, 
melyek sok esetben a szomszédos ingatlanokon keresztül vezetnek, tehát minden ingatlan 
és a rajtuk található épületek alaprajzára is szükségünk lesz.

Ha szükséges, megállapodásokkal, szerződésekkel kell ezek rendelkezésre állását 
biztosítani. A biztonságtechnika alkalmazása során alapvető a környezet folyamatos 
megfigyelés alatt tartása, olyan detektáló eszközökkel, hogy már akkor értesülhessünk 
a változásról, amikor megjelenik a körzetben, így mindvégig figyelemmel kísérhető.”120

Az egyes személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatok mint titkos informá-
ciógyűjtési feladatok ellátása elsősorban az erre kijelölt egységek feladata, de közremű-
ködőként más rendőri szerveknek is vannak feladatai, amelyeket az elrendelt védelmi 
fokozatokhoz igazodva a belső szabályozóban meghatározottak szerinti biztosítási tervek 
alapján kell ellátni, ezért ennek a területnek az alapszintű ismerete – ahogyan a titkos 
információgyűjtés alapjainak ismerete is – minden rendőri szerv számára fontos lehet.

A személyi védelem, Védelmi Program

A súlyos és szervezett bűncselekmények elkövetőinek felderítése, a bűnöző szervezetek 
elleni fellépés eredményessége, a terrorizmus elleni megelőző, felderítő tevékenység 
egyre gyakrabban ütközött abba az akadályba, hogy elegendő tárgyi bizonyíték nem állt 
rendelkezésre, illetve a tanúk megfélemlítés, zsarolás egyéb kényszer hatására nem tettek 

120 Szabó 2018.
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vallomást. Magyarországon már az 1970-es  években is előfordultak olyan esetek, ahol 
a tanukra pressziót gyakoroltak az elkövetők, hogy ne tegyenek vallomást,121 azonban 
ezek száma ekkor még elenyésző volt.

Az INTERPOL Főtitkárság 1982-ben  munkacsoportot hozott létre Hollandia, Dánia, 
Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), Franciaország és Svájc részvételével a tagálla-
mok területén megjelenő szervezett bűnözés felmérésére.122 A felmérés többek között 
megállapította, hogy Dániában, Hollandiában és az NSZK-ban  15–20 fős szervezett 
betörőcsoportok követtek el nagyobb városokban lakás- és üzletbetöréseket. Köztük 
szigorú hierarchia- és munkamegosztással dolgozó betöréssel foglalkozó szervezett 
bűnözői csoportok voltak. Ilyen volt az úgynevezett „magyar csoport”, akik főleg 
Nyugat-Európában működtek, és a feladatokat felosztották egymás között. A csoport 
egyes tagjai a célpontokat választották ki és derítették fel a körülményeket, mások vég-
rehajtották a betöréseket, és a csoporthoz kapcsolódó orrgazdák értékesítették a lopott 
értéktárgyakat. A bűnözői csoporthoz kapcsolódó ügyvédek látták el a letartóztatott 
bűnözők jogi képviseletét és a csoport gondoskodott a letartoztatott személyek hoz-
zátartozóinak ellátásáról, illetve fenyegetéssel, a hozzátartozók irányába megtorló 
intézkedések kilátásba helyezésével elérték, hogy a letartoztatott csoporttag ne tegyen 
vallomást.123 Az 1980-as  években a keleti szektorra jellemző anyagi javak, illetve 
piacgazdasági viszonyok hiánya miatt a szervezett bűnözés elsősorban Nyugat-Eu-
rópában jelent meg.

Magyarországon a rendszerváltást követően az 1990-es  években a bűnözés dinamiká-
jának átalakulása, bűnöző szervezetek tevékenységének kiterjedése, a szervezett bűnözés 
egyre veszélyesebbé válása hozta magával a tanúvédelem problémáját. A vasfüggöny 
leomlásával, a határok átjárhatóságával a szervezett bűnözés és a tanúvédelem kérdése 
az Európai Unió tagállamaiban egyre jelentősebb problémává vált.

Több, a kérdéskörrel foglalkozó dokumentum is született már ebben az időszakban. 
Ezek közül legfontosabbak az Európai Unió Tanácsának az 1995. november 23-i  állás-
foglalása a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harcban alkalmazott tanúvédelemről, 
az 1996. december 20-i  állásfoglalása a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harcban 
az igazságszolgáltatással együttműködő egyénekről, illetve az 1997. február 24-i  együttes 
fellépése az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzde-
lemben alkalmazott eljárásról. Az elmúlt két évtizedben számos, a szervezett bűnözéssel 
és tanúvédelemmel összefüggő jogszabályt fogadtak el. Azonban a továbbiakban nem 
foglalkozunk a szervezett bűnözés elleni harc, a tanúvédelem jogi fejlődésének, szabá-
lyozásának történetével tekintettel a terjedelmi korlátokra. A továbbiakban a hatályos 
jogszabályok és jogalkalmazói gyakorlat alapján tekintjük át a titkos információgyűj-
tésnek ezt a speciális területét.

121 Bócz 1996.
122 INTERPOL munkacsoport: A szervezett bűnözés tapasztalatai Nyugat-Európában 1984.
123 Nyeste 2019.
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Különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban

A büntetőeljárási törvény124 szabályozásában nagy hangsúlyt kapott az egyéniesítés 
lehetősége, a büntetőeljárásban részt vevő személy egyedi igényeinek figyelembevéte-
lével. Az eljárási törvény a korábbi szabályokat átstrukturálta, és egy átfogó, rendszert 
vezetett be.

A különleges bánásmódot igénylő személyekkel kapcsolatos rendszer alapvetése, hogy 
az eljárásban eljáró szervek (a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság) döntést 
hozzanak valamennyi olyan esetben, amikor felmerül az egyéniesítés igénye, és a döntés 
egységes szempontrendszeren alapuljon. A döntést követően nyílik meg a büntetőeljárási 
törvény eszközrendszere, amely az érintett egyedi igényeit a legmegfelelőbb módon képes 
kezelni. Az érintett a különleges bánásmódot, illetve az egyes intézkedéseket – a törvény 
által meghatározott kötelező eseteket kivéve – visszautasíthatja.

A különleges bánásmód megállapításával alkalmazható eszközrendszer a fokoza-
tosság elvére épül. Az alkalmazható eszközök első csoportjába az érintett kíméletét 
biztosító eszközök tartoznak, amelyek az eljárás menetét érdemben kevésbé befolyásoló 
intézmények. A második csoportba a védelmi eszközök tartoznak, amelyek lényegesen 
kötöttebbek, és alkalmazására csak az alábbi törvényben bekezdésében meghatározott 
esetekben kerülhet sor.

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a különleges bánásmódot igénylő 
személyt védelemben részesíti,

 – ha a büntetőeljárásban történő részvételével összefüggésben élete, testi épsége, sze-
mélyes szabadsága veszélyeztetett; illetve

 – hogy az e törvény szerinti jogait és kötelezettségeit megfélemlítés és befolyásolás 
nélkül gyakorolhassa, illetve teljesíthesse.

Büntetőeljárási védelmi intézkedések

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a különleges bánásmódot igénylő személy 
védelme érdekében többek között elrendelheti:

 – telekommunikációs eszköz használata esetén elrendelheti az érintett személy sze-
mélyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságok technikai esz-
közzel történő torzítását;

 – eljárási cselekményről hang- vagy kép- és hangfelvétel készítése esetén elrendelheti 
az érintett személy személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulaj-
donságait technikai úton torzító másolat készítését;

 – a törvényben foglaltak szerint korlátozhatja a terhelt, illetve a védő jelenléti jogát 
az eljárási cselekményen;

 – korlátozhatja az érintett személy részvételével zajló eljárási cselekményen jelen lévő 
személyek kérdésfeltevési jogát azzal, hogy kérdés feltevésének indítványozását 
teszi lehetővé;

124 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról.
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 – mellőzheti a különleges bánásmódot igénylő tanú szembesítését;
 – hivatalból is elrendelheti az érintett személy személyes adatainak zárt kezelését;
 – kezdeményezheti az érintett személy vonatkozásában személyi védelem elrendelését;
 – az érintett személyt különösen védett tanúvá nyilváníthatja, illetve azt kezdemé-

nyezheti;
 – kezdeményezheti az érintett személy Védelmi Programban részvételére irányuló 
megállapodás megkötését.

A különleges bánásmódot igénylő személy védelmét biztosító intézkedés alkalmazása 
esetén a különleges bánásmód megállapításának kezdeményezésével és vizsgálatával 
kapcsolatos ügyiratokat zártan kell kezelni. Az ügyiratok megismerése a korábbi tör-
vény korlátozott és eseti alapon megengedő megismerését a teljes megismerés és eseti 
alapon korlátozható megismerés elvével váltja fel. A megismerés korlátozására ennek 
megfelelően csak meghatározott ügyiratok tekintetében és az indítvány jogorvoslattal 
támadható elutasítása alapján van helye.

A büntetőeljárás során eljáró hatóságoknak gondoskodni kell arról, hogy a büntetőeljá-
rásban kezelt védett adat szükségtelenül ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illeték-
telen személy tudomására, és a személyes adat védelme biztosított legyen. A személyes 
adatok zárt kezelését alapvető tanúvédelmi rendelkezésként is tekinthetjük, ugyanakkor 
a személyes adatokkal kapcsolatos információs önrendelkezési jog nem csupán védelmi 
célt szolgál, és nem kizárólag a tanú vonatkozásában érvényesülhet, ezért az új büntető-
eljárási törvény nem mint védelmi eszközként értékeli, hanem az adatkezelés általános 
szabályai között helyezi el.

A személyes adatok zárt kezelése

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság indítványra elrendeli, hogy a sértett, 
a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt vagy ezek segítőjének a nevét, születési nevét, 
születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, személyazonosító okmányának 
számát, lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, illetve 
elektronikus elérhetőségét zártan kezeljék (zárt adatkezelés).

A zártan kezelt személyes adatot csak az ügyben eljáró bíróság, ügyészség és nyomozó 
hatóság kezelheti, és azokat az érintett hozzájárulása nélkül csak
a) az ügyben eljáró bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére,
b) az áldozatsegítő szolgálat részére az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

és a pártfogó felügyelői szolgálat részére a közvetítői eljárás lefolytatása céljából, az e 
feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben lehet továbbítani.

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy a zártan kezelt szemé-
lyes adat az eljárás egyéb adataiból se váljon megismerhetővé. Van olyan szerző,125 aki 
a személyes adat zárt kezelését semmitmondónak és hatástalannak tartja mint tanúvé-

125 Farkas 2002.
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delmi intézkedést. Ez az intézkedés az új szabályozás logikájában már nemcsak a tanúhoz 
kötődő, hanem a sértett, egyéb érdekelt részére is az információs önrendelkezési jogot 
biztosító rendelkezés nem védelmi intézkedés.

Ez az adatvédelmi intézkedés valójában akkor alkalmazható, ha az elkövető nem 
ismeri a sértettet,és nem is tudja kikövetkeztetni az eljárás adataiból.

A gyakorlatban előfordul, hogy a tanú és a terhelt lakóhelyük közelsége vagy a köz-
tük fennálló más kapcsolat okán személyesen is ismeri egymást, így a tanú nevének, 
esetenként lakóhelyének zárt kezelése a terhelt vonatkozásában céltalan lenne, amely 
ugyanakkor nem érinti a további személyes adatok zárt kezelésének indokoltságát.

Az ügyirat zárt kezelése

Az ügyiratok zárt kezelése a büntetőeljárás keretei között teljes körű védelmet nyújt a zár-
tan kezelt ügyiratok, valamint az abban található adatok vonatkozásában, mert e körben 
a büntetőeljárásban részt vevő személyek megismerési, betekintési jogosultsággal nem 
rendelkeznek. Ezzel szemben például a minősített adatok tekintetében a megismerés 
általános szabályai érvényesülnek.

A bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az ügyiratok között elkülönítve, 
zártan kezeli a törvényben meghatározott ügyiratot.

A zártan kezelt ügyiratot az e törvény, valamint az eljáró bíróság, ügyészség eltérő 
rendelkezése hiányában csak a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság ismerheti 
meg.

Az ügyirat zárt kezelése esetén a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság
biztosítja, hogy a zártan kezelt ügyirat, illetve annak tartalma az eljárás egyéb ügy-

irataiból és adataiból ne váljon megismerhetővé;
az ügyiratok megismerését oly módon biztosítja, hogy az ne eredményezze a zártan 

kezelt ügyirat megismerését.
A törvény a különleges bánásmód speciális eszközeiként tartalmazza a különösen 

védett tanú, a személyi védelem és a Védelmi Program intézményeit, alkalmazhatósá-
gának eljárásjogi szabályait.

A különleges bánásmód speciális eszközei (a különösen védett tanú, a személyi 
védelem és a Védelmi Program)

A tanú védelmének kettős az indoka: egyrészt a hatóságok kötelességévé válik annak 
biztosítása, hogy a tanú a vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg, másrészt a tanú 
életének, testi épségének és egészségének védelme által a büntetőeljárásban részt vevők 
jogi és fizikai védelme nem csupán azért lényeges, hogy az igazságszolgáltatás érdeke 
ne csorbuljon, hanem egy jogállamban az állampolgárok védelme egyébként is alapvető.126

126 Fantoly–Budaházi 2019, 72.
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Különösen védett tanú

A különösen védett tanú szabályozása a korábbi törvényi szabályozáshoz képest meg-
változott, mivel már a tanú esetleges ismertsége nem akadálya az intézmény alkalma-
zásának. A tanú anonimitásának nem feltétele, hogy a tanú a terhelt számára ismeretlen 
legyen.

A bíróság az ügyészség indítványára különösen védett tanúvá nyilváníthatja a külön-
leges bánásmódot igénylő tanút, ha

 – vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik;
 – a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható; és
 – személyének, illetve tanúként történt kihallgatásának felfedése esetén, a tanú vagy 

hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos fenyegetésnek 
lenne kitéve.

A különösen védett tanúvá nyilvánítás indítványozásával, a különösen védett tanúvá nyil-
vánítás előtt a tanú részvételével végzett eljárási cselekményekkel és a különösen védett 
tanú részvételével végzett eljárási cselekményekkel kapcsolatos ügyiratokat – a törvény 
eltérő rendelkezése hiányában – az eljárás ügyiratai között zártan kell kezelni.

A különösen védett tanú részvételét igénylő eljárási cselekmény végzése során is 
biztosítani kell, hogy a különösen védett tanú személye ne váljon megismerhetővé.

A különösen védett tanú kihallgatása során fel kell tárni és ellenőrizni kell a tanú 
szavahihetőségét, tudomásának megbízható voltát, és azokat a körülményeket, amelyek 
vallomása hitelt érdemlőségét befolyásolhatják. Az így szerzett adatokat a kihallgatásról 
készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

Ha a különösen védett tanú jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítják, 
a tanú megtagadhatja a vallomást olyan adatra nézve, amelynek ismeretében személyazo-
nosságára, lakcímére, értesítési címére, tényleges tartózkodási helyére lehet következtetni.

A különösen védett tanú részvételét igénylő eljárási cselekményről írásbeli jegy-
zőkönyvet kell készíteni, amelyet zártan kell kezelni. A jegyzőkönyvről kivonatot kell 
készíteni. A jegyzőkönyvről készített kivonat a jelenlévők közül kizárólag a bíróság, 
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság eljárási cselekményen jelen lévő tagjának nevét, 
a tanú különösen védetté nyilvánításának tényét és az eljárási cselekmény leírását tar-
talmazza.

Személyi védelem127 mint a különleges bánásmód másik speciális eszköze

A személyi védelmi feladatot az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Honvédség, valamint a bv. intézet, illetve a javí-
tóintézet látja el a fenyegetett helyzetben lévő személy, valamint a személyére tekintettel 
más személy személyének és tényleges tartózkodási helyének védelme, közlekedési útvo-

127 41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető 
személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól.
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nalának biztosítása érdekében. A személyi védelmi feladatot a büntetőeljárás tartama 
alatt vagy a büntetőeljárás befejezését követően lehet ellátni.

A fenyegetett helyzetben lévő személy részesíthető személyi védelemben. Fenyegetett 
helyzetben lévőnek olyan személy tekinthető, aki

 – a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott, büntetőeljárásban részt vevő 
vagy részt vett azon személy, akivel szemben a büntetőeljárásban való részvétele 
miatt vagy azzal összefüggésben, illetve a büntetőeljárási jogai érvényesítésének, 
kötelezettségei teljesítésének akadályozása, meghiúsítása végett;

 – az eljáró vagy eljárt szerv azon tagja, akivel szemben a büntetőeljárással összefüggő 
tevékenysége miatt vagy tevékenysége jogszerű gyakorlásának akadályozása, illetve 
meghiúsítása végett;

 – a fenti személyekre tekintettel más olyan személy, akivel szemben a fent meghatá-
rozott személyhez fűződő kapcsolata miatt

az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető jogellenes cselekményt, így különösen sze-
mély elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekményt követtek el, illetve való-
színűsíthető, hogy ilyen cselekményt követnek el (fenyegetett helyzetben lévő személy).
a) Személyi védelem kezdeményezése
Személyi védelem kezdeményezhető a büntetőeljárás alatt, illetve azt követően is. 

A büntetőeljárás tartama alatt az eljáró bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság hivatalból 
vagy a különleges bánásmódot igénylő személy indítványára kezdeményezheti, hogy 
a különleges bánásmódot igénylő személy, illetve rá tekintettel más személy jogszabály-
ban meghatározott személyi védelemben részesüljön.
A büntetőeljárás befejezése után a fenyegetett helyzetben lévő személy kezdemé-

nyezheti.
Fogvatartott személy esetén a személyi védelem elrendelése iránti kérelmet – fela-

dat- és hatáskörében vagy a fenyegetett helyzetben lévő személy indítványára – a bün-
tetőeljárás tartama alatt a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó 
hatóság egyetértésével a bv. intézet parancsnoka, a fogda parancsnoka, a büntetések, 
az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló törvény alapján törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész, a büntetés-végrehajtási 
bíró, valamint a javítóintézet igazgatója is előterjesztheti.

A személyi védelemre vonatkozó ügyiratokat, az indítvány, az azt elutasító határo-
zat, valamint a személyi védelem elrendelése és megszüntetése tárgyában hozott döntés 
kivételével zártan kell kezelni.

A rendőrségen belül a Védelmi Program ellátására létrehozott szervezeti egység 
(a továbbiakban: Tanúvédelmi Szolgálat) vezetője terjeszti elő a kérelmet annak a sze-
mélynek a személyi védelme elrendelése iránt, akivel szemben a Védelmi Program meg-
szűnt, de fenyegetett helyzete miatt személyi védelme indokolt.

A személyi védelem elrendelése iránt előterjesztett kérelemnek – az általános közigaz-
gatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakon túl – tartalmaznia 
kell a személyi védelem elrendelését megalapozó adatokat, körülményeket, a fenyege-
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tett helyzetben lévő személynek a büntetőeljárásban betöltött szerepét, a fenyegetettség 
mértékét és a fenyegetés formáját, módját, a személyi védelem ellátásának eszközeire 
vonatkozó javaslatot.
b) A személyi védelem elrendelése
A személyi védelem elrendeléséről – a kormányrendeletben meghatározott kivételek-

kel – annak a nyomozó hatóságnak a vezetője dönt, amely előtt a nyomozás folyamatban 
van vagy folyamatban volt.

A büntetőügyben bíróként, illetve ügyészként eljáró vagy eljárt személy, valamint 
a bíróságnál, ügyészségnél szolgálatot teljesítő igazságügyi vagy ügyészségi alkalma-
zott személyi védelmét a büntetőeljárást folytató vagy folytatott bíróság elnöke, illetve 
ügyészség vezetője rendeli el.

A nyomozó hatóság, a bv. intézet, valamint a javítóintézet fenyegetett helyzetben lévő 
tagja esetén a személyi védelmet a fenyegetett helyzetben lévő személy állományilletékes 
parancsnoka, illetve a javítóintézet igazgatója rendeli el.

A nyomozó hatóság vezetőjének fenyegetettsége esetén a személyi védelmet a felet-
tes szerv vezetője, a bv. intézet vezetőjének fenyegetettsége esetén a személyi védelmet 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka rendeli el.

A személyi védelmet törvényben meghatározott esetben – sürgősségi intézkedés-
ként – a Tanúvédelmi Szolgálat vezetője rendeli el.

Ha a Tanúvédelmi Szolgálat – a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást 
segítők Védelmi Programjáról szóló törvény alapján – sürgősségi intézkedésként rendeli 
el a személyi védelmet, a személyi védelmi feladatok ellátását haladéktalanul megkezdi, 
és az elrendelésről szóló határozatot 24 órán belül meghozza.
c) Személyi védelem végrehajtása
A személyi védelmi feladatokat – a kormányrendeletben foglalt kivételektől elte-

kintve – a személyi védelmet elrendelő rendőri szerv a rendőrségről szóló törvény, illetve 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kor-
mányrendeletben erre kijelölt szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 
alapján látja el.

Az ügyészség és a bíróság által elrendelt személyi védelem esetén a személyi védelmi 
feladatokat a rendőrség látja el. A személyi védelmi feladat ellátására jogosult rendőri 
szerv illetékességét a fenyegetett helyzetben lévő személy lakóhelye, tényleges tartóz-
kodási helye, beosztási helye vagy szolgálati helye alapozza meg.

A fogvatartott, illetve szabadságvesztés büntetését töltő személy esetében a személyi 
védelmi feladatokat a bv. intézet, illetve a rendőrségnek vagy a Magyar Honvédségnek 
a fogvatartást foganatosító rendőrségi, katonai fogdát üzemeltető szerve látja el.

A nyomozó hatóság, a bv. intézet, valamint a javítóintézet fenyegetett helyzetben 
lévő tagjának személyi védelmét a fentiek megfelelő alkalmazásával az a szerv látja el, 
amelynél a fenyegetett helyzetben lévő személy szolgálatot teljesít vagy teljesített.

A javítóintézetben javítóintézeti nevelésre utalt vagy letartóztatásban lévő fiatalkorú 
személy személyi védelmét a javítóintézet látja el.

A személyi védelmi feladatok ellátásában – felkérésre – más szerv is közreműködhet.



823

d) A személyi védelmi feladatok ellátásának eszközei
A személyi védelmi feladatok ellátása során a fenyegetett helyzetben lévő személy 

védelméhez szükséges, azzal arányos bármely intézkedés alkalmazható, így különösen
rendszeres járőrszolgálat,
Az elrendelő szerv a védelem alatt álló személy lakó- vagy tartózkodási helyét, mun-

kahelyét biztosítja járőrszolgálat szervezésével ezekre a helyekre. Amennyiben ezek 
nem a saját illetékességi területén vannak, úgy más hatóság közreműködésével biztosítja 
a feladat ellátását, akit a határozatban úgyszintén kijelöl. Ez a gyakorlatban jellemzően 
úgy valósul meg, hogy a megkeresett helyi rendőrkapitányság a járőrútvonalakba a meg-
jelölt objektumokat betervezi, majd a járőr azokat rendszeresen felkeresi, esetenként 
közvetlenül kapcsolatba lép a védett személlyel, ellenőrzi, hogy történt-e valamilyen 
rendkívüli esemény a környezetében.
Technikai eszköz:
A személyi védelem leggyakrabban használt végrehajtási módja. A bűnüldöző hatóság 

24 órájában elérhető, kifejezetten erre a célra használt telefonszámot biztosít a védett 
személy részére. Egyéb technikai megoldások alkalmazására is sor kerülhet, mint például 
pánikgombos helyzetmeghatározó rendszer vagy akár folyamatos hang- és videókap-
csolat.
Folyamatos hírösszeköttetés:
Ennek során biztonságtechnikai és a vagyonvédelmi megoldások kerülnek alkalma-

zásra, például rácsok, biztonsági ajtók, riasztóberendezések.
Védőruházat biztosítása:
Többnyire az őrszemélyzettel történő végrehajtás esetén kerül alkalmazásra. Önálló 

végrehajtási módként elsősorban a hatóság tagjainak védelme esetén kerülhet szóba, 
például lövedékálló mellény biztosításával.
Őrszemélyzet (kiképzett):
Az alkalmazás célja a várható támadás megelőzése, elhárítása. Lehet eseményekhez 

kötött, vagy akár állandó, 24 órás. Kapcsolódhat személyhez, objektumhoz vagy akár 
útvonalhoz. Az objektum lehet magánlakás, közintézmény vagy akár egy eljárási cse-
lekmény külső helyszíne.
Titkos információgyűjtés:
Ha a személyi védelem a fenti intézkedésekkel nem biztosítható, a személyi védelmi 

feladatokat a személyi védelmet elrendelő vagy ellátó szerv által meghatározott őrsze-
mélyzettel biztosított helyen kell ellátni.

A személyi védelmet ellátó szerv tájékoztatja a fenyegetett helyzetben lévő személyt 
a tervezett, valamint a megtett intézkedésekről a személyi védelmi feladatok ellátásának 
keretében alkalmazandó eszköz kiválasztása és – lehetőség szerint – végrehajtása során 
a fenyegetett helyzetben lévő személlyel együttműködik, egyeztet, a fenyegetett helyzet-
ben lévő személy biztonságának megóvása érdekében ajánlásokat tehet, amelyekben 
javasolhatja az életmód, így különösen a közlekedési útvonalak, belföldi és külföldi 
utazások, egyéb magánprogramok megváltoztatását.
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e) A személyi védelem felülvizsgálata, megszüntetése
A személyi védelem fenntartásának indokoltságát a személyi védelmet elrendelő 

szerv – a személyi védelmet ellátó szerv együttműködésével, álláspontjának beszerzése 
mellett – háromhavonta felülvizsgálja.

A személyi védelmet haladéktalanul meg kell szüntetni, ha
 – az elrendelés feltételei már nem állnak fenn,
 – a fenyegetett helyzetben lévő személy a személyi védelemről írásban lemond.

A személyi védelmet elrendelő szerv a személyi védelmet megszüntetheti, ha
 – a személyi védelem tartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény elkövetése 

miatt a fenyegetett helyzetben lévő személlyel szemben büntetőeljárást rendelnek el;
 – a fenyegetett helyzetben lévő személy az ajánlásoktól indokolatlanul eltért, vagy 

tájékoztatási kötelezettségét a személyi védelem további fenntartását súlyosan veszé-
lyeztető vagy azt lehetetlenné tevő módon önhibájából megszegi;

 – a fenyegetett helyzetben lévő személy a személyi védelem biztosításához szükséges 
eszközök alkalmazása ellen tiltakozik;

 – a fenyegetett helyzetben lévő büntetőeljárásban részt vevő személy a büntetőeljárási 
kötelezettségeit nem teljesíti.

A Védelmi Program128

A Védelmi Program a különleges bánásmód harmadik speciális eszköze, amely a bün-
tetőeljárásban részt vevő vagy részt vett személy, illetve ezen személyek hozzátartozója, 
továbbá a felsoroltak személyére tekintettel fenyegetett helyzetben lévő más személy 
védelmének a jogszabályban meghatározott személyi védelem keretében nem biztosítható 
olyan szervezett formája,

 – amelyet a rendőrség – polgári jogi jogviszony keretében – a fenyegetett helyzetben 
lévő személlyel megkötött megállapodás szerint végez, és

 – amelynek során különleges intézkedések alkalmazása, illetve – az érintett társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése érdekében – mentális, szociális, gazdasági, humán 
és jogi támogatás nyújtása szükséges;

A Védelmi Programot a rendőrség erre kijelölt szerve (KR Tanúvédelmi Szolgálat) foga-
natosítja különleges óvintézkedések formájában a fenyegetett helyzetben lévő személy 
részére.
a) A Védelmi Program hatálya, a megállapodás kezdeményezése, megkötése, feltételei
A Védelmi Program a büntetőeljárás tartama alatt, illetve a büntetőeljárás befejezését 

követően alkalmazható. Megállapodás a büntetőeljárásban részt vevő vagy abban részt vett, 
együttműködő személlyel köthető, feltéve, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

128 2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 
Programjáról. 
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 – olyan vallomást tett vagy kíván tenni, amely kiemelkedő súlyú bűncselekmény 
lényeges körülményeire, bűnszervezet összetételére, tevékenységére, bűnszervezettel 
fenntartott kapcsolatára, bűnszervezet által tervezett vagy elkövetett bűncselekmé-
nyekre vonatkozik;

 – a vallomása a tényállás felderítését, bizonyítását, az elkövető kilétének megállapítását 
és felelősségre vonását jelentősen segítette vagy segítheti, és megalapozottan feltehető, 
hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan vagy aránytalanul nagy nehéz-
séggel járna, és a megállapodás megkötésével a bizonyíték beszerzése valószínűsíthető,

 – a fenyegetett helyzete a büntetőeljárásban való részvételével függ össze; és
 – a fenyegetett helyzetben lévő személy, illetve az érintett védelme a személyi védelem 

keretében nem biztosítható.

Fedett nyomozóval akkor is köthető megállapodás, ha a büntetőeljárásban vallomást nem 
tett, de az abban való közreműködése megfelel a fent meghatározott követelményeknek, 
és hivatásos szolgálati jogviszonya a megállapodás megkötéséig megszűnt.
b) A Védelmi Programban való részvétel
A jogszabályban meghatározott Védelmi Programban történő részvételre irányuló 

megállapodás megkötését az eljáró bíróság, az ügyészség és az ügyészség egyetértésével 
a nyomozó hatóság – a különleges bánásmódot igénylő személy hozzájárulásával – hiva-
talból vagy a különleges bánásmódot igénylő személy indítványára kezdeményezheti.

A bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az indítvány előterjesztésétől 
számított három napon belül dönt a kezdeményezés tárgyában.

A büntetőeljárás befejezését követően a megállapodás megkötését az a nyomozó ható-
ság kezdeményezheti, amely előtt a büntetőeljárás folyt.
A büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott esetében a megállapodás megköté-

sét a büntetés-végrehajtási intézet, az ügyészség, illetve a büntetés-végrehajtási bíró is 
kezdeményezheti.
Fedett nyomozó esetén a megállapodás megkötését a fedett nyomozót foglalkoztató szerv 

vezetője kezdeményezheti az eljáró vagy eljárt nyomozó hatóság vezetőjének egyetértésével.
A megállapodás megkötését a Tanúvédelmi Szolgálatnál kell kezdeményezni, amely 

harminc napon belül
 – a kezdeményezést elutasítja, ha az előzetes pszichológiai és a biztonsági kocká-

zatot felmérő vizsgálat alapján a fenyegetett helyzetben lévő személy a védelemre 
alkalmatlan;

 – egyetértése esetén a megállapodás megkötésére irányuló megindokolt javaslatát 
az országos rendőrfőkapitányhoz állásfoglalásra felterjeszti.

A kezdeményezés kézhezvételekor a Tanúvédelmi Szolgálat megkezdi a felvételi eljárást. 
Ennek keretében elvégzi a pszichológiai és a biztonsági kockázatot felmérő vizsgálatot. 
A pszichológiai vizsgálatra azért van szükség, mivel az alkalmazott óvintézkedések 
komoly mentális igénybevételt jelentenek az abban részt vevő személy számára, amelyre, 
ha nem alkalmas, úgy a Védelmi Programra se kerülhet sor.
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A biztonsági kockázatot felmérő vizsgálat egy kockázatelemzés, a fenyegetettség 
felmérése. A Tanúvédelmi Szolgálat a védelem szempontjából releváns adatokat gyűjt 
az elérhető nyilvántartásokból – akár más szervek megkeresésével –, továbbá betekintést 
kér a bűnügy, valamint a kapcsolódó eljárások irataiba, legyen az nyílt vagy minősített.

Az eljárás megkezdését követő 30 napon belül a Tanúvédelmi Szolgálatnak dön-
tenie kell a Védelmi Program végrehajthatóságáról. Ha egyetért a kezdeményezéssel, 
úgy indokolt javaslattal fordul az országos rendőrfőkapitányhoz, aki három napon belül 
állást foglal.

A kezdeményezés elutasítása tárgyában hozott döntést a Tanúvédelmi Szolgá-
lat – mások és a Tanúvédelmi Szolgálat érdekeinek sérelme nélkül – indokolni köteles, 
de ellene jogorvoslatnak nincs helye.

Az országos rendőrfőkapitány a Tanúvédelmi Szolgálat javaslata alapján a kezdemé-
nyezés elutasítása tárgyában vagy megállapodás megkötése iránti szándékáról a megál-
lapodás kezdeményezésétől számított három napon belül foglal állást.

Ha az országos rendőrfőkapitány a megállapodás megkötésével egyetért, a fenyegetett 
helyzetben lévő személlyel a Tanúvédelmi Szolgálat önállóan köt megállapodást, feltéve, 
ha az érintettnek harmadik személlyel, illetve harmadik személynek az érintettel szemben 
fennálló kötelezettségeit, követeléseit – a törvényben meghatározott kivétellel – teljesíti 
és erről nyilatkozik, illetve követeléseit, igényeit érvényesíti.

Ha az érintett Védelmi Programba való felvételéhez kiemelkedő bűnüldözési vagy 
igazságszolgáltatási érdek fűződik, és az érintett kötelezettségeit önhibáján kívül nem 
tudja teljesíteni, a Tanúvédelmi Szolgálat az e célra rendelt költségvetési előirányzat 
felhasználásával gondoskodik a követelés teljesítéséről.

A Védelmi Programba bekerülő személy életmódjával kapcsolatban a Tanúvédelmi 
Szolgálat javaslatot tehet annak megváltoztatására, és a követendő magatartásra aján-
lásokat tehet. Itt például át kell beszélni az esetleges üzleti tevékenység folytatásának 
kérdéseit, az egészségügyi problémák megoldását (betegségei, gyógyszerigény, kez-
előorvos stb.) a családlátogatások, az iskolalátogatás megszervezését, a közüzemi, banki 
számlafizetések, a postai küldemények átvételének, a telefonálásnak szabályait.

A Védelmi Programba vont személyek részére személyazonosság megváltoztatása 
esetén a megváltoztatott adatokra okiratok, együttműködési megállapodások felhaszná-
lásával biztosítani kell a „normális” állampolgári életvitelhez szükséges kellékeket (tár-
sadalombiztosítás, egyéb biztosítások, folyószámlák, munkanélküli segély stb.). Át kell 
beszélni az alkalmazandó védelmi intézkedéseket, az életvezetési legendáját. A védelem 
alá vont személyt a Védelmi Program során rendszeresen pszichológiai vizsgáltoknak kell 
alávetni. Több esetben olyan is előfordult, hogy a Védelmi Programba bekerülő személy 
nem tudta pszichésen elviselni a kötöttségeket, illetve a tanú korábbi életviteléhez képest 
túl „jó, normális” körülmények között élt, és visszavágyott korábbi életviteléhez, ezért 
kérte a Védelmi Program megszüntetését.
c) Sürgősségi intézkedések
Halaszthatatlan szükség esetén, ha a késedelem veszéllyel jár, és a megállapodás 

megkötése valószínűsíthető, a Tanúvédelmi Szolgálat vezetője a személyi védelmet, 
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különleges óvintézkedésként elköltöztetését, illetve a Védelmi Programba bevont fogva-
tartottnak az elhelyezéséül szolgáló büntetés-végrehajtási intézetből másik büntetés-vég-
rehajtási intézetbe történő átszállítását – a fenyegetett helyzetben lévő személy, illetve 
az érintett kérelmére vagy a hatóság kezdeményezésére – a megállapodás megkötését 
megelőzően is elrendelheti. Sürgősségi intézkedés keretében – nemzetközi együttműkö-
dés során – az érintett külföldön ideiglenesen elhelyezhető, illetve külföldi megkeresésre 
Magyarországon elhelyezhető.
d) Különleges óvintézkedések
Tartózkodási hely megváltoztatása:
A tartózkodási hely megváltoztatásával az érintett biztonságos helyen való elhelyezése 

(elköltöztetése), illetve a Védelmi Programba bevont fogvatartottnak az elhelyezéséül 
szolgáló büntetés-végrehajtási intézetből másik büntetés-végrehajtási intézetbe történő 
átszállítása.
Személyi védelem igénybevétele:
A Védelmi Program hatálya alatt álló személy esetében a személyi védelem elrende-

lésére a Szolgálat vezetője jogosult.
Nyilvántartásokban adatzárlat elrendelése:
A Tanúvédelmi Szolgálat az adatzárlat elrendelésével gyakorlatilag megtiltja az adat-

kezelőnek, hogy nyilvántartásokból – függetlenül attól, hogy az elektronikus vagy manu-
ális – kiadják az érintett adatait.

Az adatzárlat célja kettős. Egyrészt megakadályozza azt, hogy az érintett adataihoz 
illetéktelenül hozzáférjenek, másrészt lehetőséget biztosít a jogszerű adatkérőnek, hogy 
eljusson a Tanúvédelmi Szolgálathoz. Az intézkedés ugyanis nyílt, az adatzárlat tényéről 
az adatkezelő köteles tájékoztatni az adatkérőt.

Amennyiben az adatkérő megkeresi a Tanúvédelmi Szolgálatot, az eldönti, hogy tel-
jesíthető-e az adatszolgáltatás. Kizárólag a Védelmi Programra okot adó büntetőeljárást 
folytató hatóság számára nem tagható meg az adatszolgáltatás.

Az adatkezelő úgyszintén köteles a Tanúvédelmi Szolgálatot tájékoztatni az adatké-
résről, és az azt kérő személyről.

A Tanúvédelmi Szolgálat megkeresésére az adatkezelő szerv – így különösen a sze-
mélyiadat- és lakcím-, a személyiigazolvány-, az anyakönyvi, az útiokmány-, bűnügyi, 
idegenrendészeti, a gépjárművezetőiengedély- és gépjármű-, az ingatlan-, a cég-, tár-
sadalombiztosítási, adó-, szociális és egészségügyi, katonai nyilvántartásokat kezelő 
szerv – köteles az érintett személyes adatait a Tanúvédelmi Szolgálat által meghatározott 
körben zárolni, és az adatszolgáltatást megtagadni. Az adatszolgáltatás – a Tanúvédelmi 
Szolgálat engedélyével és annak közreműködésével – nyomós közérdek érvényesítése 
érdekében teljesíthető.

Az adatkezelő szerv közli a zárolt adatok szolgáltatását igénylővel az adatzárlat elren-
delésének tényét. Ezzel egyidejűleg az adatkezelő szerv a megkeresésről a Tanúvédelmi 
Szolgálatot haladéktalanul értesíti.
A nyilvántartott adatokkal kapcsolatos megkeresés vagy adatkérés jelzésének elő-

írása:
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Ez egy rejtett adatfigyelés, amely során az adatokra a Tanúvédelmi Szolgálat jel-
zést helyez el a nyilvántartásban, és az adatkérő tájékoztatása nélkül szerez tudomást 
a lekérdezés tényéről.
Névváltoztatás.
A személyazonosság megváltoztatása:
Az eredeti személyazonosító adatokra adatzárlat kerül elrendelésre, az ahhoz tartozó 

okmányokat a Tanúvédelmi Szolgálat bevonja, majd rögzíti az új adatokat a nyilvántar-
tókban, és kiadja az új okmányokat. Az eredeti személyazonosító adatok csak a Tanú-
védelmi Szolgálat engedélyével kerülhetnek ismét felhasználásra. Az új személyazo-
nossághoz a Tanúvédelmi Szolgálat az érintett bevonásával kidolgoz és alkalmaz egy 
új élettörténetet.
A nemzetközi együttműködésben való részvétel:
A nemzetközi együttműködés keretében a Tanúvédelmi Szolgálat, amennyiben 

Magyarország területén nem tudja biztosítani az érintett védelmét, a külföldi társszervvel 
megállapodva más országba költözteti. Ilyenkor az érintett a magyar Védelmi Program-
ban marad, a Tanúvédelmi Szolgálat csak a védelem ellátásával bízza meg a másik ország 
tanúvédelmi egységét. Külföldi társszerv is megkeresheti a Szolgálatot, és felkérheti 
a védelem ellátására. A nemzetközi együttműködés szabályait a két vagy többoldalú 
nemzetközi szerződések állapítják meg.
e) Az érintett támogatása
A Tanúvédelmi Szolgálat az érintett társadalmi beilleszkedésének elősegítése érde-

kében – ha arra más jogszabály szerint nem jogosult – az áldozatokat segítő egyesüle-
tekkel együttműködve gondoskodik a védelem alatt álló mentális, szociális, gazdasági, 
humán támogatásáról, a jogi segítségnyújtás biztosításáról. A Tanúvédelmi Szolgálat 
által nyújtott ellátások és támogatások biztosításának szabályait a Kormány rendeletben129 
állapítja meg.

A Tanúvédelmi Szolgálat a támogatás keretében az alábbi támogatási formákat nyújthatja:
 – személyes gondoskodás körébe tartozó támogatási formák;
 – pénzbeli kiegészítő támogatási formák.

1. A személyes gondoskodás körébe tartozó támogatási formák:
 – A fenyegetett helyzetben lévő személy biztonságos helyen való elhelyezése esetén 
az alapvető szükségletek kielégítését szolgáló, természetben nyújtott támogatás.
Az egészségügyi és mentálhigiénés ellátás:
Ha az érintett nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén a kor-

mányrendeletben részletezett egészségügyi szolgáltatásokat, gyógyászati segédeszkö-
zöket a Tanúvédelmi Szolgálat téríti. A Tanúvédelmi Szolgálat gondoskodik az érintett 

129 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más 
személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, vala-
mint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
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részére olyan szakemberek, illetve intézmények segítségéről, akik vagy amelyek az érin-
tett lelki szükségleteinek kielégítésére speciális segítő-támogató tevékenységet végeznek, 
és közreműködnek a mentális válsághelyzetek feloldásában.
Nevelés, oktatás, nevelési-oktatási és gyermekintézményi elhelyezés:
Az érintett, az ügyvivő, kiskorú érintett esetén a törvényes képviselő kérelmére 

az érintett óvodai nevelésével, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szak-
munkásképző, szakiskolai oktatásával, diákotthoni, kollégiumi és gyermekvédelmi 
intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos étkezési, tanfelszerelési, utazási (bér-
let) költséget a Tanúvédelmi Szolgálat részben vagy egészben megtérítheti, feltéve, ha 
a Védelmi Programban való részvétele miatt vagy rajta kívül álló okból addigi tanulmá-
nyait a korábbi keretek között nem folytathatja.

Az érintett kérelmére a Tanúvédelmi Szolgálat – legfeljebb a képzettség megszerzé-
séhez előírt időtartamra – átvállalhatja az érintett felsőfokú oktatásának tandíját, költ-
ségtérítését, egyéb díját, feltéve, hogy ez a védelem érdekeit nem veszélyezteti.
Magyar nyelvi oktatás:
A magyar állampolgársággal nem rendelkező és magyarul nem tudó érintett a Tanú-

védelmi Szolgálat által nyújtott vagy a Tanúvédelmi Szolgálat által megjelölt intézmény-
ben szervezett egyéni vagy csoportos magyar nyelvi oktatáson (alapfokú nyelvoktatás, 
felzárkóztató nyelvi képzés) való részvételének költségei – feltéve, hogy arról törvény 
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás másként nem rendelkezik – a Tanúvédelmi Szol-
gálatot terhelik.
A jogi segítségnyújtás:
A Tanúvédelmi Szolgálat az érintett részére ingyenes jogi tanácsadást nyújthat, 

meghatalmazás alapján képviselheti az érintettet azokban a jogügyletekben, ahol ezt 
a jogszabályok megengedik, és az ügyvivő közreműködése a védelem érdekeit sértené 
vagy veszélyeztetné; elősegíti azt, hogy az érintett ügyvéd segítségét vehesse igénybe.

2. A pénzbeli kiegészítő támogatási formák:
Pénzbeli kiegészítő támogatásra akkor kerülhet sor, ha arra az érintett a jövedelmi 

és vagyoni viszonyai alapján rászorul.
A rendszeres létfenntartási hozzájárulás:
Az érintett rendszeres létfenntartási hozzájárulásra jogosult a Tanúvédelmi Programba 

való felvételétől kezdve addig, amíg – biztonságának veszélyeztetése nélkül – részben képes 
csupán önállóan gondoskodni létfenntartásáról, alapvető szükségleteinek kielégítéséről.
Külföldi érintettek esetében az okmányok fordítási költségének megtérítése:
A Szolgálat a külföldi érintett hivatalos okmányai magyar nyelvre történő fordításának 

költségeit megtéríti a fordítást végző részére.
Az otthonteremtési támogatás:
A nagykorú érintett részére, kérelmére, a Tanúvédelmi Programba való felvétele után 

egy alkalommal otthonteremtési támogatás adható, amennyiben a kérelem tárgyát képező 
ingatlan nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott 
méltányolható lakásigény mértékét.
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A lakhatási támogatás:
Lakhatási támogatás olyan pénzbeli kiegészítő támogatási forma, amelyet a Tanú-

védelmi Szolgálat az érintett részére lakbérének, albérleti díjának, szállásköltségének 
megfizetéséhez nyújthat.
Egyszeri támogatás a személyazonosság megváltoztatása esetén
Ha az érintett személyazonosságának megváltoztatására került sor a Tanúvédelmi Szol-

gálat az érintettet társadalmi beilleszkedését segítő egyszeri támogatásban részesítheti.
f) A Tanúvédelmi Szolgálat közreműködése az érintett kötelezettségeinek teljesítésében
A törvényben írt feltételek teljesülése esetén a Tanúvédelmi Szolgálat a jogosultat 

támogatásban részesíti. A támogatás az érintett kötelezettségének mértékéig terjedhet, 
és lehetőleg abban a formában kell teljesíteni, mint amilyenben azt az érintett is teljesí-
tette. Ha a tartás, illetve gondozás a Tanúvédelmi Szolgálat részéről az érintett biztonsá-
gának veszélyeztetése nélkül nem teljesíthető, a Tanúvédelmi Szolgálat a tartás, illetve 
gondozás értékét pénzben téríti meg a jogosult részére.
g) A Védelmi Program megszűnése
A Védelmi Program megszűnik, ha
 – a védelem feltételei már nem állnak fenn,
 – az érintett a védelemről lemond,
 – az érintett a Tanúvédelmi Szolgálattal való együttműködést megtagadja,
 – a Tanúvédelmi Szolgálat a megállapodást felmondja, vagy
 – az érintett védelmét a megkereső állam megszünteti, és erről a Tanúvédelmi Szol-

gálatot értesíti.
A Tanúvédelmi Szolgálat a megállapodást felmondhatja, ha
 – a sértett, a tanú vagy a terhelt büntetőeljárási kötelezettségeit nem teljesíti,
 – a védelem tartama alatt az érintettel szemben szándékos bűncselekmény elkövetése 

miatt indított büntetőeljárás a védelem további fenntartását veszélyezteti,
 – az érintett indokolatlanul eltért a megállapodásban rögzített követendő magatartási 

szabályoktól, vagy tájékoztatási kötelezettségét önhibájából megszegte,
 – az érintett indokolatlanul megtagadta a részére a Tanúvédelmi Program keretében 

biztosított, munkavégzésre irányuló jogviszonyban való részvételt, illetve más jöve-
delemszerző tevékenység végzését, vagy

 – az érintett a jogszabályban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

h) A Védelmi Programban részt vevő személyek büntetőeljárási jogai és kötelezettségei
A Védelmi Programban való részvétel önkéntes, és addig tart, ameddig azt az érintett 

is akarja, a Tanúvédelmi Szolgálat és az érintett folyamatos együttműködésén alapul, 
a büntetőeljárási jogokat nem érinti, a Védelmi Program előtti jogok és kötelezettségek 
továbbra is megmaradnak.

A Védelmi Programban részt vevő személy esetén a büntetőeljárási törvény rendel-
kezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

 – a Védelmi Programban történő részvétellel kapcsolatos minden ügyiratot zártan 
kell kezelni;
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 – a Védelmi Programban részt vevő személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, 
illetve értesíteni, az ilyen személy részére kézbesítendő ügyiratot csak a védelmet 
ellátó szerv útján lehet kézbesíteni;

 – a Védelmi Programban részt vevő személy a büntetőeljárásban az eredeti természetes 
személyazonosító adatait közli, a lakcímének, értesítési címének, illetve a tényleges 
tartózkodási helyének közlése helyett a védelmet ellátó szerv címét jelöli meg;

 – a Védelmi Programban részt vevő személy személyes adatait zártan kell kezelni;
 – a Védelmi Programban részt vevő személy zártan kezelt személyes adatait és az ilyen 

adatait tartalmazó ügyiratokat csak az ismerheti meg, illetve arról csak annak adható 
felvilágosítás, akinek a részére a védelmet ellátó szerv ezt engedélyezte;

 – a Védelmi Programban részt vevő személy megjelenésével, illetve közreműködésével 
felmerült költség nem bűnügyi költség;

 – a Védelmi Programban részt vevő személy védelmét ellátó személy minden eljárási 
cselekményen jelen lehet, ahol a védett személy jelen van;

 – a Védelmi Programban részt vevő személy megtagadhatja a vallomást olyan adatra 
nézve, amelynek ismeretében az új személyazonosságára, az új lakcímére, értesítési 
címére, illetve tényleges tartózkodási helyére lehet következtetni.



VÁKÁT OLDAL
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A nemzetközi bűnügyi együttműködés és a leplezett eszközök
Nyeste Péter

A fejezet első részében egyes, fontosabb bűnüldözési együttműködést szabályozó normát, 
együttműködési csatornát említünk meg, de azok részletes elemzésétől eltekintünk, mivel 
azok más, a hallgatók által tanult tantárgyak szakirodalmában,130 illetve a tanszékünk 
által oktatott Bűnügyi együttműködés131 tantárgy feldolgozása során is már részletesen 
feldolgozásra kerültek.

A nemzetközi bűnügyi együttműködés fontosabb csatornái, adatbázisai
INTERPOL

A bűnügyi információk nemzetközi megosztásáról már 1914-ben, a Bűnügyi Rendőrségek 
Első Nemzetközi Kongresszusán döntöttek a részt vevő felek, de annak tényleges lehető-
sége csak az első világháborút követően 1923-ban  jött létre Bécsben az INTERPOL-ként 
ismert nemzetközi szervezet (Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Bizottsága) megalakulá-
sával, amelynek alapítótagja volt Magyarország is. A Bizottság 1946-ban  Brüsszelben 
alakult újjá párizsi székhellyel, majd 1956-ban  neve is megváltozott Nemzetközi Bűnügyi 
Rendőrségi Szervezetére (Organisation Internationale de la Police Criminelle). Magyar-
ország 1952-ig  volt tagja a Nemzetközi Rendőri Rendőrség Bizottságának. Ezt követően 
1981 novemberében a Nizzában megtartott 50. közgyűlésén került sor Magyarország 
újrafelvételére. Az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) 
INTERPOL Magyar Nemzeti Irodája jelenti a hazai bűnügyi együttműködés és infor-
mációcsere egyik csatornáját.

Az INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda az alábbi INTERPOL-adatbázisokhoz ren-
delkezik közvetlen hozzáféréssel:
Személykörözési adatbázis (Nominal database): több mint 163 ezer fájlt tartalmaz 

ismert elkövetőkről, eltűnt személyekről, holttestekről a hozzájuk tartozó bűnügyi előéleti 
adatokkal, fényképekkel, ujjnyomatokkal. Ezen belül kell megemlíteni a sarkos körö-
zéseket, amelyekről már esett szó. (2013-ban  több mint 13 ezer ilyen körözés került 
kibocsátásra, ebből 8 ezer piros sarkos).
Lopott/elvesztett személyazonosító okmányok (Stolen and Lost Travel Documents 

SLTD): 171 ország feltöltéséből, több mint 51 millió adatot tartalmaz olyan eltulajdonított 
vagy elveszített okmányról, amelyek utazásra alkalmasak.
Gyermekek szexuális kizsákmányolásának képi adatbázisa (Child Sexual Exploitation 

Images ICSE): gyermekek sérelmére elkövetett szexuális jellegű ügyek képi  adatbázisa 

130 Blaskó–Budaházi 2018.
131 Nyeste–Szendrei 2019.
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elkövetőkről (2016-os  adat szerint 8217 sértettet és 4 ezer elkövetőt azonosítottak az adat-
bázis segítségével).
Ujjnyomat adatbázis (Fingerprints): AFIS rendszer (automated fingerprint iden-

tification system), amely 150 ezer adatlapot tartalmaz + 9 ezer helyszíni nyomot 180 
országból.
DNS-adatbázis (DNA profiles): 159 ezer DNS-profil 74 országból.
Lopott és elveszett lőfegyverek adatbázisa (Firearms): INTERPOL Firearms Refe-

rence Table (IFRT), az INTERPOL fegyverreferencia-táblázata. 250 ezer referenciaadat 
a fegyverek pontos beazonosításához, 57 ezer nagy felbontású képpel.
Lopott műkincsek (Stolen Work of Art WOA): „műkincs”-adatbázis 46 ezer tárgy-

ról – 130 ország.
Lopott gépjárművek (Stolen Motor Vehicles): az eltulajdonított járművek adatbá-

zisa 7,4 millió körözött járműről világszerte. 2015-ban  123 ezer járművet sikerült 
azonosítani.
Lopott és gyanús hajók adatbázisa.
Fusion Task Force: a terrorizmussal összeköthető több mint 10 ezer személy adat-

bázisa.
Eltulajdonított/elvesztett adminisztratív dokumentumok, tárgyak azonosítására alkal-

mas dokumentumok (Stolen Administrative Documents SAD): adattára 756 ezer adattal 
(például forgalmi engedély vagy import-/exportengedély).

EUROPOL

Először Helmut Kohl német kancellár vetette fel az Európai Tanács luxemburgi érte-
kezletén 1991 júniusában egy, az FBI-hoz hasonló Központi Európai Bűnügyi Nyomozó 
Hivatal (Central European Criminal Investigation Office) „EUROPOL” létrehozásának 
az ötletét.132 Az EUROPOL 1999. július 1-én  kezdte meg működését hágai székhelyén, 
2010. január 1-je  óta – hasonlóan a CEPOL-hoz és EUROJUST-hoz – uniós költségve-
tésből működtetett ügynökséggé vált.

2016 májusában fogadták el a Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége 
(EUROPOL) alapját képező rendeletet.133 Az EUROPOL feladata, hogy támogassa 
és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak 
tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy 
több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politi-
kák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése 
és üldözése terén.

132 Nagy 2020.
133 A Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttmű-
ködés Európai Uniós Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/
IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről.
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A Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége (EUROPOL) keretében folytatott 
bűnügyi együttműködés és információcsere során a NEBEK, valamint az együttműkö-
désben részt vevő bűnmegelőző, nyomozó és bűnüldöző szervek az alábbi alkalmazásokat 
vehetik igénybe: 134

 – IxF (Informatikailag indexelt adatállomány a bűnelemzői munkafájlok adatbázi-
saiban) – NEBEK, EMÖI, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Védelmi Szolgálat, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
rendőri szervek, kivéve Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat;

 – EIS (EUROPOL Információs Rendszer) – NEBEK, EMÖI, Terrorelhárítási Központ, 
Nemzeti Védelmi Szolgálat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek, kivéve Készenléti Rendőrség Tűz-
szerész Szolgálat;

 – SIENA (Biztonságos Információcserét Elősegítő Hálózati Alkalmazás) – NEBEK, 
EMÖI, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Terrorelhárítási Infor-
mációs és Bűnügyi Elemző Központ Utasadat Információs Főosztálya, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőri 
szervek, kivéve Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat;

 – EBDS – Európai Bomba-adat Rendszer- Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat;
 – Check the Web (internetfigyelő) – NEBEK, EMÖI, Terrorelhárítási Központ, 

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;
 – IRIS (Integrált Erőforrás Információs Rendszer) – NEBEK, EMÖI;
 – IAM (az EUROPOL adatbázisok és alkalmazásokhoz való hozzáférések jogosult-

ságait beállító rendszer) – NEBEK, EMÖI;
 – ELMO (az EUROPOL ülések és előkészítő munkacsoportjai üléseinek dokumen-

tumtára) – NEBEK, EMÖI;
 – EPE (EUROPOL Szakértői Felületek) – valamennyi együttműködő szerv.

A fenti együttműködő szervek vezetői által a szerv személyi állományából kijelölt vég-
pontfelhasználók az EUROPOL-lal történő kapcsolattartás céljából létrehozott informa-
tikai rendszer felhasználására jogosult, a kezelt minősített adatok minősítési szintjének 
megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel, valamint 
a szükséges szintű nyelvismerettel rendelkező személyek lehetnek.

A SIENA felhasználásának szabályai

A SIENA felhasználására teljes jogosultsággal:
 – a NEBEK,
 – az EUROPOL Magyar Összekötő Iroda (a továbbiakban: EMÖI),

134 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai 
Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere 
rendjéről.
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 – a Terrorelhárítási Központ,
 – a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
 – a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ Utasadat Információs 

Főosztálya,
 – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

Kizárólag olvasási és választervezet-készítési jogosultsággal az általános rendőrségi fel-
adatok ellátására létrehozott rendőri szervek – kivéve, ha részükre a NEBEK igazgatója 
teljes jogosultságot engedélyezett – végponti felhasználói rendelkeznek.

Az EUROPOL-tól  vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától érkezett 
megkeresést a NEBEK saját hatáskörben feldolgozza (érkezteti, iktatja és megvá-
laszolja), vagy az annak feldolgozására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
együttműködő szervhez továbbítja, a végponti felhasználó pedig intézkedik a válasz-
tervezet megkeresés nyelvén történő elkészítéséről és a NEBEK részére történő továb-
bításáról.

A megkeresést és az arra adott választ a NEBEK és az EMÖI a rendszerben meg-
tekintheti, és a megfelelő alaki, tartalmi elemek hiánya esetén az együttműködő szerv 
figyelmét a szabályos adattovábbításra felhívja. A továbbított információk felhasznál-
hatóságára vonatkozó EUROPOL kezelési, forrásértékelési és adatértékelési kódokat 
minden esetben fel kell tüntetni.

A SIENA-rendszerben az együttműködő szervek munkatársai információkat, adatokat 
kérhetnek a felderítések, nyomozások során felmerült nemzetközi szálak ellenőrzése érde-
kében. Ez kiterjedhet a nem úgynevezett EUROPOL-mandátumos bűncselekményekre is!

EUROJUST

Az EUROJUST mint Európai Uniós ügynökség 2002-ben  kezdte meg működését. 
Az EUROJUST tevékenységének főbb célja a nemzeti hatóságok közötti koordináció 
és együttműködés támogatása, illetve erősítése révén a nemzeti nyomozó hatóságok 
és ügyészségek hatékonyságának a növelése a határokon átívelő, súlyos és szervezett 
bűncselekmények ügyeiben. Továbbá fontos cél a tagállamok igazságügyi és rendőri szer-
vei közötti műveletek előkészítéséhez (koordinációs értekezletek) logisztikai támogatás 
nyújtása, a nemzetközi igazságügyi instrumentumok végrehajtásának megkönnyítése 
vagy segítségnyújtás a közös nyomozócsoportok felállításához.

Frontex

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igaz-
gatásért Felelős Európai Ügynökséget (Frontex) 2005. május 1-én  kezdte meg működét 
Varsóban. Az ügynökség elsődleges feladata volt a tagállamok közötti operatív szintű 
együttműködés koordinálása a külső határok kezelése során. 2016-ban  a migrációs nyo-
más kezelése érdekében az Európai Parlament és Tanács létrehozta az Európai Határ- 
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és Parti Őrséget, amely magába foglalja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget 
(Frontex) és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokat.

SELEC

A Délkelet-európai Rendészeti Központról (SELEC) szóló, Bukarestben, 2009. december 
9-én  létrejött egyezményt, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól 
és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én  létrejött Jegyzőkönyvet 
a 2011. évi LVI. törvény hirdette ki hazánkban. A SELEC célja az illetékes hatóságok 
közötti együttműködés keretén belül, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak, és meg-
erősítse az együttműködést a bűncselekmények megelőzése és leküzdése terén, ideértve 
a súlyos bűncselekményeket és a szervezett bűnözést is, amennyiben azok ténylegesen 
vagy vélhetően határokon átnyúló elemmel rendelkeznek.

A bűnüldöző hatóságok nemzetközi együttműködésének a fontosabb globális, 
regionális, multilaterális, bilaterális és ad hoc (eseti) szabályozói

A globális együttműködésre példa az ENSZ által, a nemzetközi bűnözés elleni összefogás 
érdekében kidolgozott nemzetközi szerződésekhez való csatlakozás135 vagy az INTER-
POL-tagságból fakadó jogosultságaink, kötelezettségeink.
Regionális együttműködésre példa az Európa Tanács égisze alatt kidolgozott nem-

zetközi szerződésekhez136 való csatlakozás által nyújtott együttműködési lehetőségek, 
valamint az OECD137 keretében kötött nemzetközi egyezmények gyakorlati megvalósí-
tásaként végrehajtott együttműködések.

A multilaterális bűnügyi együttműködések körébe tartoznak az Európai Uniós 
jogszabályok, mint például a prümi138 szerződés vagy a Bűnüldöző szervek nemzetközi 
együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Bszntv.), amely nem 
csupán az uniós államokkal való együttműködésre korlátozódik. A törvény célja, hogy 
a felderítés hatékonyságának növelése érdekében szabályozza a magyar bűnüldöző 
szerveknek a bűnmegelőzés és a bűnüldözés során külföldi bűnüldöző hatóságok-
kal folytatott együttműködését. A törvény a bűnüldözési tevékenység fogalma alatt 

135 Például az 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és a pszi-
chotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án  Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről, 
amely a nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítására irányul.
136 Például a 2002. évi XLIX. törvény az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én  kelt Korrupcióról 
szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről.
137 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development): Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet. 1961-ben  alakult az OEEC (Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet) utódjaként. 
Fő célja a tagállamok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének összehangolása. Magyarország 
1996. május 7-i  hatállyal vált az OECD 27. tagjává. 
138 A prümi szerződést a 2007. évi CXII. törvény hirdette ki, majd a Prümi határozatot a 2010. évi CXL-
VII. törvény ültette át hazai joganyagunkba.
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a bűnüldöző szerveknek a törvény célja megvalósulását szolgáló, az igazságügyi jog-
segély körén kívül eső, nemzetközi együttműködés keretében folytatott bűnfelderítő 
és bűnmegelőző tevékenységet érti. A törvény az alábbi együttműködési formákat 
szabályozza részletesen:

 – a közvetlen információcsere,
 – az Európai Unió tagállamának bűnüldöző szervével történő információcsere,
 – a közös bűnfelderítő-csoport létrehozása,
 – a bűnüldöző szervvel együttműködő személy igénybevétele,
 – a fedett nyomozó alkalmazása,
 – a határon átnyúló megfigyelés,
 – a forrónyomon üldözés,
 – az összekötő tisztviselő alkalmazása,
 – a titkos információgyűjtés nemzetközi együttműködés alapján,
 – az Európai Unió tagállamának különleges intervenciós egységével való együttmű-

ködés.

Ezek az együttműködési formák jelentős szerepet játszanak a nemzetközi, műveleti 
típusú bűnüldözési együttműködésben.
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 

CLXXX. törvényt (a továbbiakban: EU Bü. tv.) a büntetőügyekben az EU más tagálla-
mával folytatott együttműködés, valamint az európai elfogatóparancs alapján folytatott 
átadási eljárás során kell alkalmazni. A törvényben meghatározott kivétellel a bíróság 
vagy az ügyészség az európai nyomozási határozatban bármely, a Be. szerinti, bizonyí-
tási eszköz beszerzésére alkalmas eljárási cselekmény elvégzését kezdeményezheti, ha 
az a büntetőeljárásban szükséges és arányos, továbbá az európai nyomozási határozatban 
megjelölt eljárási cselekmény az ott leírt feltételekkel a magyar jogszabályok szerint is 
elvégezhető lenne. Az európai nyomozási határozatban megjelölhető eljárási cselekmé-
nyek egyes különös formái:

 – ideiglenes intézkedés;
 – adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi 

adatokról;
 – fogva tartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot kibocsátó 

tagállamba;
 – fogva tartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot végrehajtó 

tagállamba;
 – kihallgatás telekommunikációs eszköz útján;
 – leplezett eszközök alkalmazása (ellenőrzött szállítás, tagállami fedett nyomozónak 
Magyarország területén, valamint magyar fedett nyomozónak valamely tagállam 
területén történő alkalmazása, az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve 
információs rendszeren folytatott kommunikációnak az érintett személy tudta nélkül, 
leplezett módon történő megismerése és rögzítése).
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A bilaterális határ menti bűnügyi együttműködésre példák a magyar és a határos álla-
mokkal kötött kétoldalú megállapodások.139 A szerződések célja a magyar és a határos 
állam bűnüldöző szervei közötti együttműködés elmélyítése, amelyet a szervezett bűnö-
zés átalakulása, a határokat átlépő bűncselekmények számának növekedése, az új elkö-
vetési formák megjelenése, valamint a belső határok nélküli schengeni térség államainak 
biztonsági igénye indokol. A szerződésben a bűnüldöző szervek közötti együttműkö-
dés főbb területei az információcsere, intézkedések sürgős esetekben, határon átnyúló 
megfigyelés, határon átlépő üldözés, ellenőrzött szállítás, fedett nyomozó alkalmazása, 
tanúvédelem, együttműködés közös kapcsolattartási szolgálati helyeken, közös bűnfe-
lderítő-csoport létrehozása, összekötő tisztviselők küldése, fogadása, együttműködés 
a képzés és a továbbképzés területén, és az együttműködés a bűnmegelőzés területén.

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) szerepe a bűnüldözési 
együttműködésben

Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rend-
őrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 
1999. évi LIV. törvény (NEBEK törvény)140 2000. február 1-ével létrehozta az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának szervezeti struktúrájába tartozó 
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (ORFK NEBEK) országos hatáskörű, 
speciális bűnügyi szervet.

139 Bilaterális megállapodások a nemzetközi bűnügyi együttműködés területén:
• 2011. évi III. törvény – A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében 

és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről;
• 2009. évi LXVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között 

a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről;
• 2009. évi LXIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat 

átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről;

• 2009. évi XXXIV. törvény a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek 
a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttmű-
ködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről;

• 2006. évi CVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek 
határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én  aláírt Megállapodás kihir-
detéséről;

• 2006. évi XCI. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés 
megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 
2006. október 2-án  aláírt Egyezmény kihirdetéséről;

• 2006. évi XXXVII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő 
bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 
2004. június 6-án  aláírt Szerződés kihirdetéséről.

140 1999. évi LIV. törvény az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi 
Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről.
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2002-ben  az európai integrációs folyamat részeként, a majdani teljes jogú tagságra 
való felkészülés jegyében létrejött az EUROPOL Projektiroda, majd 2004-ben  meg-
kezdte működését az EUROPOL Nemzeti Iroda. 2005-ben  megalakult a SIRENE Iroda.

2014. február 01-én  a körözésfelügyeleti tevékenységet ellátó országos szakirányító 
szerv integrálódott a NEBEK szervezetébe, majd 2015. július 1-jén  az ORFK BF Bűnügyi 
Ellátó Igazgatósággal történő szervezeti összevonást követően a NEBEK területi jogállású 
szervként folytatta a működését.
A nemzetközi együttműködés és információcsere hazai kapcsolattartó központjaként 

működő NEBEK integrált szervezeti egység, amely feladatai ellátása során együttmű-
ködik a nemzetközi/uniós bűnüldözési szervezetekkel (különös tekintettel az INTER-
POL-ra  és az EUROPOL-ra), valamint a külföldi bűnüldöző szervekkel.

Feladata továbbá a SELEC bukaresti regionális központjával a szervezett bűnözés 
elleni munkacsoportjai keretében megvalósuló együttműködési és képviseleti feladatok 
ellátása, továbbá részvétel a schengeni együttműködésben.

A nemzetközi bűnügyi együttműködés és információcsere során a magyar együtt-
működő szerv a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel 
és nemzeti egységeivel – ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Nemzetközi 
Bűnügyi Együttműködési Központ útján továbbít adatot, információt, illetőleg kezde-
ményez adat-, illetve információigénylést vagy egyéb intézkedést.

Amennyiben az eljárás olyan késedelemmel jár, amely az együttműködés sikerét 
veszélyezteti, úgy a magyar együttműködő szerv közvetlenül veheti fel a kapcsolatot 
a nemzetközi bűnügyi együttműködés céljából létrehozott szervezettel és nemzeti egy-
ségeivel azzal, hogy a kapcsolatfelvételről és a megkeresésről az érintett magyar együtt-
működő szerv 48 órán belül tájékoztatja a NEBEK-et.

A magyar bűnüldöző szerv az információcsere keretében az információ továbbítása 
érdekében közös kapcsolattartási szolgálati hely (KSZH) közreműködését is igénybe 
veheti. Jelenleg KSZH működik az alábbi helyeken: Ártánd, Kiszombor, Röszke, Mohács, 
Dolga, Vas, Hegyeshalom, Rajka, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely.

Szervezetileg ugyan független, de szakmai irányítását tekintve idetartozik a hágai 
EUROPOL Magyar Összekötő Iroda (EMÖI) is. Az EMÖI a magyar rendvédelmi szer-
vek munkatársaiból álló egység (általános rendőri feladatokat ellátó szerv, TEK, NAV 
állományából), amely Magyarországot képviseli az európai rendvédelmi szervek és uniós 
ügynökségek felé. Az EMÖI végrehajtja az EUROPOL-lal együttműködő államokkal 
és szervezetekkel folytatott információcserével járó feladatokat.

A leplezett eszközök alkalmazása a nemzetközi bűnügyi együttműködésben

Az elmúlt évtizedekben az Európai Unió tagállamainak bíróságai is elfogadták, hogy 
a rendészeti szervek felderítéseik, nyomozásaik során alkalmazhatnak fedett, jogkor-
látozó jellegű nyomozási tevékenységeket, igazodva az elkövetett bűncselekmények 
jellegéhez és betartva a szükségesség-arányosság követelményét.141

141 Nyeste 2016.
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A leplezett eszközök alkalmazásának szabályait az Európai Unió tagállamaival foly-
tatott bűnügyi együttműködésről szóló a 2012. évi CLXXX. törvény harmadik része 
(eljárási jogsegélyek) tartalmazza. Az európai nyomozási határozat végrehajtására irá-
nyuló jogsegélyek szabályainak elemzése nem része a jegyzetnek, annak szabályait 
a hallgatók a büntetőeljárás tantárgy keretében elsajátítják. Jelen fejezetben a leplezett 
eszközök alkalmazásának különös szabályait tárgyaljuk.

Leplezett eszközök alkalmazása
Általános szabályok

A magyar bűnüldöző szervek és a külföldi hatóságok közötti nemzetközi bűnüldözési 
(műveleti), azaz az igazságügyi jogsegély körén kívül eső, nemzetközi együttműködés 
keretében folytatott bűnfelderítő és bűnmegelőző tevékenység jogi alapját a bűnüldöző 
szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény teremti meg, 
és az együttműködés specifikus szabályait a nemzetközi szerződések (elsősorban a bila-
terális) tartalmazzák.

A magyar bűnüldöző szerv megkeresését a külföldi hatósághoz a Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ (NEBEK) továbbítja, illetve a külföldi hatóság megkeresését 
a NEBEK fogadja.
Ha a megkeresés teljesítéséhez a magyar jogszabályok szerint bírói engedély vagy 

az ügyészség engedélye, jóváhagyása, hozzájárulása, illetve egyetértése szükséges, azt 
külön törvényben meghatározott eljárási rend szerint a megkeresést teljesítő magyar 
bűnüldöző szervnek be kell szereznie.

A megkeresés teljesítése az engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, illetve egyetértés 
hiányában – az adatkérés halaszthatatlan esete kivételével142 – nem kezdhető meg.

A büntetőeljárás megindítása előtt a tagállami bűnüldöző szerv által megküldött nem-
zetközi együttműködés iránti megkeresés fogadására és teljesítésére a bűnüldöző szervek 
nemzetközi együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a bün-
tetőeljárás megindítása előtt előterjesztett nemzetközi együttműködés iránti megkeresés 
teljesítése során az ügyben a büntetőeljárást megindítják, az együttműködést a továbbiak-
ban – a közvetlen tájékoztatás kivételével – csak e törvény szerint lehet folytatni.

Bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök

a) Határon átnyúló megfigyelés (rejtett figyelés)
A határon átnyúló megfigyelés – tekintettel arra, hogy meghatározott bűncselekmé-

nyek gyanúja miatt hajtható végre – a büntetőeljárás szabályai szerinti rejtett figyelést 
jelenti.

142 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdése, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 58. § (3) bekezdése kivételével.
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A külföldi hatóság az általa a saját területén folytatott bűnüldöző tevékenysége során 
a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetve a vele kapcsolatban lévő személy 
megfigyelését Magyarország területén is folytathatja, ha ahhoz a NEBEK – határidő 
tűzésével – előzetesen hozzájárul.

Ha a megkeresésben a külföldi hatóság ezt kéri, a Magyarország területén alkal-
mazott megfigyeléshez a megfigyelésre feljogosított magyar szerv segítséget nyújthat. 
A magyar bűnüldöző szerv a Magyarország területén megkezdett megfigyelést külföldi 
állam területén nemzetközi szerződésben meghatározott feltételek szerint folytathatja.

Ha a késedelem veszéllyel jár, vagy a bűnüldözés érdekeit egyébként sértené, a kül-
földi hatóság megfigyelést folytató tagja a megfigyelést a NEBEK előzetes hozzájárulása 
nélkül is folytathatja, ha az államhatár átlépésével egyidejűleg

 – az államhatár átlépéséről a nemzetközi szerződésben megjelölt magyar hatóságot, 
valamint

 – az előzetes hozzájárulást nélkülöző határátlépés szükségességét alátámasztó indo-
kokról a NEBEK-et értesíti.

A megfigyelést haladéktalanul abba kell hagyni, ha az értesítést követően az illetékes 
magyar bűnüldöző szerv azt kéri, illetve, ha a NEBEK a megkeresés megküldését követő 
öt órán belül a hozzájárulást nem adja meg.
A megfigyelés az alábbi bűncselekmény gyanúja esetén lehetséges:
 – amely az Rtv. 97. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott súlyos bűncse-
lekménynek minősül;

 – amelyre a határellenőrzés fokozatos megszüntetéséről 1985. június 14-én  kelt 
schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (schengeni végrehajtási 
egyezmény) 40. cikke, valamint az Európai Unió 1997. december 18-án  elfogadott 
egyezménye a vámszervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről 
(Nápoly II egyezmény) lehetőséget biztosít;

 – a határon átnyúló megfigyelés (rejtett figyelés) az alábbi bűncselekmények gyanúja 
miatt hajtható végre: emberölés minősített esetei, emberölés, súlyos szexuális jellegű 
bűncselekmény, gyújtogatás, fizetőeszközök hamisítása és meghamisítása, rablás, 
valamint lopás és orgazdaság minősített esetei, zsarolás, emberrablás és túszejtés, 
emberkereskedelem, kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme, fegy-
verekre és robbanóanyagokra vonatkozó jogszabályok megsértése, robbanóanyag 
vagy robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás, mérgező és veszélyes hul-
ladékok tiltott szállítása, a csalás súlyosabban minősülő esetei, embercsempészet, 
pénzmosás, nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme, az Európai Unió 
tagállamaiban a bűnszervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításról 
szóló, 1998. december 21-i  98/733/IB tanácsi együttes fellépés szerinti bűnszer-
vezetben való részvétel, terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i  
2002/475/IB tanácsi kerethatározat szerinti terrorcselekmények.
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Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a rejtett figyelés során megfigyelt cselekmény 
önmagában nem valósít meg bűncselekményt, és a rejtett figyelést előreláthatólag 
Magyarország határát átlépve kell folytatni, vagy a végrehajtás során erre utaló adat 
merül fel, a rejtett figyelést a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésének hatá-
ron átnyúló figyelésre (schengeni végrehajtási egyezmény 40. cikk) vonatkozó szabályai 
alkalmazásával kell előkészíteni, illetve lefolytatni.

3. táblázat: A határon átnyúló rejtett figyeléssel kapcsolatos jogsegély iránti megkeresés (a schengeni 
egyezmény 40. cikke) adattartalma
A megkeresésben szereplő adatok:
– Megkereső állam
– Megkeresett állam
– Küldi
– Címzett
– A megkeresés dátuma és időpontja
– A megfigyelt személy neve, vagy – amennyiben ez nem áll rendelkezésre – az ügy megnevezése vagy száma
– Határon átnyúló megfigyelés: szokványos vagy sürgős
– Ha szokványos, a határátlépés dátuma és időpontja
– Ha sürgős, a sürgősség indokai

A nyomozással kapcsolatos adatok
A lehető legpontosabban töltendő ki, különös tekintettel a fegyverekre, a 
rendőrségi személyzetre, a járművekre és a különleges rendőri technikák 

alkalmazására vonatkozó információkra.
– Illetékes igazságügyi hatóság
– Ügyiratszám
– Az illetékes bíró neve és beosztása 
Telefon 
Fax
Illetékes rendőri szerv 
A megbízott személy neve, telefon- és faxszáma
A cselekmények jogi minősítése: 
a) Szokványos: Bűncselekmény 
 – Szankció 
b) Sürgős:

Az általános szabály az, hogy az összes megkeresést a nemzeti központi 
egységnek kell megküldeni.

Fel kell tüntetni az alkalmazás alapján képező 
bűncselekményt A megkeresett államot a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell.

– A cselekmények helyszíne
– A cselekmények ismertetése
– A gyanúsított szerepe
A helyszínen rendelkezésre álló információk:
A megfigyeléssel megbízott osztály
– Megbízott személy a helyszínen 
– Telefon 
Mobiltelefon 
Rádió (opcionális) 
Hívókód
– A megfigyelést végző tisztviselők 
– Rendőrségi járművek 
Rendszám 
Járműmárka 
Szolgálati fegyverek
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– A kért rendszámtáblák váltakozó használata
– A megfigyelés várható ideje (nap, hónap, év, időpont, a művelet időtartama, indokolás)
– Várható műveleti terület
– A határátlépés várható helye
A megfigyelt személy(ek) 
– Vezetéknév 
Utónév, születési dátum
– Állampolgárság
– Férfi/nő
– Feltételezett életkor
– Személyleírás (magasság, testalkat, hajszín stb.)
– Lakcím (irányítószám, település, utcanév és házszám)
– Telefon 
Mobiltelefon
– Személyes információk (van-e nála fegyver, 
erőszakos-e, használ-e kábítószert)

Amennyiben rendelkezésre áll, feltüntethető a megfigyelés célja is és/vagy 
annak szükségessége, hogy a megkeresett állam átvegye a megfigyelést.

– Fénykép és/vagy ujjlenyomat
– Jármű (gyártó, típus, szín, rendszám)
– Különleges rendőri technikák alkalmazása
– Egyéb vonatkozó információ 
A gyanúsítottal kapcsolatban álló személyek, találkozóhely
– a gyanúsítottat kísérő egyéb személyek

Forrás: NEBEK

A határon átnyúló rejtett figyelés végrehajtásáról egy utólagos jelentést is kell készíteni. 
Határon átnyúló rejtett figyelést hajthatnak végre a Készenléti Rendőrség Különleges 
Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály Nemzet-
közi Műveletek Alosztály munkatársai, illetve a NAV Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi 
Ellátó Főosztály munkatársai.

Ha a rejtett figyelés során megfigyelt cselekmény – különösen a megfigyelt tárgyi 
bizonyítási eszköz birtokban tartása, szállítása, átadása – önmagában is bűncselekményt 
valósíthat meg, a végrehajtás során titkosan együttműködő személy igénybevétele nem 
engedélyezhető, ha fennáll a veszélye annak, hogy a titkosan együttműködő személy 
a megfigyelt cselekmény elkövetőjévé válik.

Ha a megfigyelt cselekmény önmagában is bűncselekményt valósít meg, és a rejtett 
figyelést előreláthatólag Magyarország határát átlépve kell folytatni, vagy a végrehaj-
tás során erre utaló adat merül fel, a rejtett figyelést a nemzetközi bűnügyi jogsegély 
ellenőrzött szállításra vonatkozó szabályainak alkalmazásával kell előkészíteni, illetve 
lefolytatni.
b) Fedett nyomozó alkalmazása
A nemzetközi bűnüldözési (műveleti) együttműködés során magyar fedett nyomozó 

külföldi és külföldi fedett nyomozó hazai alkalmazásának jogi alapját multilaterális, 
bilaterális jogszabályok határozzák meg, és a konkrét végrehajtást eseti megállapodásban 
kell rögzíteni.
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Ha a Magyarországon folytatott bűnüldözés eredményessége érdekében külföldi 
állam területén magyar fedett nyomozó, illetve Magyarországon külföldi fedett nyomozó 
alkalmazása szükséges, ezt a NEBEK a külföldi hatóságánál kezdeményezheti.

A fedett nyomozó alkalmazására a magyar központi bűnüldöző szerv (NEBEK BEI) 
és a külföldi hatóság közötti eseti megállapodás alapján kerülhet sor.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 – a titkos információgyűjtés időtartamát,
 – az alkalmazás feltételeit,
 – a fedett nyomozó jogait és kötelezettségeit,
 – a fedett nyomozó lelepleződése esetén alkalmazandó intézkedést,
 – a fedett nyomozó által működési körében harmadik személynek okozott károkért 

való felelősség, valamint a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj szabályairól 
szóló tájékoztatást.

A fedett nyomozó tevékenységei, „nyomozása (covert investigations) alatt az alábbi 
tevékenységeket értik Európában: beépülés, álvásárlás, ellenőrzött szállításban való 
részvétel.143 A hatóság – kilétét fedőokmányok segítségével leplező – kiképzett tagja 
vagy civil együttműködő személy hatja végre.

A „fedett nyomozások összefoglaló névvel jellemezhető tevékenységek, a különleges 
eszközök, tevékenységek körébe tartozó olyan komplex tevékenység, amely egyben 
a fedett nyomozó/együttműködő kiválasztását, tanulmányozását, bevonását, képzését, 
működtetését (háttértámogatás) is jelenti.

A „fedett nyomozások téves értelmezésének elkerülése érdekében megjegyzendő, 
hogy a fedett nyomozó csak közreműködik a konkrét bűncselekmények nyomozása 
során a különleges eszközökkel elérhető célok érdekében, továbbá általánosságban is 
szerez információkat a bűnözői körökből meghatározott bűnüldözési hírszerzési célok 
érdekében.

A fedett nyomozók alkalmazásának három típusa van: első az általános, szisztemati-
kus információgyűjtés meghatározott bűncselekmények felderítése érdekében, második 
az álvásárlás típusú rövid távú műveletek végrehajtása, harmadik a hosszú távú, bűn-
szervezetbe beépülés.

A bűncselekmények felderítése, megakadályozása bizonyítása érdekében leplezett 
eszközként is alkalmazható a fedett nyomozó a nemzetközi bűnügyi együttműködés során.

A büntetőlejárási törvény alapján a fedett nyomozó a büntetőeljárás során bűnszerve-
zetbe, a terrorizmussal kapcsolatba hozható tevékenységet folytató csoportokba, szerve-
zetekbe történő beépülés, álvásárlás, rejtett figyelés végrehajtása, és a bűncselekménnyel 
összefüggő információk és bizonyítékok megszerzése érdekében alkalmazható.

A fedett nyomozó önálló eljárása mellett más, bírói vagy ügyészi engedélyhez kötött 
leplezett eszközzel együtt, vagy ezen eszközök alkalmazásának biztosítása érdekében 
is alkalmazható.

143 Di Nicola et al. 2014, 266.
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Tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén, valamint magyar fedett nyo-
mozónak Magyarország vagy valamely tagállam területén történő alkalmazása iránt 
kibocsátott európai nyomozási határozat végrehajtására a fedett nyomozó alkalmazásá-
nak engedélyezésére feljogosított ügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Fedett nyomozó alkalmazására a tagállami hatósággal kötött eseti megállapodás alap-
ján kerülhet sor. Az eseti megállapodást a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
Késedelmet nem tűrő esetben – ha az eseti megállapodás megkötése vagy ügyészségi 

jóváhagyása a fedett nyomozó alkalmazásának eredményességét veszélyeztetné vagy 
meghiúsítaná, akkor az alkalmazásának engedélyezésére huszonnégy óra időtartamra 
a rendőrségnek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az európai nyomozási határozat 
alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel rendelkező, a fedett nyomozó 
alkalmazásának végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult. 
Ebben az esetben a fedett nyomozó alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről azzal 
egyidejűleg tájékoztatni kell az ügyészséget. Az ügyészség a tájékoztatást követően 
haladéktalanul dönt a fedett nyomozó alkalmazásának engedélyezéséről. Ha az ügyész-
ség a fedett nyomozó alkalmazását nem engedélyezi, az ideiglenes engedélyezés alapján 
végzett alkalmazás eredménye bizonyítékként nem használható fel.

A magyar vagy a tagállami fedett nyomozónak Magyarország területén történő alkal-
mazása során a magyar jogszabályok irányadók. A fedett nyomozó alkalmazásának 
végrehajtását irányító szerv a tagállami hatósággal és tagállami fedett nyomozó alkalma-
zása esetén a tagállami fedett nyomozót foglalkoztató szervvel együttműködik. A fedett 
nyomozó alkalmazása során a tagállami hatóság, illetve a tagállami fedett nyomozót 
foglalkoztató szerv kérése akkor teljesíthető, ha az nem ellentétes a magyar jogrendszer 
alapelveivel.

A magyar fedett nyomozónak másik tagállam területén történő alkalmazása során 
a tagállam jogszabályai irányadók azzal, hogy a magyar fedett nyomozó a tevékenysége 
során köteles megtartani a magyar jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A fedett 
nyomozó alkalmazása során a magyar fedett nyomozót foglalkoztató szerv a tagállami 
hatósággal együttműködik.

Az ügyészség európai nyomozási határozatot bocsáthat ki magyar fedett nyomozónak 
a tagállam területén, illetve tagállami fedett nyomozónak Magyarország vagy valamely 
tagállam területén történő alkalmazása iránt.
Az ügyészség az európai nyomozási határozatban megjelöli azokat az okokat, amelyek 

alapján megalapozottan feltehető, hogy a fedett nyomozó alkalmazásával elérni kívánt 
bizonyíték beszerzése más módon kilátástalan, vagy aránytalanul nagy nehézséggel 
járna.

A magyar vagy a tagállami fedett nyomozónak valamely tagállam területén történő 
alkalmazása során a fedett nyomozó alkalmazásának helye szerinti tagállam jogszabályai 
az irányadók azzal, hogy a magyar fedett nyomozó tevékenysége során köteles megtar-
tani a magyar jogszabályokban előírt kötelezettségeket is. A magyar fedett nyomozó 
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alkalmazása során a magyar fedett nyomozót foglalkoztató szerv a tagállami hatósággal 
együttműködik.

Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök a nemzetközi együttműködésben

a) Ellenőrzött szállítás
Az 1988-as  bécsi ENSZ-egyezmény144 11. cikkelye tartalmazta először az ellenőrzött 

szállítás jogintézményét, amelyet az egyezményben meghatározott bűncselekmények fel-
derítése során az elkövetésével gyanúsítható személyek ellen alkalmazhatnak. Az egyez-
mény szerint a jogellenes szállítmányok feltartóztathatók, illetve a kábítószereket vagy 
pszichotrop anyagokat érintetlenül hagyva, azokat eltávolítva, vagy azokat részben vagy 
egészben más anyaggal helyettesítve a szállítmányok tovább engedhetők.

Az ellenőrzött szállítás intézményét egyéb, fontos nemzetközi együttműködést szabá-
lyozó regionális, multilaterális, bilaterális és ad hoc, eseti megállapodások is tartalmaz-
zák, mint a Nápoly II egyezmény145 22. cikke vagy a palermói egyezmény146 20. cikke 
vagy a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény, 
illetve a határon átnyúló együttműködéseket szabályozó bilaterális megállapodások.147

A korábbi rendőrségi törvény is tartalmazta az ellenőrzött szállítást mint titkos infor-
mációgyűjtő módszert,148 azonban a büntetőeljárási kodifikáció elvei alapján az ágazati 
törvények intézményeinek átvételével párhuzamosan a büntetőeljárási törvény nem neve-
síti külön az ellenőrzött szállítás intézményét. A törvény indokolása szerint ennek oka 
az, hogy a rejtett figyelésként külön nevesített leplezett eszköz az ellenőrzött szállítással 
tartalmilag megegyezik, az ellenőrzött szállítást pedig a nemzetközi bűnügyi együttmű-
ködés keretében – jogsegély formájában igazságügyi hatóság közreműködésével – lehet 
alkalmazni.

Az ellenőrzött szállítás célja a csempészútvonalak, a szállító eszközök, kapcsolatok, 
végrehajtók, a rendeltetési hely és az elosztó hálózat felderítése. Az ellenőrzött szállítás 

144 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok 
tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről
145 2006. évi LXXXIX. törvény Nápoly II konvenció kihirdetéséről
146 2006. évi CI. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én  létrejött, 
a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről
147 Például a 2006. évi XXXVII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határo-
kat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunn-
ban, 2004. június 6-án  aláírt Szerződés kihirdetéséről, 2006. évi CVIII. törvény a Magyar Köztársaság 
és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 
2006. október 25-én  aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
148 68/F. § ellenőrzött szállítás: a nyomozó hatóság olyan leplezett tevékenysége, amelynek során – a nemzet-
közi együttműködés keretében, folyamatos és fokozott ellenőrzés mellett – lehetővé teszi a megfigyelés alatt 
álló elkövető számára az általa birtokolt, a bűncselekménye tárgyi bizonyítási eszközét képező dolognak 
az ország területére történő behozatalát, más ország területére irányuló kivitelét, az ország területén történő 
átszállítását annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetői a lehető legszélesebb körben felderíthetők 
legyenek, a nemzetközi bűncselekmény tényállása megállapíthatóvá váljék.
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során a részt vevő állam – eseti megállapodás révén – lehetővé teszi, hogy a megfigye-
lés alatt álló elkövető az általa birtokolt, a bűncselekménye tárgyi bizonyítási eszközét 
képező dolgot az ország területére hozhassa, más ország területére vihesse, az ország 
területén átszállíthassa annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetői a lehető leg-
szélesebb körben felderíthetők legyenek.

Az ellenőrzött szállítás fogalmából látszik, hogy az több ország együttműködését fel-
tételezi, így megállapítható, hogy kizárólag országon belül nem hajtható végre. Országon 
belüli személy, tárgy ellenőrzésre a rejtett figyelés ad lehetőséget.

Az ellenőrzött szállítása a végrehajtás helye szerint lehet:
 – hazai bázisról induló,
 – hazai bázisra érkező,
 – tranzit.

A kezdeményező szerint lehet:
 – hazai bűnüldöző hatóság által kezdeményezett, eseti megállapodásban részletezett,
 – külföldi bűnüldöző hatóság által kezdeményezett, eseti megállapodásban részletezett.

Végrehajtása

Az ügyészség európai nyomozási határozatot bocsáthat ki ellenőrzött szállításnak egy 
vagy több tagállam területén keresztül történő végrehajtása iránt. A több tagállamot 
érintő ellenőrzött szállítás esetén az európai nyomozási határozatot valamennyi tagállam 
részére meg kell küldeni. A tagállami hatóságot az ellenőrzött szállításban részt vevő 
további tagállamokról is tájékoztatni kell.

Ellenőrzött szállítás végrehajtása vagy kezdeményezése esetén az ügyészség 
az EUROJUST magyar nemzeti tagját a következő adatok közlésével tájékoztatja a leg-
alább három államot és ebből legalább két tagállamot érintő ellenőrzött szállításról:
a) az érintett tagállamok és hatáskörrel rendelkező hatóságok,
b) olyan személy, csoport vagy szervezet azonosító adatai, aki vagy amely ellen bün-

tetőeljárás van folyamatban,
c) a szállítás típusa,
d) annak a bűncselekménynek a típusa, amellyel kapcsolatban az ellenőrzött szállítást 

végzik.

Az EUROJUST támogatja és koordinálja a határokon átnyúló nyomozásokat, ezért vala-
mennyi nemzeti tag (tagállamonként 1 fő és 1 helyettes) rendelkezik a szükséges operatív 
hatáskörökkel a tagállamuk tekintetében és az adott tagállam nemzeti jogával össz-
hangban annak érdekében, hogy koherensebben és hatékonyabban tudjanak egymással 
és a nemzeti hatóságokkal együttműködni. A nemzeti tagok hozzáféréssel rendelkeznek 
a nemzeti nyilvántartásokban tárolt releváns információkhoz, az illetékes hatóságokkal 
közvetlen kapcsolatfelvételt és információcserét folytathatnak, valamint a közös nyo-
mozócsoportokban vehetnek részt. Az EUROJUST-nak  lehetősége van továbbá arra, 
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hogy logisztikai támogatást nyújtson, ideértve a fordítást, tolmácsolást, és koordinációs 
értekezleteket szervezhet. Célszerű a koordinációs értekezletek megszervezése előtt 
az illetékes nyomozó hatóságnak felvennie a kapcsolatot a NEBEK EMÖI-vel, mivel 
az összekötő iroda kihelyezett munkatársai napi kapcsolatban vannak az EUROJUST 
magyar képviselőivel (fizikailag kb. 200 méterre van az EUROPOL és az EUROJUST 
épülete egymástól).
Ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül történő végrehajtása iránt 

kibocsátott európai nyomozási határozat végrehajtására a megyei főügyészség vagy 
a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel.

Az ellenőrzött szállítás végrehajtására a tagállami hatósággal kötött eseti megálla-
podás alapján kerülhet sor. Az eseti megállapodást a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal ellenőrzött szállítás végrehajtására jogszabályban kijelölt szerve készíti elő.
Az eseti megállapodásban rendelkezni kell:
 – a szállítmány tartalmáról, várható útvonaláról és a szállítás várható időtartamáról, 

a szállítás módjáról, a szállítóeszköz azonosítására alkalmas adatokról,
 – az ellenőrzött szállítást irányító személyről,
 – az ellenőrzött szállításban közreműködő szervről,
 – a résztvevők kapcsolattartásának módjáról,
 – a kísérés módjáról,
 – a kísérésben részt vevő személyek számáról,
 – a szállítmány átadásának, átvételének körülményeiről,
 – az elfogás esetén alkalmazandó intézkedésekről,
 – a váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedésekről.

A nyomozó hatóságtól és az elkövetőktől független váratlan (rendkívüli) esemény lehet:
 – közúti baleset,
 – a gépjármű meghibásodása,
 – kivételesen szélsőséges időjárási viszonyok,
 – természeti katasztrófa,
 – a szállítmány bűncselekmény tárgya lesz,
 – a biztosítást végzők nem tudják megakadályozni valamely más hatóság intézkedéseit,
 – a bűnelkövetők és/vagy a fedett nyomozó halála.

Számítani kell a bűnelkövetésben részt vevők ellenőrző magatartására is, amely lehet:
 – önellenőrzés,
 – különböző „próbafeladatok” adása a fedett nyomozónak, vagy a titkosan együttmű-

ködőknek megbízhatóságuk ellenőrzése érdekében,
 – a szállítmány megbontása több kisebb szállítmányra.

Fontos szabály, hogy az ellenőrzött szállítás keretében végrehajtott eljárás során a folya-
matos és fokozott ellenőrzés alól nem kerülhet ki a szállítmány és az abban részt vevők 
sem. Az ellenőrzött szállítás végrehajtásának módszerét a lehető legkörültekintőbben 
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kell megtervezni. Ennek során ki kell dolgozni a rendkívüli helyzet esetén teendő intéz-
kedéseket, és számolni kell a hatósági ellenőrzés felfedésére, illetve meghiúsítására tett 
bűnözői magatartással.

Kiemelten fontos feladat az ellenőrzött szállítás végrehajtása során, hogy a nyomozó 
hatóság meggyőződjön arról, hogy a bűncselekmény tárgya valóban az ellenőrzött jár-
műben van.
Késedelmet nem tűrő esetben – ha az eseti megállapodás megkötése vagy ügyész-

ségi jóváhagyása az ellenőrzött szállítás eredményes végrehajtását veszélyeztetné vagy 
meghiúsítaná – az ellenőrzött szállítás engedélyezésére huszonnégy óra időtartamra 
a rendőrségnek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az európai nyomozási határozat 
alapjául szolgáló bűncselekményre figyelemmel hatáskörrel rendelkező, az ellenőrzött 
szállítás végrehajtására jogszabályban kijelölt szervének vezetője is jogosult.

Ebben az esetben az ellenőrzött szállítás ideiglenes engedélyezéséről azzal egyidejűleg 
tájékoztatni kell az ügyészséget. Az ügyészség a tájékoztatást követően haladéktalanul 
dönt az ellenőrzött szállítás engedélyezéséről. Ha az ügyészség az ellenőrzött szállítást 
nem engedélyezi, az ideiglenes engedélyezés alapján végzett ellenőrzött szállítás ered-
ménye bizonyítékként nem használható fel.
Az ellenőrzött szállítás Magyarország területén keresztül  történő végrehajtása 

során – ideértve annak irányítását, ellenőrzését – a magyar jogszabályok irányadók. 
Az ellenőrzött szállításban közreműködő szerv a tagállami hatósággal és az ellenőrzött 
szállításban részt vevő más szervekkel együttműködik. Az ellenőrzött szállítást kezde-
ményező vagy az abban részt vevő szerv ellenőrzött szállítás végrehajtását érintő kérése 
akkor teljesíthető, ha az nem ellentétes a magyar jogrendszer alapelveivel.

Az ellenőrzött szállítmány kísérésében az ügyészség engedélyével a tagállami ható-
ság tagja is részt vehet. Az ellenőrzött szállítmány kísérésében fedett nyomozó a fedett 
nyomozó alkalmazására vonatkozó szabályok szerint vehet részt.
b) Fizetési műveletek megfigyelése céljából kibocsátott európai nyomozási határozat
Ha a tagállami hatóság fizetési műveletek megfigyelése céljából bocsátott ki euró-

pai nyomozási határozatot, az ügyészség az európai nyomozási határozatot végrehajtja 
azzal, hogy

 – a megkeresés teljesítésére a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szol-
gáltatási tevékenységet végző szervezet székhelye szerinti megyei főügyészség vagy 
a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel;

 – a Be. 217. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a fizetési műveletek teljesí-
tésének felfüggesztése csak a tagállami hatóság kérésére írható elő; és

 – a fizetési műveletek teljesítésének felfüggesztése esetén a tagállami hatóságot a Be. 
217. § (2) bekezdésében foglaltakról tájékoztatni kell.

Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök

a) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott 
kommunikációnak az érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése
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Az ügyészség európai nyomozási határozatot bocsáthat ki az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikációnak az érintett 
személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerésének és rögzítésének a tagál-
lamban történő végrehajtása iránt.

Ha az eljárási cselekményt több tagállam is el tudja végezni, az európai nyomo-
zási határozatot csak a megjelölt eljárási cselekményt leghatékonyabban elvégezni 
képes – lehetőség szerint az érintett személy tényleges tartózkodási helye szerinti – tag-
államba lehet továbbítani.

A meghatározott, bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása iránt kibo-
csátott európai nyomozási határozat esetén a büntetőeljárási törvény (Be.) bírói enge-
délyhez kötött leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az európai nyomozási határozatnak a Be. 236. § (2) bekezdésében foglaltakat kell 
tartalmaznia.

Az ügyészség az európai nyomozási határozatban megjelöli azokat az okokat, amelyek 
alapján megalapozottan feltehető, hogy a megjelölt eljárási cselekmény alkalmazásával 
elérni kívánt bizonyíték beszerzése más módon kilátástalan, vagy aránytalanul nagy 
nehézséggel járna.

Az ügyészség az európai nyomozási határozatban megjelöli, hogy a végrehajtás ered-
ményének, illetve a rögzített adatoknak a továbbítását

 – az eljárási cselekmény elvégzését követően, vagy
 – közvetlen továbbítással, a megfigyelés eredményének a végrehajtásban közreműködő 

magyar szerv eszközére történő átirányítása útján kéri.

Utóbbi esetén az ügyészség a végrehajtás módját és alkalmazhatóságát a végrehajtásban 
közreműködő magyar szerv álláspontjának figyelembevételével egyezteti a tagállami 
hatósággal.

Az ügyészség indokolt esetben kérheti
 – az eljárási cselekmény elvégzése során rögzített adatok írásba foglalását,
 – az eljárási cselekmény elvégzése során rejtjelezett vagy más módon megismerhe-

tetlenné tett adat eredeti állapotába történő visszaállítását, vagy
 – az adat minősítésének megszüntetését.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott 
kommunikációnak az érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése 
és rögzítése iránt kibocsátott európai nyomozási határozatot az ügyészség a Be. leplezett 
eszközök alkalmazására vonatkozó szabályai szerint hajtja végre.

Az európai nyomozási határozat végrehajtására a megyei főügyészség vagy a Fővárosi 
Főügyészség rendelkezik hatáskörrel. Ha az európai nyomozási határozat végrehajtására 
illetékességgel rendelkező ügyészség nem állapítható meg, a végrehajtásra a Fővárosi 
Főügyészség rendelkezik illetékességgel.

Ha az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási cselekmény bírói engedély-
hez kötött leplezett eszközök alkalmazásával végezhető el, az ügyészség indítványáról 
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a Be. szabályai szerint a nyomozási bíró határoz. Ha a nyomozási bíró a leplezett eszkö-
zök alkalmazásának elrendelésére irányuló indítványt elutasítja, az ügyészség a tagál-
lami hatóságot tájékoztatja, hogy az európai nyomozási határozatban megjelölt eljárási 
cselekmény nem végezhető el, és az európai nyomozási határozat más módon történő 
végrehajtása érdekében egyeztetést folytathat a tagállami hatósággal.

Ha az európai nyomozási határozat végrehajtása során a végrehajtással összefüggő 
adatok védelmére a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott sza-
bályok szerinti minősítéssel került sor, az adat minősítése nem képezheti akadályát 
a végrehajtás eredménye, illetve a rögzített adatok átadásának. A minősítő a tagállami 
hatóság kérésére az adat minősítését felülvizsgálja, és – ha annak törvényi lehetősége 
fennáll – megszünteti.
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A bűnügyi felderítéshez kapcsolódó speciális szakterületek
Németh Ágota

A bűnügyi elemző-értékelő munka

A fejezetben – a lehetőségek határán belül – a bűnügyi elemző-értékelő munka teljes 
bemutatására törekedtem, hogy a hallgató egészében át tudja tekinteni a bűnügyi elem-
zés rendszerét. Az egyes elemek ismertetése során azonban részletesebben a bűnügyi 
elemzés azon részterületeit, módszereit, technikáit szemléltettem, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a nyomozó hatóságok titkos információgyűjtő, leplezett eszközök alkal-
mazását folytató tevékenységéhez.

Bűnelemzés és bűnügyi elemzés, alapelvek, formák

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) megfogalmazása 
szerint a rendőrség az Alaptörvény, az Rtv. és felhatalmazása alapján más jogszabályban 
meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatköré-
ben – többek között – „végzi a bűncselekmények megelőzését, amelynek során figyelem-
mel kíséri Magyarország bűnügyi helyzetét, feltárja a bűncselekmények elkövetésének 
kockázatait, a bűncselekmények elkövetésére irányuló törekvéseket, továbbá megszerzi, 
elemzi, értékeli, ellenőrzi és továbbítja a bűnözéshez kapcsolódó, a bűncselekmények 
megelőzése, illetve megakadályozása céljából szükséges információkat”.149

A fentiekben megfogalmazott feladatok között speciális helyet foglal el a bűnügyi 
elemző-értékelő tevékenység, amelynek jogszabályi hátterét a Bűnügyi Elemzési Sza-
bályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) adja.

A Szabályzat bevezető rendelkezése – visszautalva az Rtv.-ben  foglaltakra – rögzíti, 
hogy az utasítás a bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint 
a bűnügyi elemző-értékelő munka egységesítése érdekében került kiadásra.

A bűnügyi elemző-értékelő tevékenységnek korábban jogi kereteket adó 13/2001. (X. 2.) 
ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadásá-
ról hatálybalépése óta a bűnözés mennyiségi, minőségi változása, a nyomozóhatóságnak 
a bűnüldöző, bűnfelderítő tevékenységét szabályozó jogi normáiban végbemenő válto-
zások, új metodikák megjelentése, és nem utolsósorban a technikai eszközök fejlődése 
maga után vonta a bűnelemzés fajtáinak, módszereinek, technikájának és alkalmazási 
lehetőségének bővülését is, amely indokolta a norma újragondolását.

A bűnelemzéssel foglalkozó korábbi, de egyes részeiben ma is aktuális, jegyzetekben 
került megfogalmazásra a bűnelemzés fogalma, célja, feladatai, amelyek az alábbiak:

149 1994. évi XXXIV. tv. 1. § (2) bekezdés 1. pont.
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„A bűnelemzés a bűnügyi és más, potenciálisan érdemleges adatok (együtt: bűnügyi-
leg releváns adatok) közötti kapcsolatok felismerése, azonosítása és azok értékelése 
az eredményes bűnüldözés érdekében.

A bűnelemzés célja: a lehető legtöbb, rendezett, érdemi információ kinyerése a külön-
böző forrásokból gyűjtött adathalmazból és ezek alapján döntések előkészítése.”150

A bűnelemzés feladata, „hogy egységes, meghatározott technikák alkalmazásával, 
célirányos adatgyűjtést folytatva, alkalmazása vezessen el a bűnüldözésben alkalmazott 
erőforrások összehangoltabb elosztásához, időmegtakarításhoz, segítse elő a vezetői 
döntések meghozatalát”. 151

Az új ORFK-utasítás jogi nyelvezetében már nem a bűnelemzés, hanem a bűnügyi 
elemzés fogalmat használja, amely már jobban átöleli a bűnügyi elemző-értékelő munka 
egyre inkább szélesedő tárházát.

A Szabályzat alapján a bűnügyi elemzés: „[A] bűnügyi és bűnüldözési adatok és infor-
mációk mennyiségi és minőségi vizsgálata a közöttük levő kapcsolat meghatározása 
és értékelése a bűnözés egészének, valamint egyes bűncselekmények terjedelmének, 
dinamikájának és struktúrájának, hosszabb távon érvényesülő mintázatának, tenden-
ciáinak meghatározása, a nyomozások támogatása, a bűncselekmények elkövetőinek 
felderítése és elfogása, a bűncselekmények megelőzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
vezetői döntések megalapozása érdekében.”152

A bűnelemzési tevékenység végrehajtása során az alábbi alapelveket kell érvényre 
juttatni:
a) célirányosság: bűnügyi elemzési tevékenységet csak egyértelműen megfogalma-

zott, az elemzés pontos céljának elérését meghatározó kérdések alapján lehet folytatni;
b) folyamatosság: az egymásra épülő, logikusan felépített munkafázisok során külön-

böző bűnügyi elemzési technikák alkalmazása a megrendelésben meghatározott cél 
elérése érdekében;
c) ciklikusság: a bűnügyi elemzés a feladat meghatározásától az adott cél eléréséig 

terjedő, ismétlődő cselekvéssor, amelynek részei a feladatmeghatározás, az adatgyűjtés, 
az adatok értékelése, az adatok rendezése, az elemzés és eredményeinek rögzítése;
d) tárgyilagosság: a bűnügyi elemzési feladatok csak tárgyilagosan, a külső tényezők 

befolyásától mentesen, a rendelkezésre álló információk maradéktalan feldolgozásával 
hajthatók végre;
e) adat-, illetve információkötöttség: az elemzés során tett következtetéseknek min-

den esetben alátámaszthatóknak kell lenniük a feldolgozott adatokkal, információkkal;
f) rugalmasság és innováció: a bűnügyi elemzési technikák és az ezekre épülő 

bűnügyi elemzési módszerek kötöttségek nélkül, szabadon megválaszthatók, és egye-
sével vagy egymással kombinálva használhatók az elemzésben.

150 Kunos 1997. 
151 Istvanovszki 2012, 32. 
152 23/2018. (VI. 21.) ORFK-utasítás 2. b) pont.
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Elemezhetők egyes bűncselekmények, személyek, illetve felderítési módszerek. 
A bűnügyi elemzés részterületeit az elemzés célja, valamint az elemzett adatok köre 
határozzák meg. Így a bűnügyi elemzésnek részterületei és ez alapján formái, módszerei, 
technikái is két nagy területre oszthatók:

A statisztikai alapú elemzési formák különféle statisztikai adatokra épülnek, és a hosz-
szabb távon érvényesülő tendenciák megállapításaival, a távolabbi célok kitűzésével fog-
lalkoznak. Céljuk „a bűnözés terjedelmének, szerkezetének, dinamikájának vizsgálatával, 
a bűnelkövetők jellemzőinek feltárásával, a bűnüldözés pozícióinak, erőforrásainak, 
hatékonyságának ismertetésével nem ügyhöz kötött bűnüldözési feladatok meghatáro-
zását tartalmazó vezetői döntések előkészítése”.153

Az elemzések által használt főbb mutatók: a nyomozás eredményességi mutató, 
a felderítési mutató, a kármegtérülési mutató, illetve a lakónépesség számra vetített 
bűncselekményszám.

A műveleti elemzési formák az egyes ügyek adatait veszik alapul az elemzés elvég-
zéséhez. A bűnügyi hírszerzés információinak, az egyes bűncselekmények adatainak, 
vizsgálatával foglalkozó tevékenység, amely segítséget nyújthat a történeti tényállás 
rekonstruálásához, az ismeretlen elkövetők felderítéséhez, a nyomozási cselekmények 
tervezéséhez, a bűnösség bizonyításához, a bűnöző személyekkel, csoportokkal szem-
beni fellépéshez.
A bűnügyi elemzés statisztikai alapú részterületei:
 – Az adminisztratív bűnügyi elemzés a rendőrség adminisztratív igényeinek kielégí-

tésére szolgál, az erők, eszközök és módszerek, valamint a költségvetés megfelelő 
tervezésére, csoportosítására irányuló vezetői döntéseket hivatott segíteni. Az elem-
zési formának még nincs kialakult hazai gyakorlata.

 – A stratégiai bűnügyi elemzés lényégében majdnem azonos a bűnügyi elemzés fogal-
mában meghatározott feladatrendszerrel. Azaz olyan bűnelemzési tevékenység, 
amely meghatározott elemzési módszerekkel a bűnözés terjedelmének, dinamikájá-
nak és struktúrájának, valamint egyes bűncselekmények jellemzőinek, elterjedtségé-
nek hosszabb távon érvényesülő mintázatát, tendenciáit vizsgálja, elősegítve a nem 
ügyhöz kötött bűnüldözési feladatok meghatározását tartalmazó vezetői döntések 
megalapozását és ezzel együtt a bűnmegelőzési stratégia kidolgozását.

 – A taktikai bűnügyi elemzés már konkrétabb célt fogalmaz meg. A rendőrségi ada-
tokra alapozott, a bűnözés rövid távú fejlődésének vizsgálatára irányuló elemzési 
formák összessége, amely támogatja a közterületi és bűnügyi tevékenység haté-
konyságát segítő, erők, eszközök optimális elosztását megalapozó vezetői döntések 
meghozatalát.

 – A kettő közti különbséget elsősorban az értékelt időszak és az elemzett adatok kont-
extusa mutatja.

153 Istvanovszki 2012, 35.
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A bűnügyi elemzés műveleti részterülete

Nyomozást támogató bűnügyi elemzés: az egyes büntetőeljárások, titkos információ-
gyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett adatok vizsgálatával nyújt 
támogatást az ismeretlen elkövető felderítéséhez, a nyomozási cselekmények tervezé-
séhez, az eljárásokban részt vevő személyek, a hozzájuk kapcsolható objektumok közti 
kapcsolatok felismeréséhez, a szervezett bűnelkövetői csoportok felderítéséhez, az elle-
nük folytatott bűnüldözői munka feladatainak meghatározásához.

A bűnügyi elemzés forrásai

A bűncselekmények eredményes felderítéséhez minél több információra van szükség, 
amelyet beszerezhetnek az eljáró nyomozók, felderítők, a hiányzó adatokra pedig követ-
keztethetnek, illetve valószínűsíthetnek az elemzők. Problémát jelenthet az információk 
hiánya és az információk dömpingje is, mert mindkettő eset nehezíti az elemző-értékelő 
tevékenységet.

A bűnügyi elemzésben használt információ fogalma nem azonos az információ álta-
lános fogalmi meghatározásával, ugyanis itt az információ mindig valamilyen bűnügyi 
tartalommal, relevanciával rendelkezik, és igazodik a felhasználó igényéhez is. Az infor-
mációhoz hasonlít, de attól eltér, mélyebb tartalommal bír az adatok köre, amely konkrét 
egyedi azonosítóval rendelkezik.

Lehetnek nyílt forrásúak, mint például világhálón vagy a könyvtárakban, illetve 
a különböző publikációkban megtalálható, bárki számára hozzáférhető információk.

De lehetnek olyan korlátozott hozzáférésűek is, mint például a közhitelű nyilvántar-
tások, a pénzügyi szolgáltatóktól származó adatok, a telekommunikációs szolgáltatók 
adatai vagy akár a bűnügyi nyilvántartások adatai, a rendőri jelentések, illetve a bűnügyi 
iratok is, de ide lehet sorolni a nemzetközi bűnügyi együttműködés során kapott infor-
mációkat is.

Ezenfelül a bűnügyi elemzésben fel lehet használni minősített információkat, jelenté-
seket, amelyek a titkos információgyűjtések vagy leplezett eszközök alkalmazása során 
keletkeztek.

A nyílt hozzáférésű információk a minősített forrásokat nem tudják kiváltani, de 
kiegészíthetik, ellenőrzöttebbé tehetik a minősített és egyéb forrásokból szerzett infor-
mációkat, illetve azok megfelelő elemzést és értékelést követően önmagukban is fel-
használhatók.

A statisztikai alapú elemzési formákhoz használt adatok különösen az Egységes 
Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai (ENyÜBS), az ügyforgalmi 
adatok, titkos információgyűjtések statisztikai adatai, népesség-nyilvántartási adatok, 
pénzügyi statisztikai, történelmi, kulturális, politikai, gazdasági adatok, földrajzi, köz-
lekedési adatok, szociológiai kutatások, felmérések adatai, közvélemény-kutatási adatok 
stb. lehetnek.

A műveleti elemzési formák alkalmazásakor elsősorban a folyamatban lévő és a befe-
jezett büntetőeljárások, titkos információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során 
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keletkezett információk, adatok kerülnek feldolgozásra, amelyek kiegészülnek a rendel-
kezésre álló nyilvántartásokban, adattárakban történő priorálások adataival.

Az információk osztályozása a 4 x 4 x 4-es  rendszer alkalmazásával történik, amely 
az információ megbízhatósága, az információ és forrásának távolsága, valamint az infor-
máció felhasználhatósága szerint rendszerez.

Bűnügyi elemzési módszerek

A bűnügyi elemzési módszer az elérendő eredmény érdekében, az alapelvekkel összhang-
ban, megfelelő sorrendben alkalmazott elemzési technikák és felhasználásuk módjának 
összességét jelenti.

Statisztikai alapú bűnelemzési módszerek

A bűncselekményi mintaelemzés a bűncselekmények (összes vagy egyes bűncselek-
mény-kategóriák) számának, jellemzőinek, változásainak vizsgálata egy meghatározott 
földrajzi területen, egy adott időszakban. A jelenség általános leírása mellett vizsgálja 
az események okát, az események és jellemzők közötti kapcsolatot, a rendőri tevékeny-
ségnek a jelenségre gyakorolt hatását.

Hasonlóságot mutat, de nem azonos, és nem része a bűncselekményi mintaelem-
zésnek a trendelemzés (International Anti-Corruption Academy megközelítés), amely 
az összes bűncselekmény vagy egyes bűncselekmény-típusok mennyiségi és minőségi 
változásának irányát és annak okait elemzi. A trend lehet csökkenő, növekvő, stagnáló, 
időszaki, de véletlen ingadozású is.

Az általános profilelemzés a bűncselekmények elkövetői és sértetti adatainak fel-
dolgozásával képet ad arról, hogy milyen a tipikus bűnelkövető, az egyes bűncselek-
mény-kategóriák elkövetője, illetve milyen a tipikus sértett, hogy kik, és miért válnak 
bűncselekmény áldozataivá. Segítséget nyújt mind a bűnügyi felderítésben, mind a bűn-
megelőzésben.

A felderítési módszerek elemzése a korábbi nyomozások során alkalmazott eszközök, 
módszerek, eljárások elemzése, értékelése révén fogalmaz meg ajánlásokat az eszközök, 
módszerek hatékonyabb alkalmazására. Többségében specifikus bűncselekményeket 
(például gépkocsi lopásokat, kábítószeres vagy okirati bűncselekményeket) vizsgál, 
amely során az elkövetési módszereket, elkövetési magatartásokat és az elkövetési okokat 
helyezi középpontba.

A bűnügyi helyzetértékelés visszatekintő, hiszen a múlt konkrétumaira alapozva 
vizsgálódik, tár fel összefüggéseket, állapít meg következtetéseket.

A bűnözés folyamatosan változó jelenség, ezért különösen fontos a bűnügyi helyzet 
rendszeres elemzése, hogy a bűnüldöző szervek hatékonyan tudjanak fellépni ellene.
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„A bűnügyi helyzet a rendőrség vagy egy rendőri szerve által biztosított illetékességi 
területre, valamely bűnügyi vonalra, védett objektumra adott időszakban bűnügyileg 
releváns hatást gyakorló külső és belső tényezők összessége.”154

A bűnügyi helyzetre
 – közvetve ható elemek: gazdasági helyzet, politikai helyzet, földrajzi helyzet, egyéb 

tényezők (urbanizáció, mobilitás, demográfiai jellemzők stb.),
 – közvetlenül ható elemek: az elkövetett bűncselekmények, bűnöző személyek, bűn-

cselekményt kiváltó okok és körülmények, értékesítési lehetőségek, gyanús költe-
kezések, rendőri szerv jellemzői, állapota.

A bűnügyi helyzet értékeléséről jelentés készül, amelynek tartalmaznia kell az általános 
és bűnügyi jellegű adatokat, illetve a feladatok meghatározását, amelyek nyílt, titkos 
és kombinált intézkedések is lehetnek.

A kockázatelemzés a bűnügyi és más releváns adatok közötti összefüggések feltárá-
sát, azonosítását és azok értékelését végző célirányos tevékenység. A jelenre koncent-
rál, az aktuális, a lehetséges negatív hatású eseményeket és azok okait azonosítja, majd 
sorrendet állat fel a bekövetkezés valószínűsége és az okozott kár nagysága szerint, 
és olyan ellenintézkedéseket fogalmaz meg, amelyekkel kockázatarányos védekezést 
lehet megvalósítani.

A fenyegetettség elemzés jövőbe mutató, proaktív jellegű elemzési forma. Feltárja 
az aktuális és várható biztonsági kockázatokat, magában foglalva a bűnözés társadalmi, 
gazdasági, politikai és egyéb tényezők összefüggéseit is, majd különféle prioritásokat 
határoz meg. Javaslataival segíti a szükséges műveleti és stratégiai intézkedések meg-
tervezését.

A statisztikai alapú bűnelemzési módszerek végén indokolt kitérni a prediktív ren-
dészetet támogató elemző munkára, amely a „bűncselekmények statisztikai adatai (első-
sorban földrajzi koordináták) alapján próbál következtetni a jövőbeli bűncselekmények 
megtörténtére és lehetőség szerint megelőzni azokat”.155 A bűncselekmények adatai 
mellett felhasznál más adatokat is, mint például gazdasági, népességi, jövedelmi muta-
tókat vagy például a segélyhívások adatait.

A tendenciákból, az adatok mintázataiból, azok ismétlődéséből, bizonyos változók 
egymáshoz való viszonyából, viszonyuk állandóságából vagy változásából, közeledéséből 
vagy távolodásából von le következtetéseket.

A prediktív rendészetet támogató elemzés módszerei:
 – A forró pontok elemzése (hot-spot analízis): A bűncselekmény elkövetési helyszíneit 

pontként jelölik a térképen. Ahol a legsűrűbb az előfordulás, azt nevezik „hot-spot”-
nak, forró helyeknek. Különböző, általában nem túl hosszú (féléves vagy annál 

154 Nyeste–Szendrei 2019, 132.
155 Suhajda 2019, 76.
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rövidebb) időszakok adatait összevetve lehet következtetéseket levonni, mint például 
a bűnözési csomópontok áthelyeződése.

 – Egymáshoz közel ismétlődő esetek vizsgálata (Near-repeat módszer): Az elem-
zés feltételezi, hogy egymáshoz közel több hasonló bűncselekmény történik, azaz 
ugyanannak a helyszínnek a közelében kerül sor a következő bűncselekmény elkö-
vetésére is.

 – A tér-idő elemzés megmutatja, hogy milyen összefüggések állnak fenn a bűncse-
lekmények elkövetése, a helyszínek és az elkövetési idők között.

 – Regresszió vizsgálata: Két adat kapcsolatát vizsgálja, és feltételezi, hogy ahol 
az egyik szám változik, ott a vele szoros összefüggésben lévő másik számadat is 
változni fog, például ha csökken a lakosság száma, feltehetően csökkenni fog a bűn-
cselekmények száma is.

 – Klaszterelemzés: A heterogén halmazból valamilyen szempontok vagy ismérvek 
alapján azonos homogén csoportosítást végez, például az azonos személyiségtípu-
sokat egy klaszterbe sorolja. De azonosíthatók e módszerrel olyan területek is, ahol 
gyakrabban fordulnak elő bizonyos típusú bűnügyek.

 – Kockázati terepelemzés: a terepre vonatkozó különböző releváns tényezőkkel kom-
binált, természetes és az ember alkotta jellegzetességeit leíró földrajzi információkat 
gyűjti és értékeli a terepen előforduló bűncselekmények kockázatának előrejelzése 
érdekében.

Műveleti bűnelemzési módszerek

Az ügyelemzés egy bűncselekmény elkövetési folyamatának rekonstruálása, az abban 
részt vevő személyek tevékenységének elemzése. „Az elemzés során széleskörű, idő-
tér- esemény-személy-kapcsolati halmazt kapunk.”156 Megismerhetővé válik a történeti 
tényállás. Segítséget nyújt az ellentmondások felismeréséhez, a nyomozás további irá-
nyának meghatározásához, a bizonyításhoz. Általában kiterjedt, bonyolultabb, részletes 
elemzést kívánó ügyeknél alkalmazható.

Lehet:
 – nyomozást kezdeményező, azaz a rendelkezésre álló adatok, információk büntető-

eljárás vagy titkos információgyűjtés elrendelését alapozzák meg;
 – nyomozást támogató, mikor a rendelkezésre álló adatok, információk a folyamatban 

lévő eljárást viszik előbbre;
 – a nyomozást követő elemzés a valamilyen módon befejezett büntetőeljárás, titkos 

információgyűjtés újbóli elrendelését, tovább folytatását alapozza meg.

Az összehasonlító ügyelemzés a hasonló módszerrel, hasonló helyen, hasonló időszakban 
és hasonló tárgyra elkövetett bűncselekmények elemeinek vizsgálata során arra próbál 

156 Istvanovszki 2012, 52.
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választ adni, hogy az elkövetések sorozatjellegbe illeszthetők-e. Több bűncselekmény 
értelemszerűen több információt tartalmaz, mint az egyszer elkövetett cselekmény.

Az összehasonlító elemzés irányulhat:
 – az azonos tulajdonságokkal rendelkező bűncselekmények összekapcsolására a még 

ismeretlen elkövető felderítése érdekében (az ügyek ismertek, az elkövető nem),
 – az elkövető vagy elkövetői csoport által elkövetett további bűncselekmények fel-

derítése céljából (az elkövető ismert és ez idáig fel nem derített bűncselekmények 
párosulnak hozzá).

Az elkövetői csoportelemzés során feltárható a bűnöző csoportok tevékenysége, tagjai 
közötti feladatmegosztás, további kapcsolataik. Bár az ügyhöz kötött bűnelemzési formák 
inkább rövid távúak, de az elkövetői csoportelemzésen belül megállapítottak mögött 
sokszor hónapokig vagy akár évekig tartó felderítő munka húzódik meg.

Az ismert vagy részben ismert elkövetőkből álló csoporttal kapcsolatos adatok, infor-
mációk elemzése-értékelése során vizsgálandó, hogy

 – a csoport hány főből áll;
 – milyen az összetétele (etnikai, nemzetközi);
 – milyen a csoport belső struktúrája, milyen a feladatmegosztás;
 – mióta működik;
 – milyen az irányítók és tagok közötti kapcsolattartás formája, módja;
 – technikai felszereltsége, mobilizálhatósága;
 – a csoport tart-e fenn kapcsolatot más hazai vagy nemzetközi bűnözői csoportokkal;
 – mi a legális és illegális tevékenysége;
 – a bűncselekményből származó bevétel felhasználása, legalizálása hogyan történik;
 – mi a bűnözői csoport besorolása szervezettség tekintetében;
 – védekezési mechanizmusa, belső kohézió, gyenge pontok;
 – támadhatósága, bomlasztására, felszámolására alkalmazható módszerek; stb.

Az Európa Tanács Szervezett Bűnözés Büntetőjogi és Kriminológiai Kérdéseivel Foglal-
kozó Szakértői Csoportja (PC–S–CO) kidolgozott egy feltételrendszert, amely segítséget 
nyújt a bűnszervezetek jelenlétének felismerésében. A kötelező feltételek meglétén túl 
két esetleges feltétel megléte szükséges a beazonosításhoz az alábbiak szerint:
Kötelező kritériumok: Három vagy több személy együttes tevékenysége, amely hosz-

szabb időtartamú vagy meghatározatlan ideig tartó, tagjai súlyos bűncselekmények elkö-
vetésével gyanúsíthatók, vagy azok miatt elítélt személyekként nyilvántartottak, illetve 
céljuk az anyagi haszonszerzés és/vagy hatalmi pozícióba kerülés.
Esetleges kritériumok: Minden egyes résztvevő meghatározott feladat vagy szerep-

körrel rendelkezik, ahol belső fegyelem és ellenőrzés valamely formája jellemző. Megfé-
lemlítés céljából erőszakot vagy egyéb eszközöket alkalmaznak, korrupció vagy bármely 
más eszköz alkalmazásával hatást gyakorolnak a politikára, a médiára, a közigazgatásra, 
a bűnüldözésre, az igazságszolgáltatásra vagy a gazdaságra, kereskedelmi vagy vállalati 
jellegű struktúrája van, pénzmosásban vesz részt, nemzetközi szinten működik.
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Az elemzett információk alapján a társas elkövetés alábbi formái állíthatók fel: társ-
tettesség, csoportos elkövetés, bűnszövetség, szervezett elkövetés, bűnszervezet.

A bűnözői struktúrák rendszertani elhelyezését tekintve az elemzés lehet statisztikai 
alapú, illetve műveleti elemzés is.

A specifikus profilelemzés nem azonos a korábbiakban ismertetett általános profile-
lemzéssel, amely az egy bűncselekményi kategóriában a tipikus elkövető, tipikus sértett 
leírására ad választ.

Magyarországon a bűnüldöző munka során elsődlegesen a profil készítésénél a szo-
ciológiai megközelítést alkalmazzák, amely során egy konkrét bűncselekmény ismeretlen 
elkövetőjéről történik meg egy hipotetikus kép kialakítása.

Az elemzésre megküldött bűnügyhöz leginkább hasonlóak kiszűrésével a prog-
ram – egy, az elemzési forma alapját képező adatbázisban történő futtatás alapján – „meg-
rajzolja” a leghasonlóbb elkövetői jellemrajzot azon logikai elv alapján, hogy a „hasonló 
szocializáltsággal és pszichikai jellemzővel rendelkező személyek hasonló helyzetben 
hasonló módon cselekszenek”.157 Ezt az elemzési formát hazánkban leggyakrabban embe-
rölések, szexuális bűncselekmények esetén alkalmazzák, de a nemzetközi tekintetben 
szélesebb a felhasználási területe.

A nyomozáselemzés a nyomozás egészének, illetve az eljárási cselekmények végrehaj-
tási módjának, időbeliségének a vizsgálata. Azt kívánja megállapítani, hogy a törvényes-
ség betartása mellett, az eredmény érdekében végrehajtásra került-e minden szükséges 
és lehetséges nyomozási cselekmény. (Nem tévesztendő össze az ügyelemzéssel, ahol 
magában az eseményt, még ezen elemzési forma a nyomozást vizsgálja.) Eltér a többi 
elemzési módszertől, nem illeszkedik a bűnelemzési ciklusba, mivel itt hipotézisek fel-
állítására nem kerül sor.

A műveleti elemzés speciális formái

Kommunikációs kapcsolatok elemzése: A telefonon, az interneten folytatott kommuni-
kációs és egyéb technikai adatok elemzése során minőségileg magasabb szintű, eddig 
még nem ismert összefüggések kinyerése, megállapítása történik. A kapcsolatok elem-
zése mellett lehetőség van, amennyiben a törvényi feltételek adottak, a kommunikáció 
tartalmának megismerésére is.

Ehhez a tömeges adatelemzéshez kapcsolódhat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató 
Zrt. által működtetett ellenőrző pontokon rögzített áthaladási adatok és a VÉDA Közúti 
Intelligens Kamerahálózat adatainak, valamint a térfigyelő és egyéb közterületi kamerák 
adatainak elemzése is. Itt nem csak a kapcsolatok megállapítására irányul az elemzés, 
nyomon követhető vagy igazolható a feltételezett elkövető útvonala, mozgása is, a bűn-
cselekmény helyszínen vagy annak közelében járhatott-e, milyen útvonalon érkezett 
vagy távozott. Ezen adatok összevethetők a kommunikációs adatokkal is. Adott esetben 
kiegészíthető ez a komplex elemzési módszer a bankkártya-tranzakciók helyszíneivel, 

157 Istvanovszki 2012, 63.



862

időpontjaival is. Hasonlít az EUROPOL által alkalmazott úgynevezett többrétegű elem-
zési módszerhez, hiszen ezen adatok összevetése során is több síkon folyik az elemzés.

Az elmúlt időszakban egyre jellemzőbb, hogy a kommunikáció internetalapú (Viber, 
Messenger, WhatsApp stb.) csatornákon történik. A GSM-alapú kommunikáció folya-
matosan háttérbe szorul nemcsak a lakosság, hanem a bűnelkövetők körében is. Emel-
lett folyamatosan emelkedik azoknak az információknak a száma, amelyek kikerülnek 
a közösségi média oldalaira, amely újabb kihívás elé állítja bűnügyi elemzőket.
Szociális háló összeállítását (személyek, viszonyok, szerepek összefüggések feltárása, 

ahol különböző mozzanatok, információk, érzelmek, anyagi dolgok cseréje történik) 
általában kiemelt súlyú bűncselekményeknél indokolt alkalmazni és főként olyanoknál, 
ahol a felderítés időben elhúzódik, mert az elkövető felkutatása nem vezetett eredményre, 
vagy az illegális úton megszerzett vagyont elrejtették. Az elemzés kiterjedhet személyes, 
kommunikációs kapcsolatok feltérképezése mellett a pénzügyi, gazdasági kapcsolatok 
feltárására is.

A pénzügyi tranzakciók elemzését, gazdasági társaságok gazdálkodásának vizsgála-
tát zömében az úgynevezett intellektuális bűncselekmények végrehajtásánál szükséges 
elvégezni. Ezen jogsértésekre jellemző a sértettek magas száma, az elkövetési maga-
tartások egyes elemeinek időben és térben történő elkülönülése, gyakran nemzetközi 
jellege, és egyéb járulékos vagy eszközcselekmények kapcsolódása. Az elkövetői kör is 
kvalifikáltabb bűnelkövetőkből kerül ki.

A speciális elemzési formák közös jellemzője, hogy hatalmas mennyiségű adatokkal 
dolgoznak. Specialitása és az adatok terjedelme is indokolja, hogy ezeket az elemzési 
módszereket csak megfelelő speciális szakmai ismeretekkel és technikai feltételekkel 
lehet végrehajtani. További előnye a felderítés és az igazságszolgáltatás szempontjából, 
hogy a feldolgozott adatok a büntetőeljárás során bizonyító erővel rendelkeznek.

Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége (a továbbiak-
ban: EUROPOL) által alkalmazott elemzési módszerek egyike a kereszttalálati elem-
zés, amelynek alapját az EUROPOL-hoz beérkező új információk összessége, valamint 
a már korábban nyilvántartásban szereplő adatok összevetése adja. Az informatikai 
rendszer naponta többször ellenőrzi az új információkat az adatbázisban. „Az azonos, 
vagy két AWF (elemzői munkafájl) közötti kereszttalálat (ismételt előfordulás) esetén 
pedig egy olyan folyamat indul el, melynek célja, hogy az adatkezelési korlátozásokat is 
figyelembe véve értesítsék az érintett szervezeteket arról, hogy más bűnüldöző szervek 
eljárásaiban is felmerültek azok a szereplők, amelyekről ők is teljesítettek már korábban 
adatszolgáltatást.”158

Ezek az információk jelentősen megkönnyítik a szervezett bűnözés hálózatainak 
feltérképezését is.

Másik gyakran alkalmazott elemzési forma a többrétegű elemzés, ahol többek kötött 
anyagáramlási elemzés folyik, amelynek célja, a bűnszervezet belső folyamatainak, 
üzleti profiljának, hierarchikus viszonyainak, logisztikai és elosztó hálózatainak meg-

158 Csaba 2018, 118–132. 
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ismerése. Az anyag, amelynek áramlását vizsgálja, lehet a bűncselekmény tárgya (kábí-
tószer, fegyver stb.), de lehet az elkövető által használt eszköz, például mobiltelefon is. 
A többrétegű elemzés nem csak egy releváns adatforrást vizsgál, mint az egydimenziós 
elemzés esetében, hanem párhuzamosan más információk, például GPS-adatok, közterü-
letikamera-felvételek, bankkártyaadatok is elemezhetők. Ezek együttes elemzése sokkal 
összetettebb feladat, és jelentősen nagyobb időráfordítást és erőforrást igényel, azonban 
meglehetősen komplexebb képet mutathat a szervezett bűnözői csoportról.

Az EUROPOL készíti el a súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékelését 
(SOCTA), amihez a tagállami bűnüldöző hatóságoktól, a saját adatbázisaiból, egyéb uniós 
ügynökségektől – többek között a Frontextől, az EUROJUST-tól  –, az EUROPOL-ban  
részt vevő nem uniós partnerországoktól, valamint nyilvános forrásokból származó 
adatokat használ fel. A SOCTA magában foglalja egyrészt a súlyos és szervezett bűnö-
zéssel kapcsolatban az Európa Uniót fenyegető jelenlegi és jövőbeli veszélyek elemzését, 
másrészt a bűnügyi prioritások javasolt listáját.

És végül szükséges megemlíteni a nyílt forrású információszerzés (OSINT) során 
keletkezett információk feldolgozását is, amely szintén igényel elemzői ismereteket, de 
önálló bűnügyi elemzési módszerként még nem került meghatározásra.

Bűnügyi elemzési technikák, bűnügyi elemzést támogató programok

A bűnügyi elemzési formákat, módszereket az alkalmazott bűnügyi elemzési techni-
kák segítik, amelyek személyek, események és más információs objektumok közötti 
kapcsolatokat és összefüggéseket megjelenítő ábrázolási formákat jelentik, amelynek 
nemzetközileg egységes szimbólumrendszere került kidolgozásra.

A manuális ábrázolástól kiindulva kerültek kifejlesztésre a különféle számítástechni-
kai ábrázolási módok, technikák, amelyek rendszerébe adoptálásra kerültek a manuális 
elemzés során kialakított elvek, jelölési technikák. A technikák is, csakúgy, mint a mód-
szerek, további két alcsoportba bonthatók, statisztikai alapú, illetve műveleti technikák.

A statisztikai alapú ábrázolási technikák a különböző statisztikai táblázatok, diag-
ramok, pont- és folttérképek, szervezeti ábrák.

A statisztikai táblázatok a különféle statisztikai sorok (például elkövetett bűncselek-
mények száma) egységes formába rendezésével készülnek. Lehet egyszerű, csoportos 
és kombinált táblázat, amelynek fajtáját a felhasznált adatok köre határozza meg, amely 
alapján, leíró, összehasonlító vagy csoportosító sorokat használunk fel a táblázat készí-
tése során.

A statisztikai táblázatokban szereplő adatok szemléltetése történhet diagramok fel-
használásával, amelyek két vagy több adat egymáshoz való viszonyított arányát, válto-
zását mutatják.

A bűncselekmények földrajzi elhelyezkedését szemléltetik a különféle térképek.
A szervezeti ábrák az értékelő jelentésben említett szervezetek felépítését, szervezeti 

hierarchiában történő elhelyezését ismertetik.
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Ezzel szemben a műveleti ábrázolási technikák szűkebb körre, egyes ügyekre vonat-
kozó technikákat takarnak, amelyek kriminalisztikai táblázatok, kapcsolati mátrixok, 
kapcsolati ábrák, folyamatábrák, esemény ábrák, áramlási ábrák, eseménytérképek, 
időgrafikonok, képek és videók lehetnek.

A műveleti elemzések kiinduló alapja, különösen az ügyelemzés, összehasonlító 
ügyelemzés, elkövetői csoportelemzés esetében az úgynevezett kriminalisztikai táblá-
zatok készítése, amelyekben ellenőrzött információk, adatok (objektumok, entitások) 
személyek, cégek (gazdasági társaságok, különféle szervezetek), közigazgatási helyek, 
a bűncselekménnyel kapcsolatos telefonszámok, forgalmi rendszámok, ingatlanok, ingó-
ságok, egyéb tárgyak, értékek stb.) kerülnek rögzítésre. Fontos a táblázat készítése során 
kiemelni, hogy vezetésének folyamatosnak kell lennie.

A benne szereplő adatok, információk az elemzés céljának megfelelően többféle-
képpen megjeleníthetők. Nemzetközileg egységes szimbólumrendszert (ANACAPA) 
alkalmaz szabályozott jogi keretek között, viszonylag egységesnek mondható technikai 
háttérrel.

A kapcsolati mátrixok elkészítését viszonylag egyszerűen áttekinthető kapcsolatok 
szemléltetésére alkalmazzák, amely során felmérhető, hogy egy információs objektum 
mennyi és milyen jellegű kapcsolattal rendelkezik.

A kapcsolati ábrák a kriminalisztikai táblázatban szereplő objektumok/entitások 
és a közöttük lévő kapcsolatok vizuális megjelenítését szemlélteti. A szervezett bűnel-
követői csoportok, bűnszervezetek felépítésének ábrázolása során a tagok szervezeten, 
csoporton belüli helyét, pozícióját is megjeleníti.

A folyamat- és eseményábrák alkalmazásával a kriminalisztikai táblázatokban rögzí-
tett cselekmények, események időrendi sorrendben történő bemutatása valósul meg, ahol 
indokolt, az időtényezőket külön kiemelve. Az ábrák szemléltethetik egyes bűncselek-
mények elkövetésének mozzanatait, de alkalmasak továbbá az elkövetők mozgásának, 
menekülési útvonalának szemléltetésére is.

Az áramlási ábrákat a többrétegű elemzésnél ismertettük.
Az eseménytérkép az elemzés szempontjából releváns események helyszínét jeleníti 

meg térképen.
Az időgrafikon egy meghatározott időintervallumon belül megtörtént eseményeket 

rögzíti.
A legszemléletesebb ábrázolási technika az adott cselekményt rögzítő képi, vagy 

videófelvétel.
Napjainkban már a bűnügyi elemzői tevékenységet különféle informatikai eszközök, 

elemzési programok támogatják, különösen a szöveges kereső, statisztikai adatokat fel-
dolgozó, diagramkészítő, az adatokat különböző módokon összekapcsoló és megjelenítő 
szoftverek, valamint különféle térinformatikai alkalmazások.

A bűnügyi elemzéshez leggyakrabban használt alkalmazások a Microsoft szöveg-
szerkesztő (World), táblázatkezelő, adatábrázoló rendszere (Excel), adatbázis létrehozó 
felülete (Access), illetve a különféle prezentációk, bemutatók készítésére szolgáló Power-
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Point alkalmazás, amelyek szinte minden elemző, nyomozó, felderítő számítógépén 
megtalálhatók.

A bűnügyi adatbázisok alappillére a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó 
rendszer (a továbbiakban: RobotzsaruNeo), és a Netzsaru, amely az összes, a rendőrség 
hatáskörébe tartozó eseményt és a hozzájuk kapcsolódó személy adatait tartalmazza, 
amely össze van kapcsolva további nyilvántartási rendszerekkel. A RobotzsaruNeo-rend-
szerből leválogatott adatok térképen (akár pont, akár folttérképen) való szemléltetésére 
alkalmas a program térképészeti alrendszerében szereplő bűnügyi térkép. Emellett a rend-
szer különféle elemző és megjelenítő, ábrázoló funkciói is nagyban segítik az elemzők 
munkáját.

Az elemző-értékelő munkát támogatják további belső nyilvántartások, adattárak, 
amelyek közül szükséges kiemelni a Modus Operandi nyilvántartást, amelyben szinte 
minden szándékos bűncselekmény gyanúja miatt kihallgatott személy adatait és krimi-
nalisztikai jellemzőit rögzítik.

Az ENyÜBS-adatok szemléltetésének egyik legkézenfekvőbb lehetősége a Robotz-
saruNeo-rendszeren keresztül, illetve webes felületen ügyfélkapus belépéssel is elér-
hető PRE-STAT-alkalmazás (Prevenciós Bűnüldözés-Statisztikai Adattár), amely képes 
különféle tematikus térképek (pont, folt, és hőtérkép) készítésére, és adatok diagramon 
történő megjelenítésére is.

A titkos információgyűjtés adatkezelési rendje (a továbbiakban: TIAR) tartalmazza 
a titkos információgyűjtésből, illetve a leplezett eszközök alkalmazásából eredő összes 
érdemleges információt. Célja a beszerzett információk gyors és naprakész feldolgozása 
(információk jelenidejűsége), elemzett információk visszacsatolása a felderítő szervek-
hez, információ megosztása és koordináció az információval érintett szervek és szerve-
zetek között, végül a felderítések összehangolása, ezzel együtt a párhuzamos eljárások 
kiszűrése és megakadályozása.

A TIAR felépítése szerint vertikális, így könnyebben összeegyeztethetők a különféle 
felderítési, hírszerzési műveletek.

A titkos információgyűjtések feldolgozására használt teljesen különálló POLY-
GON-hálózaton feldolgozott TIAR-adatbázisban tárolt anyagok statisztikai adatai is 
szolgálhatnak stratégiai, taktikai elemzés alapjául, de az abban szereplő objektumok 
és azok elemzése során kapott újabb információk szintén nagy segítséget nyújtanak 
a bűnügyi elemzőknek az egyes ügyek felderítése során. A rendszer az első olyan elemző 
program, amely az információkat tartalmazó dokumentumok tárolása mellett alkalmas 
arra is, hogy egy ügyben hajtson végre elemzést, a kigyűjtött objektumokat és a közöt-
tük lévő kapcsolatokat megjelenítse, az egy szervezett bűnözői csoporttal kapcsolatos 
objektumokat egy rendszerben kezelje.

Az Analyst Notebooks alkalmas egyedi elemzéseken túl hálózati és összetett elem-
zésekre is, amelynek alapját a korábban beszerzett információs adatbázis adja. Lehe-
tővé teszi a különböző forrásokból származó adattartalmak egységes kezelését, illetve 
adattáblák összekapcsolását. Az egyes bűncselekmények szemléltetése mellett alkalmas 



866

különféle kapcsolatok szemléltetésére is, események időrendi sorrendben történő meg-
jelenítésére, segítve ezzel a szervezett bűnözői csoportok felderítését.

A HLS és a Gangikonspi programok fejlődésük kezdeti szakaszában híváslista-elem-
zések készítésére kerültek megalkotásra, de folyamatos fejlesztésük során már alkal-
masak a kommunikációs kapcsolatok egyéb forrásaiból származó adatok elemzésére 
is. A Gangikonspi alkalmas továbbá különböző jellegű adatok (pénzügyi tranzakciók, 
NUSZ, VÉDA) összekapcsolására, elemzésére és ezek közös megjelenítésére is.

Az elemzői munkát végző kollégák gyakran használnak továbbá az internet által elér-
hető, ingyenesen hozzáférhető elemzésre alkalmas programokat, mint például a Google 
Earth alkalmazást.

A bűnügyi elemzés folyamata, esetei

Bűnügyi elemzési tevékenységet csak egyértelműen megfogalmazott kérdések alapján 
lehet folytatni, illetve igényelni. A bűnügyi elemzés során törekedni kell a lehető legtöbb 
releváns információ és adat begyűjtésére, rögzítésére.

A fentiekben ismertetett módszerekkel, technikákkal végzett bűnügyi elemzői tevé-
kenység folyamata az alábbiak szerint alakul:

A statisztikai alapú, adminisztratív, stratégiai és taktikai elemzések esetén – mivel 
ezek a bűnügyi elemzések zömében vezetői utasításra készülnek – elsődleges feladat 
az utasítás pontos értelmezése. Ezt követi a feladat végrehajtásához szükséges bűnügyi 
és további statisztikai adatok összegyűjtése, és ez alapján a megfelelő elemzési módszer 
és technika kiválasztása. Ha készült már előzményanyag, célszerű a feladat végrehajtása 
előtt azt is áttanulmányozni. Az összegyűjtött adatmennyiség leltározása során megtörté-
nik azok különféle adatstruktúrákba rendezése, előrejelzések, becslések készítése, majd 
a különféle statisztikai táblázatok, az elsődleges diagramok készülnek el.

Az ügyhöz kötött, nyomozástámogató bűnügyi elemzések esetén az előkészítő fel-
adatok között az ügyiratok, a rendelkezésre álló további adatbázisok előzetes áttanulmá-
nyozása után van lehetőség az alkalmazandó elemzési metodika és azt segítő elemzési 
technika pontos meghatározására. Itt viszont a megrendelővel történő konzultációnak 
van kiemelt jelentősége. A kapott adatok, információk alapján elkészített leltár után 
következik az adatok részletes áttekintése, az elemzésnek megfelelő adatstruktúra lét-
rehozása, az információs objektumok kigyűjtése, és az elsődleges ábrák, kapcsolati 
mátrixok elkészítése.

Az információk közötti kapcsolatok ábrázolását követően lehetőség nyílik az elsőd-
leges elemzői következtetések, verziók, hipotézisek felállítására, ami különféle logi-
kai elvek segítségével történik. Elsődleges logikai elv az indukció, amely az egyediből 
következtet az általánosra. Veszélye, hogy túlmutat az alapadatokon, további kiegészítő 
értékelés szükséges a levont konklúzió vizsgálatára. A dedukció az általánosból követ-
keztet az egyedire, alapadatokon nyugszik, kiegészítő értékelése nem szükséges. További 
logikai elv az úgynevezett kauzalitás, azaz ok és okozat kapcsolatának a vizsgálata, mi 
az az egyetlen, leglehetségesebb kiváltó ok vagy körülmény, amelynek fennállása ese-
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tén az okozat bekövetkezése elkerülhetetlen (adekvát kauzalitás). Végül az úgynevezett 
analógia alkalmazása, amely tipizálása az azonos vagy hasonló minták, körülmények, 
viselkedések vizsgálatára alapul.

Az elsődleges vagy alaphipotézis felállítása választ kíván adni arra, hogy milyen 
következtetés vonható le a rendelkezésre álló adatokból, hogyan lehet az ügyet eredmé-
nyesen felderíteni, milyen védelmi reakciók prognosztizálhatók, mennyire megalapozott 
ennek elhárítása a rendelkezésre álló adatok alapján.

A felállított elsődleges hipotézis összehasonlításra kerül az adatbázisból kinyert infor-
mációkkal, amely megmutatja, hogy azok igazolják vagy cáfolják a felállított téziseket. 
Amennyiben igazolást nyert, azaz helyes a következtetés, megtörténik a hipotézis vég-
legesítése, és az elemzési folyamat kimeneti termékének az elkészítése.

Amennyiben az információs objektumok nem igazolják kellően az alaphipotézist, új 
hipotézis felállítása vagy az eredeti hipotézist alátámasztó új információgyűjtő és rendsze-
rező ciklus kezdődik. Az új információkat a már meglévő ismeretek tükrében kell tudni 
rendszerezni és értékelni, majd újabb következtetések révén lehet eljutni az elemzési folya-
mat eredményéhez, az elemzési termékhez. Az elemzés során tett következtetéseknek min-
den esetben alátámaszthatónak kell lenniük a feldolgozott adatokkal, illetve információkkal.

A következtetések mellett javaslatokat is megfogalmaznak, amelyek a nyomozás 
további irányának folytatására, eljárási cselekmények foganatosítására, egyéb intézke-
dések megtételére stb. irányulhatnak.
A bűnügyi elemzési feladatok csak tárgyilagosan, a külső tényezők befolyásától men-

tesen, a rendelkezésre álló információk maradéktalan feldolgozásával hajthatók végre. 
A bűnügyi elemző a bűnügyi elemzési technikákat és az ezekre épülő bűnügyi elemzési 
módszereket kötöttségek nélkül, szabadon választhatja meg, önállóan vagy egymással 
kombinálva használhatja azokat az elemzésben.

A bűnügyi elemző tevékenység elengedhetetlen része a nyomozásnak. Az eljárás 
bármely szakaszáról van szó, minden esetben szükség van elemzői gondolkodásra. Amíg 
az elkövető ismeretlen, addig a bűncselekménnyel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok 
elemzésén van a hangsúly, illetve további adatgyűjtések, információk beszerzése történik. 
Az elkövető beazonosítása esetén pedig az elemzés a bizonyítás részeként alkalmaz-
ható. Az elemzéssel szélesíthető a nyomozás, újabb kapcsolatok, kapcsolati rendszerek 
feltérképezéséhez vezethet.

Kiemelten hangsúlyozni kell, hogy a bűnügyi elemzés a nyomozó hatóságok mun-
kájában sem a bűnfelderítő, sem a bizonyító tevékenységet nem helyettesítheti, hanem 
azt kiegészíti, támogatja.

Az újabb és a már korábban alkalmazott módszereket együtt alkalmazva olyan meny-
nyiségű és minőségű információra lehet szert tenni, amely lehetővé teszi a kiemelt súlyú 
bűncselekmények felderítését és bizonyítását is.

Elvárás továbbá a bűnügyi elemző és felderítő munkával szemben az is, hogy ne csak 
a megtörtént jogsértésekre reagáljon, a reaktív szemléletet váltsa fel a megelőző, elhárító 
megközelítés, és próbálja meg korábban érzékelni a bűnügyi kockázatot.

A bűnügyi elemzésnek 3 esetét nevesíti a Szabályzat.
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Rendszeresített bűnügyi elemzés

Rendszeresített bűnügyi elemzés során az elemzést rendszeresen, határidőre kell végre-
hajtani, amely az annak elrendelésére jogosult vezetők írásbeli utasítására, intézkedé-
sére vagy munkatervi feladatmeghatározásaként kerül elrendelésre. A végrehajtásához 
szükséges szempontok meghatározása egységesnek mondható, ugyanis azokat orszá-
gos szinten a bűnügyi elemzés országos szakirányító szerve, területi szinten a területi 
bűnügyi elemző osztályok dolgozzák ki.

Folyamatos bűnügyi elemzési tevékenység

Folyamatos bűnügyi elemzési tevékenység az adott ügyekben, az előkészítő vagy 
büntető eljárással párhuzamosan, határidő nélkül, a meghatározott elemzési feladat 
sikeres elvégzéséig vagy a nyomozás eredményes befejezéséig tart. Vezetői utasítás 
vagy megrendelés alapján történik a végrehajtása. Kapcsolódhat a bonyolult, nagy 
információtartalmú nyomozásokhoz, előkészítő eljárásokhoz, titkos információgyűjtési 
tevékenységhez, kiemelt jelentőségű, ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények 
miatt indult büntetőeljárásokhoz, körözött személyek és tárgyak felkutatása érdekében 
teendő intézkedésekhez, folyamatos összehasonlító ügyelemzést igénylő bűncselek-
mény-sorozatok nyomozásához.

Eseti bűnügyi elemzés

Eseti bűnügyi elemzés során konkrétan meghatározott, egyértelmű kérdések megvála-
szolására irányuló elemzés folyik, a végrehajtásra rendelkezésre álló határidő pontos 
megjelölésével. Indulhat vezetői utasításra vagy megrendelésre. Alkalmazható megfelelő 
vezetői döntések meghozatalának segítéséhez, de alkalmazható büntetőeljárások és titkos 
információgyűjtések során is, például telefonos híváslisták, kommunikációs kapcsolatok 
elemzéséhez, kapcsolatrendszerek feltérképezéséhez, vagy specifikus profilelemzés 
készítése is történhet.

A bűnügyi elemzés szervezete, feladataik
Rendőrség

A bűnügyi elemzés központi, országos szakirányító szerve az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztálya. Területi 
bűnügyi elemző szerv a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok elemző-értékelő 
osztályai, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző-Értékelő Osztálya, 
valamint a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Elem-
ző-Értékelő Alosztálya. Helyi szinten az elemzői feladatokat az egyes rendőrkapi-
tányságokon létrehozott elemző-értékelő tevékenységet végző szervezet vagy önálló 
elemző látja el.



869

Az országos szakirányító szerv többek között:
 – végrehajtja a megrendelés alapján a bűnügyi elemzési feladatokat, amelyek 

az országos rendőrfőkapitány, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes uta-
sítása, vagy a megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesek megrendelése alapján 
készülnek;

 – tájékoztatást, értékelést készít a bűnüldözésről, a rendőri szervek tevékenységéről;
 – javaslatot tesz a szervezett bűnözés elleni fellépés stratégiájának, taktikájának vagy 

egyes módszereinek meghatározására;
 – szakirányítást gyakorol a területi és helyi szervek elemző egységei, elemzőinek 

tevékenysége felett;
 – koordinációs tevékenységet végez a rendőri szervek között mind a titkos infor-

mációgyűjtő, mind a büntetőeljárással összefüggő tevékenységek összehangolása 
érdekében;

 – évente elkészíti a kiemelt prioritású bűncselekményi körről az összesített elemzést, 
amelyben feltárja a bűncselekmények terjedelmében, struktúrájában, dinamikájában 
bekövetkezett változásokat;

 – és kizárólagos illetékességgel specifikus profilelemzést végez a kezelésében lévő 
adatbázis alapján.

A területi elemző egységek többek között:
 – a nyilvántartási adatok, valamint a területi és helyi bűnügyi szervektől gyűjtött 

adatok felhasználásával eseti és folyamatos bűnügyi elemzéseket végeznek a titkos 
információgyűjtések és a büntetőeljárások támogatására, valamint a bűnözői cso-
portok tevékenységének feltérképezése érdekében;

 – elemzést készítenek illetékességi területük vonatkozásában a kiemelt bűncselek-
ményi körről;

 – területi, helyi szintű tájékoztatást, értékelést készítenek a bűnözésről és a rendőri 
szervek bűnüldöző tevékenységéről;

 – koordinációs tevékenységet végeznek a titkos információgyűjtés, az előkészítő eljá-
rás és a nyomozás alapján beérkezett adatok értékelésével, elemzésével;

 – szakirányítják a helyi szervek bűnügyi elemzőinek tevékenységét.

A helyi elemzők többek közt bűnügyi elemzéseket végeznek a titkos információgyűjté-
sek és a büntetőeljárások támogatására, valamint a bűnözői csoportok tevékenységének 
feltérképezése érdekében, helyi szintű tájékoztatást, értékelést készítenek a bűnözésről 
és a rendőri szervek bűnüldöző tevékenységéről.

A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy minden elemző egységnek, elemzőnek fela-
data a nyílt és titkos eljárások támogatása érdekében elemzések végrehajtása, illetve 
különféle értékelések készítése a bűnüldözésről és a rendőri szervek bűnüldöző tevé-
kenységéről.
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TIBEK

A bűnügyi elemzést végző rendőri szervezeti egységek mellett mindenképpen indokolt 
megemlíteni a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot (a további-
akban: TIBEK), amely egy „formális” titkosszolgálatként működik hazánkban. Kvázi 
fúziósközpont szerepet tölt be, hiszen a vele együttműködő szervek által keletkezett 
információk itt összpontosulnak.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján együttmű-
ködik az általános rendőrségi feladatokat ellátó szervekkel, a belső biztonsági és bűnmeg-
előzési feladatokat ellátó szervvel, a Terrorelhárítási Központtal, Nemzeti Adó- és Vám-
hivatallal, a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal, az idegenrendészeti, 
valamint a menekültügyi hatóságokkal, az állampolgársági ügyekben eljáró szervekkel, 
a büntetés-végrehajtás központi szervével, a bűnügyi nyilvántartó szervvel, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szervével, a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelő központi szervvel.

A TIBEK-nek  a bűnüldöző szervek bűnügyi elemző-értékelő munkájához kapcsolódó, 
az segítő feladatai az alábbiak:

 – vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét;
 – a kormányzati tájékoztató tevékenység során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és terror-

fenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalát segíti elő;
 – támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez;
 – ellátja az utasadat-információs egység feladatait.

A bűnügyi helyzetelemzés során kiemelt ügyekre, személyekre és jelenségekre fóku-
szál. A meghatározott személyeket, ügyeket alaposabban megvizsgálja, és ezekre készít 
elemzéseket, társszervi megkeresésekkel, a titkosszolgálatoktól, rendvédelmi, rendészeti 
feladatot ellátó szervektől összegyűjtött információk feldolgozásával.

A rendőrség biztosítja részére a hozzáférést a RobotzsaruNeo- és a TIAR-rendszerek-
hez, a szakhatósági nyilvántartásokhoz, valamint meghatározott esetekben elektronikus 
adatszolgáltatást végez (bűncselekmények, események).

A TIBEK a rendőrség megkeresésére adatot szolgáltat, vagy a kért adatokat elemzi, 
értékeli, és a párhuzamosságokat feltárja.

EUROPOL

A bűnügyi elemzésnek, az egyes bűncselekmények vizsgálata mellett, nagy szerepe 
van a szervezett bűnözés elleni fellépésben is, hiszen napjainkra a szervezett bűnözés 
gyakran nemzetközi irányokat vesz.

Ehhez nélkülözhetetlen az egyes államok hatóságai közötti információk zavartalan 
áramlása. Főszerepet tölt be ebben az EUROPOL, amely bűnügyi információcserét foly-
tat, bűnelemzői támogatást nyújt a tagállamok bűnüldözői hatóságainak és partnereinek.

A bűnelemzői támogatást egy olyan keretrendszerbe foglalja, amelynek alapeleme 
az összehangolt fellépés lehetőségének biztosítása. Az aktív elemzői projektjei közül 
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a legjelentősebbek a terrorizmus elleni és többségében a súlyos és szervezett bűnözés 
elleni elemzői területekre esnek.

Az EUROPOL tevékenységét négy kiemelt jelentőséggel bíró rendszer segíti:
 – SIENA: biztosítja az EUROPOL és az együttműködő szervek és szervezetek közti 

kapcsolattartást, minősített és nem minősített adatok továbbítását, illetve az üze-
netek nyilvántartását és feldolgozását. A rendszeren keresztül történő adattovábbí-
tás mennyisége a 2010-es  éveket követően többszörösére nőtt. Ez is tükrözi, hogy 
a SIENA-rendszer jól használható eszköz a nemzetközi bűnügyi adatcserében.

 – EUROPOL Információs Rendszer (EIS): olyan nyilvántartás, amelyben megtalál-
ható minden olyan entitás, amely az EUROPOL mandátumterületére elkövetett 
bűncselekményeket érinti. Az érintettség alapja, ha valaki az EUROPOL illetékes-
ségi területén bűncselekményt követett el, vagy készül elkövetni, illetőleg az ilyen 
bűncselekményért elítélték. Ezen nyilvántartás több mint 20 nyelven tartalmazza 
a bűncselekményeket, és a hozzájuk tartozó érdemi információkat, személyeket, 
azok álneveit, DNS-adatokat, tárgyakat, eszközöket, járműveket, bűnszervezetek, 
gazdasági társaságok adatait, valamint az ezek között felmerülő logikai kapcsolato-
kat, amelyek összekötik az adatokat a bűncselekményekkel vagy azok által érintett 
személyekkel.

 – EUROPOL Elemző Rendszer (EAS): személyes adatok kezelésére alkalmas, kizá-
rólag az EUROPOL-nál dolgozó elemzők érhetik el. A rendszer elemző eszközök 
gyűjteményét foglalja magában, amely folyamatos fejlesztés alatt áll.

 – EUROPOL Szakértő Platform (EPE): amely ugyan személyes adatok cseréjére nem 
alkalmas, azonban ezen keresztül a regisztrált bűnügyi szakértők tarthatják egy-
mással a kapcsolatot, valamint kicserélhetik egymással tapasztalataikat, értékelhetik 
módszereiket.159

A Szabályzat meghatározza a bűnügyi elemző személyét, aki a bűnügyi szolgálati ág azon 
tagja, aki munkakörénél fogva – meghatározott bűnügyi elemzési módszerek és bűnügyi 
elemzési technikák alkalmazásával – rendszeres célirányos adatgyűjtést, elemző-értékelő 
munkát végezve támogatja a rendőrség bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenységét.

A nyomozást támogató bűnügyi elemzések esetén indokolt megemlíteni, hogy az egyes 
titkos információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása, büntetőeljárások során a fel-
derítők, nyomozók, vizsgálók maguk is egy folyamatos elemző-értékelő tevékenységet 
látnak el, ha ez a tevékenység nincs is nevesítve, amikor feljegyzést, nyomozati tervet, 
vagy előterjesztést stb. készítenek.

Emellett számos esetben előfordul, hogy a szükségessé vált elemzői tevékenysé-
get – például ügyelemzés, összehasonlító ügyelemzés, elkövetői csoportelemzés vagy 
kommunikációs kapcsolatok elemzése, hálózatelemzés – maga az ügy előadója hajtja 
végre.

159 Europol Analysis Projects. Elérhető: www.EUROPOL.europa.eu/crime-areas-trends/EUROPOL-ana-
lysis-projects (A letöltés dátuma: 2020. 04. 01.)
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Amikor az adatszolgáltató és az elemző személye egybeesik, indokolt megemlíteni, 
hogy a bűnügyi elemző-értékelő munkának egyik sarokköve a pontos adatszolgáltatás. 
Az ügygazda a saját ügyében végrehajtott elemzés során szembesülhet azzal a ténnyel, 
ha egy adat, információ egyáltalán nincs, vagy nem pontosan van rögzítve a rendszerben, 
amely félreviheti a nyomozást és az elemzést egyaránt. Tehát szükséges hangsúlyozni, 
hogy statisztikai jellegű adatszolgáltatás, az adatrögzítési fegyelem, és az ügykarban-
tartás során a megfelelő értékek, módszerek, kódolások beállítása azok a mozzanatok, 
amelyeket szükséges elvégezni, hogy az ügyben szereplő adatok számbavételével valós 
elemzések, értékelések készüljenek.

A speciális ismereteket igénylő bűnügyi elemzési feladatokat (specifikus profilelem-
zés, kockázatelemzés, kommunikációs kapcsolatelemzés, pénzügyitranzakció-elemzés, 
szociálisháló-elemzés) csak az annak megfelelő szakirányú végzettséggel vagy megfelelő 
szakmai ismeretekkel rendelkező bűnügyi elemző hajthatja végre.

A bűnügyi elemzési feladat végrehajtása során a bűnelemzést végrehajtó szerv vezető-
jének feladatait is rögzíti a Szabályzat, amelyek közül a rendelkezésre álló felhasználható 
erőforrások (létszám, leterheltség, technikai lehetőségek stb.) vizsgálatát és a megren-
delővel történő előzetes konzultációt szükséges kiemelni.

A bűnügyi elemző munkáját önállóan, csoportban és egyes bűnügyi elemzési részfel-
adatokat ellátva végezheti. Jelentős információtartalmú, kiemelt vagy több rendőri szerv 
illetékességi területét érintő, vagy sorozatügyek esetén kerül sor leginkább csoportok 
létrehozására elemzői feladatok végrehajtására. A csoportban az elemzők mellett fel-
derítők és nyomozók is részt vehetnek. Hatékonyabb ilyenkor az elemző munka, mintha 
csak a megküldött információkból dolgozna önállóan, mivel az újonnan keletkezett infor-
mációkat a nyomozók rögtön megosztják az elemzővel, és egyszerre be tudja építeni 
az elemzői adatbázisba.

A csoportokban történő munka mellett a több rendőri szerv illetékességi területén 
történt bűncselekmények felderítése érdekében egy további lehetőség a koordináció, 
amikor több rendőri szerv összefogása, tevékenységének összehangolása szükséges. 
A koordináció, a Szabályzat szerint, az elemző egységek feladata illetékességüknek 
megfelelően, de napjainkban országos főkapitányi biztos látja el a jelentősebb, több 
megyét érintő sorozat-bűncselekmények felderítésének összehangolását.

A bűnügyi elemző a bűnügyi elemzést szóban vagy írásban kiadott vezetői utasítás, 
illetve megrendelés alapján készíti el. A megrendelés alapján készült bűnügyi elemzések 
esetén, különösen a nyomozást támogató elemzési formák esetén a Szabályzat az elemzés 
megrendelőjére vonatkozóan is határoz meg feladatokat. A megrendelő köteles a fela-
dat elvégzéséhez a nyomozás, előkészítő eljárás vagy titkos információgyűjtés során 
keletkezett iratok, egyéb dokumentumok, bizonyítékok teljes információtartalmának 
megismerését biztosítani a feladatot végrehajtó bűnügyi elemzők számára, gondosko-
dik továbbá a folyamatos konzultációs lehetőség kialakításáról, az esetleges helyszíni 
megtekintések feltételeinek biztosításáról.
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A bűnügyi elemzés eredménye

A bűnügyi elemzés eredménye az értékelő jelentés, tájékoztató és egyéb jelentés, illetve 
prezentáció.

Az értékelő jelentés tartalmi elemei, ha a megrendelő mást nem határoz meg, az elem-
zés típusától függően:
a) az elemzést végző bűnügyi elemző egység megnevezését;
b) az elemzést végző elemző(k) nevét és elérhetőségét;
c) a megrendelő megnevezését és az ügy előadójának nevét;
d) a kapott feladat rövid leírását;
e) a felhasznált információs adatbázisok megnevezését;
f) az elemzés során tett megállapításokat (hipotézis, konklúzió, előrejelzés vagy becs-

lés);
g) a megállapítások alapjául szolgáló premisszákat;
h) a feltárt információs réseket és hiányosságokat;
i) az elemzés során tett javaslatokat a nyomozás, előkészítő eljárás, titkos információ-

gyűjtés folytatásához vagy a vezetői döntés meghozásához.

Az elemzés során készült táblázatok, térképek, grafikonok az értékelő jelentés mellékletét 
képezik, a jelentés csak hivatkozik rá.

Amennyiben a bűnügyi elemzői feladat végrehajtása során minősített információk 
felhasználására is sor kerül, akkor az elemzés kimeneti termékének, a jelentés elkészí-
tésének során is figyelemmel kell lenni A minősített adat védelméről szóló 2009. évi 
CLV. törvény rendelkezéseire is, azaz arra, hogy a jelentésben szereplő adatok megfelelő 
minősítéssel kerüljenek ellátásra.

Amennyiben a nyomozást támogató bűnügyi elemzés során olyan információ is 
keletkezik, amely más nyomozó hatóság részére tartalmaz releváns adatokat, szükséges 
az érintett szerv tájékoztatása.

„A bűnügyi elemzés országos szakirányító szervének vezetője a belső használatra 
készült értékelő jelentést, tájékoztatót jóváhagyásra felterjeszti a bűnügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyettesnek, a területi bűnügyi elemző egység vezetője a KR NNI 
igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének, az RRI bűnügyi igazgatóhelyettesének, 
a megyei (fővárosi) bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesnek, majd továbbítja a meg-
rendelőnek.”160

A nyomozást támogató elemzésekben készült értékelő jelentéseknek és tájékoztatók-
nak a büntetőeljárás irataihoz csatolásáról és a büntetőeljárásban történő felhasználásáról 
a megrendelő csak az elemzést végző szerv vezetőjének engedélyével rendelkezhet.

A nyomozást támogató bűnügyi elemzés eredményességének megítélésében fontos 
szerepe van a visszacsatolásnak. A visszacsatolási tájékoztató tartalmazza a bűnügyi 
elemzés eredményeinek hasznosulását, az értékelő jelentésbe foglalt információs rések 
és hiányosságok megszüntetésére, illetve a megfogalmazott javaslatokra tett intézkedések 

160 23/2018. (VI. 21.) ORFK-utasítás 54. pont.
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eredményét vagy elvetésük rövid indokolását, a felhasználás elmaradása esetén a kiváltó 
okok indokolt leírását.

A visszacsatolás a bűnügyi elemzési tapasztalatok kiegészítésének támogatását és nem 
utolsósorban a bűnügyi elemzés fejlődését is szolgálja.

A bűnügyi elemző tájékoztatása az általa készített elemzés eredményes felhaszná-
lásáról helyettesítheti azt a sikerélményt, amelyet egy nyomozónak például az elkövető 
elfogása jelenthet, amellyel úgy érzi, hogy a sikeres realizálásban ő is közreműködött.
Összegzésként elmondható, hogy a bűnügyi elemzés, csakúgy, mint maga a bűnüldö-

zés egy folyamatosan fejlődő, soha meg nem álló, a bűnözést utol nem érő ága a rendőrség 
munkájának. A mai világban a technológia robbanásszerű fejlődése figyelhető meg, 
amelynek eredményeit a modern kor bűnelkövetői nagyon gyorsan és ügyesen használják. 
A bűnelkövetők naprakészek a technika, internet világában, amelyhez a hatóságoknak 
is alkalmazkodni kell. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb terjedelmű információ is 
keletkezik, amelynek rendszerezése, feldolgozása egyre inkább igényli az elemzési mód-
szerek, technikák alkalmazását.

A bűnügyi elemzés, az alkalmazott módszerek és technikák segítségével napjainkban 
hazánkban is komplex területté fejlődött, amelynek elengedhetetlen érdemei vannak 
a bűncselekmények sikeres felderítésében, a jogsértések számának a visszaszorításában, 
illetve a megfelelő döntések, intézkedések gyors és hatékony meghozatalában.
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A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerepe a bűnügyi 
hírszerzésben

Barnóczki László

A Szakszolgálat mint hibrid szervezet
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) a szokásos definíció 
szerint a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel 
rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek irányítását a belügy-
miniszter végzi. Rendszertani megközelítésben, a magyar közigazgatás rendszerében 
elhelyezve, a Szakszolgálat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben nevesített 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egyike.

Mindezek alapján joggal vethető fel a kérdés, vajon mit keres egy nemzetbiztonsági 
szolgálat a bűnügyi felderítésben, mit keres egy „titkosszolgálat” a büntetőeljárásban.

A hagyományos rendszertani szemlélet szerint az állami szuverenitás különböző 
dimenzióinak a védelme jól tagolható funkciók, területek szerint rendszerezhető, ame-
lyek között az elhatárolás éles és világos határvonalak mentén, egyértelműen megtehető. 
A különböző állami védelmi dimenziókat ebben a megközelítésben a honvédelmi, a ren-
dészeti, illetve a nemzetbiztonsági ágazat testesíti meg.

Laboratóriumi körülményeket feltételezve ezek a területek egzakt módon elhatá-
rolhatók egymástól, és a funkciók között nincs átjárás. Ezt az éles tagolást az idő elő-
rehaladtával az élet látványosan oldotta.161 Megjelentek és meghatározóvá váltak azok 
a jelenségek, amelyek a különböző védelmi funkciók, illetve a hozzájuk rendelt hatás-
körök, intézkedésfajták összehangolt alkalmazását igénylik.

Ilyen jelenség az akár nemzetbiztonsági kockázatot hordozó bűnözés, például a súlyos, 
illetve szervezett bűnözés, korrupció, terrorizmus jelentőségének sajnálatos felerősödése. 
A nemzetbiztonság és a bűnüldözés határmezsgyéjén mozgó jelenségek elleni küzdelem 
olyan hibrid szervezeteket hívott életre, amelyek korábban – a már hivatkozott érvelés 
alapján is nehezen lettek volna elképzelhetők.

Ennek megfelelően, ha figyelmesen megvizsgáljuk a magyar állami biztonsági ágazat 
intézményrendszerét, számos olyan szervezetet találhatunk, amely a bűnügyi és nem-
zetbiztonsági érdekkör határán, mindkét területre átérve tevékenykedik.

Tipikusan ilyen szervezet például a Terrorelhárítási Központ,162 amelynek fő feladatai 
közé tartozik a terrorcselekmények megelőzése és elhárítása, vagy éppen az államszerve-
zet működése szempontjából kiemelten fontos közjogi méltóságok, illetve állami vezető 
személyvédelme. Hibrid jellegét jól mutatja, hogy az Rtv. szerint különleges hatáskörű 
rendőri szervről van szó, amely azonban nemcsak az Rtv. szerinti titkos információgyűj-
tést folytat, hanem nemzetbiztonsági érdekkörben eljárva a nemzetbiztonsági törvény 
szabályai szerint is folytat ilyen tevékenységet.

161 Farkas 2018, 176.
162 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 7/E. §.
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A Terrorelhárítási és Bűnügyi Elemző Központ163 feladatai között – bűnügyi elemző 
munka, kormányzati tájékoztatás – ennél is markánsabban jelennek meg bűnügyi és nem-
zetbiztonsági funkciók. Itt kell megjegyezni azt is, hogy a tradicionális nemzetbizton-
sági szolgálatok legtöbbjénél is kimutatható bűnügyi természetű feladatkör, mégpedig 
általában az úgynevezett hatásköri bűncselekmények kapcsán.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat164 belső bűnmegelőzési feladatokat lát el. Ez a feladat 
fogalmilag bűnügyi felderítő tevékenységet jelent, azonban módszertanában, magatar-
tásmintáiban ez a tevékenység is jócskán mutat úgymond titkosszolgálati jegyeket.

A 2010 utáni, azaz kortárs intézményi fejlődés során kialakult szervezeteknek az elő-
futáraként is felfoghatjuk az 1996-ban  létrejött Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, 
amelynek eredete szintén a bűnügyi, illetve a nemzetbiztonsági célú hírszerzés közötti 
átfedések felismerésére vezethető vissza.

A Szakszolgálat feladatrendszere

A nemzetbiztonsági szervezetrendszernek minden modern államban számos funkciót 
kell ellátni annak érdekében, hogy az állami szuverenitás zavartanul érvényesülhes-
sen. Ezen funkciók nagyobb része klasszikus, fundamentális nemzetbiztonsági feladat. 
Tipikusan ilyen a hírszerzés, tehát a „kémkedés” vagy e tevékenység inverze, a (kém)
elhárítás. A következő, rendkívül széles tartalmú kategória a kormányzati tájékoztató 
tevékenység, azaz a megalapozott kormányzati döntések végrehajtásához szükséges 
információk megszerzése, és emészthető formában történő megjelenítése.

Azonosíthatók azonban emellett olyan funkciók, feladatok is, amelyek nem köthetők 
egy-egy nemzetbiztonsági alágazathoz, hanem általában a nemzetbiztonsági szervek 
működéséhez kapcsolódnak.165

Ezek közé a funkciók közé tartoznak például a különböző titokvédelmi feladatok, 
speciális összeköttetések biztosítása, de mindenekelőtt a nemzetbiztonsági szolgálatok 
törvényben meghatározott rendeltetésének betöltéséhez elengedhetetlen információk 
rendelkezésre állásának biztosítása.

A magyar intézményrendszer, illetve jogi szabályozás ezt a felismerést gondolja 
tovább. Arról van szó, hogy a titkos módon megszerzett információkra minden olyan 
szervezetnek szüksége van, amelyek az állami szuverenitás különféle kiterjedéseinek 
védelméért felelnek, tartozzon az a rendészeti vagy nemzetbiztonsági ágazatba, illetve 
a nemzetbiztonsági ágazaton belül a polgári vagy katonai alágazatba.

A Szakszolgálat, amely a rendszertani besorolás szerint tehát az egyik polgári nem-
zetbiztonsági szolgálat, kiterjedt feladatkörrel rendelkezik, és több olyan szolgálta-
tó-támogató tevékenységet is összegyűjt, amelyek valamennyi állami védelmi funkció 
működtetése szempontjából létfontosságúak.

163 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A. §.
164 Rtv. 7. §.
165 Börcsök–Vida 2014, 68.



877

A Szakszolgálat legfontosabb feladatai ennek megfelelően
 – különleges eszközök és módszerek alkalmazásával szolgáltatások végzése a titkos 

információgyűjtésre/leplezetteszköz-alkalmazásra feljogosított (megrendelő szer-
vezetek) számára;

 – speciális (műveleti) szakértői feladatok végrehajtása;
 – speciális kommunikációs csatornák biztosítása a kijelölt felhasználók részére;
 – kibervédelmi, információbiztonsági feladatok;
 – minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok;
 – információmegosztás támogatásával kapcsolatos (koordinációs) feladatok.

Paradox módon tehát a Szakszolgálat bűnügyi hírszerzés szempontjából legfontosabb 
feladatát a nemzetbiztonsági törvényben találjuk. A vonatkozó törvényhely166 megfogal-
mazása szerint a Szakszolgálat

 – a jogszabályok keretei között
 – eszközeivel és módszereivel
 – írásbeli megkeresésre
 – szolgáltatást végez
 – a titkos információgyűjtés, illetve
 – a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti leplezett eszközök (a továbbiakban: leple-

zett eszközök) alkalmazásának végrehajtásához
 – a titkos információgyűjtés folytatására, valamint a leplezett eszközök alkalmazására 

feljogosított szervek részére,

azaz egyszerűen fogalmazva a gyakorlatban végzi a titkos információgyűjtés, illetve 
leplezetteszköz-alkalmazás fogalmi körébe tartozó különleges eszközök és módszerek 
alkalmazását. A fejezet következő részeiben erre a rendészeti és nemzetbiztonsági célú 
titkos információgyűjtés, illetve leplezetteszköz-alkalmazás körében egyaránt értelme-
zendő tevékenységre az egyszerűsítés szándékával a különleges eszközök alkalmazása 
fordulatot használom.

Különleges eszközök alkalmazása

A Be.,167 az Rtv.,168 a Navtv.,169 illetve az Ütv.170 egybecsengő szabálya szerint a leplezett 
eszközök alkalmazása és a titkos információgyűjtés olyan, a magánlakás sérthetetlen-
ségéhez, valamint a magántitok, a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fűződő 
alapvető jogok korlátozásával járó különleges tevékenység, amelyet az erre feljogosított 
szervek az érintett tudta nélkül végeznek.

166 Nbtv. 8. § (1) bek. a) pont.
167 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 214. § (1) bek.
168 Rtv. 63. § (1) bek.
169 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 51. § (1) bek.
170 Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 25/A. (1) bek.
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Hazánkban több rendvédelmi szerv, nyomozó hatóság, illetve nemzetbiztonsági 
szolgálat rendelkezik törvényi felhatalmazással arra, hogy törvényben meghatározott 
feladatai végrehajtása érdekében, az ott meghatározott célból és feltételek fennállása 
esetén titokban, tehát az érintett tudomása nélkül róla adatot gyűjtsön. Ezt a tevékeny-
ségüket e szervezetek az adott tevékenységek megfelelő jogi keretek között végezhetik, 
a megszerzett adatokat pedig az adott tevékenységre vonatkozó szabályok és az azokon 
alapuló szakmai sztenderdek szerint kezelhetik, illetve használhatják fel.

Az adatgyűjtésnek tehát minden esetben más a törvényi háttere, az eljárásjogi kerete, 
ennek megfelelően beszélhetünk:

 – az Rtv., Navtv., Ütv. szabályai szerinti rendészeti célú titkos információgyűjtésről,
 – az Nbtv. szerinti nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtésről, illetve
 – a Be. szerinti leplezett eszközalkalmazásról.

Az eljárási keret különbözőségeinek okán számos eltérés mutatható ki az egyes eszköz-
alkalmazások között. A leglátványosabb különbségek az eszközalkalmazás engedélye-
zése, az alkalmazás során megszerzett adatok felhasználásának módja, feltételei, illetve 
általában megszerzett adatok kezelése – például az érintett tájékoztatáshoz való joga 
érvényesülése – tekintetében jelentkeznek.

Ennek nyilvánvaló oka van. A magyar jog alaptörvényi erejű alapelve171 szerint lénye-
ges jog tartalma csak más alapvető jog érvényesülése érdekében, az ahhoz szükséges 
mértékben korlátozható, tehát a szükségesség-arányosság alapelveinek érvényesülése 
mellett lehetséges.

Ennek az alapelvnek az általános biztosítását a személyhez fűződő jogok korláto-
zása esetén – az adott eljárás céljához illeszkedően – nyilván az adott törvényben kell 
megtenni, és itt kell meghatározni az engedélyezés – tehát tulajdonképpen a szükséges-
ség-arányosság teszt konkrét esetre vonatkozó lefolytatása – szabályait is.

Az ágazati szabályozások ugyanakkor nem szorítkoznak a titkos információgyűjtés/
leplezetteszköz-alkalmazás eljárási szabályainak megfogalmazására, hanem valamennyi 
ágazati törvény tartalmazza a jogkorlátozás során alkalmazható eszközöket is.

Bizonyos mértékben ez a megoldás indokolhatónak tűnik, hiszen vannak olyan 
eszközök, amelyek nehézkesen vagy egyáltalán nem értelmezhetők más ágazat, más 
védelmi szerepkör ellátása során. Tipikus példa lehet erre a mintavásárlás, amely nem-
zetbiztonsági érdekkörben nehezen értelmezhető eszköz,172 vagy terminológiai eltérés 
miatt, de hasonló problémát hordoz a rendőri jelleg leplezésével végzett információ-
gyűjtés, valamint a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével végzett információgyűjtés 
kategóriái közötti tartalmi különbség. (Más kérdés, hogy utóbbi esetben nem tűnik túl 
nehéz feladatnak annak az absztrakciós szintnek a detektálása, amely alatt mindkét 
eszköz értelmezhető.)

171 Magyarország Alaptörvénye I. cikk (3) bek.
172 Lásd: Hetesy 2011, 77.
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Ez a megoldás leginkább a legérzékenyebb, a magánszférát leginkább sértő, bírói 
engedélyhez kötött eszközök esetében különös, tekintettel arra, hogy

 – ezek tekintetében az eszközök tartalma a szabályozás szövege szempontjából is 
azonos;

 – nem ismert ugyanis olyan jogalkotói szándék, amely valamelyik ágazathoz vagy 
állami feladathoz kevesebb felhatalmazást, szűkebb eszköztárat kívánt volna biz-
tosítani a felhatalmazás egyik címzettjének, mint bármely másiknak;

 – végül felvethető, hogy a konkrét eszköz az alapjog korlátozásához képest másodlagos 
jelentőségű a szükségesség-arányosság teszt elvégzése során.

A magyar modell

A helyzet tehát az, hogy nemzetbiztonsági, rendvédelmi ágazatnak, illetve a büntetőeljá-
rás során a nyomozó szerveknek egyaránt szükségük van arra, hogy az adott érintettről 
vagy az érintettre vonatkozóan, annak tudta nélkül információt gyűjtsön. Ez a tevékeny-
ség természeténél fogva sajátos szervezeti kultúrát, speciális szakértelmet és különleges 
technikai eszközparkot igényel, amelynek kialakítása fenntartása költséges, és önmagá-
ban is speciális felkészültséget igénylő erőfeszítéseket követel meg.

Költségvetési, szakmai, illetve jogi garanciális indokok ezért azt kívánják, hogy ezen 
tevékenységek végrehajtása racionális körben és mértékben ne decentralizáltan, hanem 
centralizáltan valósuljon meg.

A magyar modell – nevezetesen, hogy egy központi szolgáltató szervezet, nevezetesen 
a Szakszolgálat szolgáltatásként biztosítja a különböző rendvédelmi és nemzetbizton-
sági szervek számára a törvényi felhatalmazásuk keretei között a különböző különle-
ges eszközök alkalmazásának, végrehajtásának a megrendelését, igénybevételét annak 
az egyszerű ténynek a felismerésén alapul, hogy az eljárási szabályok különbözősége mit 
sem változtat azon a tényen, hogy az eszközalkalmazások végrehajtása a gyakorlatban, 
úgymond történeti tényállását tekintve minden esetben azonos.

Egy (telefon)lehallgatás technikai kivitelezése pontosan ugyanúgy történik egy katonai 
nemzetbiztonsági szolgálat elhárító tevékenysége kapcsán, mint egy hatásköri bűncselek-
mény felderítéséhez az Alkotmányvédelmi Hivatal esetében, vagy egy körözött bűnöző 
felkutatására indított eljárásban, és igen, a büntetőeljárás folyamatában a büntetőjogi 
felelősség megállapításához szükséges bizonyítékok összegyűjtése érdekében.

Erre a jelenségre rendszertani szempontból érvényes válasz egy olyan független 
szervezet, amely a fenti paramétereknek megfelelő tevékenységeket támogató, azokat 
végrehajtani képes erőforrásokat centralizáltan birtokolja, és azokból valamennyi igénylő 
számára – egységes feltételek mentén – teljesít szolgáltatásokat.

Az 1990-es  évek közepén, amikor a Szakszolgálatra vonatkozó szabályozás elő-
készítése is zajlott, illetve elfogadása idején Magyarország rendkívül nehéz gazda-
sági helyzetben volt. A kormányzat példátlan megszorításokat hajtott végre, amelyek 
a társadalmi élet számos szegmense mellett kiemelten érintette az állami szférát is. 
A korabeli jogalkotás meghatározó szempontját az ilyen értelemben vett  takarékosság, 
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illetve költséghatékonyság mellett – javarészt rendszerváltás közelsége és így a létező 
szocializmus korára jellemző államvédelmi magatartásminták tovább élése elleni küz-
delem okán – a visszaélésszerű eszközalkalmazás lehetőségének minimálisra csök-
kentése jelentette.

E szempontok alapján a jogalkotó egy klasszikus „outsourcing”-ot hajtott végre, 
amelynek során az egyébként titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetektől 
a privátszférát leginkább veszélyeztető eszközök, módszerek alkalmazásához szükséges 
humán hátteret és eszközrendszert kiszervezte, és azokat egy új, az előzőektől jogi-szer-
vezeti értelemben független szervezetben vonta össze. 173

A titkos információgyűjtés területén végrehajtott „kiszervezés”, tehát az erőforrások 
Szakszolgálatnál való koncentrálása gazdasági, szakmai és jogi előnyökkel jár; az előnyök 
közül a legfontosabbak:
Gazdasági természetű előnyük:

 – a különleges eszközök alkalmazása területén (a végrehajtásra és a fejlesztésre) ren-
delkezésre álló erőforrások nem aprózódnak el;

 – a Szakszolgálatnál megvalósított fejlesztésekből valamennyi kiszolgált szervezet 
részesül;

 – hatékonyabban biztosítható a szükségtelen párhuzamos kapacitások kialakulása 
elkerülése;

 – nemzetgazdasági hatékonyság: a különleges eszközök alkalmazása feltételeinek biz-
tosítására jogszabály alapján kötelezett szolgáltatóknak e kötelezettségük teljesítése 
során egyfajta – a Szakszolgálat által megfogalmazott – követelményrendszernek 
kell eleget tenniük;

Szakmai előnyök:
 – az üzemméretből adódóan folyamatos rendelkezésre állás, gyors reagáló-képesség;
 – biztosított a kapacitások nagyfokú kihasználása, valamint kapacitástúlterhelés esetén 

a koordinációs képesség;
 – speciális felkészültségű szakembergárda, egységes szakmai elvek, szervezeti tudás-

menedzsment;

Jogi előnyök:
 – a megszerzett információkkal semmilyen módon nem rendelkezik, azokat nem 

tárolja, nem értékeli, nincs lehetőség tehát készletező adatgyűjtésre;
 – független szolgáltató szervként a Szakszolgálat ellenérdekelt az engedélytől eltérő, 

vagy azon túlterjeszkedő megfigyelésben.

173 Az outsourcing („kiszervezés”) elsősorban a piaci szférában alkalmazott hatékonyságnövelő eszköz. 
Az outsourcing lényege, hogy a korábban szervezeten (vállalaton) belül ellátott, alap-főtevékenységen 
kívülálló, általában speciális felkészültséget és/vagy eszközrendszert igénylő tevékenység a költséghatéko-
nyabb és/vagy professzionális végrehajtás biztosítása érdekében külső szervezet által kerül végrehajtásra.
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A Szakszolgálat szolgáltatásinak igénybevételére feljogosított szervezetek

A Szakszolgálat szolgáltatásai tehát személyek magánszféráját leginkább sértő informá-
ciógyűjtő eszközök legális alkalmazásához kötődnek. A szolgáltatások igénybevételére 
feljogosított szervezetek köre rendkívül zárt, a szóban forgó körbe a rendészeti, illetve 
nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazá-
sára felhatalmazott – a törvény szóhasználatával „feljogosított” szervezetek tartoznak.

A magyar jog alapján a feljogosított szervezetek az alábbiak:
 – rendészeti célú titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet

- az Rtv. alapján a rendőrség, a TEK, illetve az NVSZ,
- a Nav tv. alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal,
- az Ütv. alapján az ügyészség;

 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet az Nbtv. 
szerint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;174

 – leplezetteszköz-alkalmazást folytathat a Be. alapján a nyomozó hatóság, ideértve 
az ügyészség nyomozó szerveit is.

A fentiekből adódóan a Szakszolgálat szolgáltató szervezetként rendészeti, vala-
mint – katonai és polgári – nemzetbiztonsági érdekkörben egyaránt tevékenykedik. 
Az évek óta rendelkezésre álló statisztikai adatok tanúsága szerint számszerűségükben 
túlsúlyban vannak a bűnügyi érdekkörben érkező feladatok; az e körbe tartozó megke-
resések aránya tartósan 85% körül alakul.

Érdekesség, hogy az elnevezés („nemzetbiztonsági”) és a feladatkör (jelentős hányad-
ban „rendészeti”) közötti látszólagos ellentmondás feloldása jegyében számos alkalommal 
felmerült – legalábbis belső műhelymunka szintjén – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
átnevezésének lehetősége. Ezen gondolatkísérletek során a legnépszerűbb névváltozatok 
a Nemzeti Biztonsági Szakszolgálat, illetve a Műveleti Szakszolgálat voltak.

A Szakszolgálat és a feljogosított szervezetek kapcsolata

A különleges eszközök alkalmazására vonatkozó, e tekintetben is egységes ágazati 
szabályozás szerint a különleges eszközök alkalmazása során a Szakszolgálat igény-
bevétele a feljogosított szervezetek számára főszabály szerint nem kötelező. E szervek 
az egybecsengő törvényi szabályozás175 szerint a titkos információgyűjtés/leplezet-
teszköz-alkalmazás végrehajtását maguk végzik, annak végrehajtására más szervezetet 
kereshetnek meg, illetve a harmadik lehetőségként a nemzetbiztonsági törvényben ilyen 
szolgáltatások végzésére kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatot keresi meg.

174 A Szakszolgálat az Nbtv. 8. § (3)–(4) bekekezdésében meghatározott körben és az ott szabott keretek 
között a titkos információgyűjtés eszközeit saját kezdeményezésére is alkalmazhatja. Az itt megjelölt 
tevékenységek – objektumok műveleti védelme, nemzetbiztonsági ellenőrzés a Szakszolgálat „valódi” 
nemzetbiztonsági szolgálatként működik.
175 Be. 244. § (1) bek., Rtv. 75/F. § (1) bek., Navtv 65/E. § (1) bek., Ütv. 25/Q. § (1) bek., Nbtv. 52.§ (3) bek.
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Kizárólagosság, elsődlegesség, opcionalitás

Mint fentebb említettem, a Szakszolgálat létezésének alapját olyan költségvetési, szakmai 
és jogi megfontolások képezik, amelyek tükrében indokolt és célszerű a titkosszolgálati 
kapacitások centralizálása, koncentrálása. Ennek a centralizációnak természetesen van-
nak észszerű korlátai. Egyes eszközök esetében a támogatott alaptevékenységtől való 
leválasztás nem indokolt. Többségben vannak ugyanakkor azok az eszközök, módszerek, 
amelyek tekintetében a koncentráció hatékonyabb működést eredményez, a fent megadott 
szempontok valamelyikének figyelembevételével.

Különösen igaz lehet ez, ha az eszköz alkalmazása
 – speciális eszközrendszert;
 – speciális szakmai ismereteket, képességeket, felkészültséget feltételez,
 – vagy a koncentrációt,
 – a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony felhasználása,
 – az együttműködésre kötelezett piaci szolgáltatói szegmens tagoltsága nemzetgaz-

dasági szempontból (is) indokolttá teszi, végül
 – független szervezet által plusz biztosítékként érdemben hozzájárul a jogi garanciák 

érvényesüléséhez.

A fenti alapvetések alapján számos olyan szabályozás született, amely az ágazati törvé-
nyek általános előírása (ki hajtja végre a titkos információgyűjtést/leplezetteszköz-alkal-
mazást) alapján a feljogosított szerv számára rendelkezésére álló, meglehetősen széles 
mozgásteret jelentősen beszűkíti.

A Szakszolgálat kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a titkos információgyűjtés bírói 
engedélyhez kötött azon szegmensére vonatkozóan, ahol műszaki-technikai szempontból 
egyedülálló komplex, ebből adódóan jelentős anyagi ráfordítást, különleges szakértelmet 
és tapasztalatot igénylő rendszerek kiépítése vagy speciális szaktudással rendelkező 
humán erőforrás megléte szükséges.

Magyarországon ennek megfelelően kizárólag a Szakszolgálat rendelkezik elekt-
ronikus hírközlési hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésére, továbbá posta-
küldemény-ellenőrzésre alkalmas eszközrendszerrel és szaktudással; a Szakszolgálat 
rendelkezik továbbá az ellenőrzési képességek kialakítása során megkerülhetetlen piaci 
szereplőkkel való együttműködésre vonatkozó megfelelő terjedelmű felhatalmazással.176

Az említett két esetben organikus jogi fejlődés nyomán alakult ki a Szakszolgálat 
kizárólagossága. Az információs rendszerek – informatikai eszközök, rendszerek – elle-
nőrzése tekintetében már tudatos jogalkotói döntés, feladattelepítés nyomán figyelhetjük 
meg a kapacitások koncentrálását.

A Be. hatálybalépését követő jogalkotási, megújítási folyamatban a döntéshozó jelen-
tősen magáévá tette a kapacitáskoncentrálás fent kifejtett elveit, és úgy ítélte meg, hogy 

176 Lásd: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92. §, a végrehajtásáról szóló 
180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 38. §, 
illetve a végrehajtásáról szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet.
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az erőforrások szétforgácsolásának elkerülése, a kellő hozzáértés hiányából fakadó szak-
mai-morális kockázatok csökkentése vagy éppen a jogszabálysértő eszközalkalmazás 
kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a számítástechnikai eszközök, rend-
szerek vonatkozásában folytatott tartalom-, illetve kommunikáció-ellenőrzés végrehaj-
tását főszabályként a Szakszolgálat kizárólagos hatáskörébe utalja.177

A Szakszolgálat kötelező igénybevételének esetköreire vonatkozóan több közjogi 
szervezetszabályozó eszköz tartalmaz rendelkezést.

Más területeken a Szakszolgálat nem rendelkezik jogi értelemben kizárólagos hatás-
körrel, azonban a koncentrált humán és technikai kapacitások okán egyedülálló képes-
ségekkel rendelkezik. Ilyen terület például a fedőokirat-szolgáltatás; a rejtett figyelés.

Valamennyi említett terület esetében igaz, hogy a megrendelő szervezeteknek nem 
kell külön-külön működtetniük a fenti feladatok végrehajtásához szükséges személyi, 
technikai és infrastrukturális hátteret. A működtetés, fenntartás és fejlesztés feladata 
és költségei egy szervezetnél, a Szakszolgálatnál jelentkeznek. Másik oldalról közelítve, 
a titkos információgyűjtés végrehajtására a Szakszolgálatnál rendelkezésre álló bármely 
kapacitás-bővítés olyan fejlesztést jelent, amelynek jótékony következményei valamennyi 
bűnüldöző és nemzetbiztonsági szervnél egyaránt jelentkeznek.

Az ágazati törvények főszabálya – miszerint a feljogosított szervezet a különleges eszköz 
alkalmazását maga hajtja végre, vagy a végrehajtásra más szervezetet, egyéb lehetőségek 
mellett a Szakszolgálatot keresi meg – a gyakorlatban tehát úgy érvényesül, hogy bizonyos 
eszközök alkalmazása tekintetében a Szakszolgálat kvázi kizárólagos hatáskörrel rendelke-
zik, azaz ezeknek az eszközöknek az alkalmazására kizárólagosan képes és ezért jogosult.

Más esetekben nincs ilyenfajta praktikus vagy jog által kikötött kizárólagosság, 
azonban a Szakszolgálat egyedülálló kapacitásokkal, képességekkel rendelkezik, ezért 
a végrehajtás során a feljogosított szervezet elsősorban, tipikusan a Szakszolgálatot keresi 
meg, végül vannak olyan eszközök, amelyeknél ilyen elsődlegesség sincs, a Szakszolgálat 
megkereséséről a feljogosított szervezet az adott eset összes körülményét figyelembe 
véve dönt a végrehajtás mikéntjéről.

A teljesség kedvéért el kell mondani azt is, hogy vannak olyan különleges eszközök, 
ahol külön szolgáltató szervezet bevonásának semmilyen kézzelfogható hozzáadott értéke 
nincs/nem lenne, ezen eszközök vonatkozásában a Szakszolgálat nem nyújt szolgáltatásokat.

A szolgáltatások teljesítése

A kizárólagosság, illetve elsődlegesség egyúttal szolgáltatási kötelezettséget keletkeztet 
a Szakszolgálat oldalán, amely, mint már arra fentebb utaltam, írásbeli megkeresések 
alapján végzi törvényben meghatározott feladatai teljesítését.

A törvény alapján a Szakszolgálat szolgáltatásainak igénybevételére feljogosí-
tott – jelen állás szerint nyolc megrendelő szervezet éves szinten mintegy 70 ezer, külön-
leges eszköz alkalmazására, illetve az eszközalkalmazáshoz kapcsolódó kiegészítő szol-

177 Nbtv. 62/A. §.
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gáltatás igénybevételére vonatkozó megkeresést továbbítanak a Szakszolgálathoz. Ennek 
a mennyiségnek a befogadása, értelmezése és kezelése önmagában is jelentős feladat, 
ezért a Szakszolgálat az évek során egy igen kifinomult mechanizmust alakított ezen 
köziratoknak a kezelésére és intézésére.
a) A megrendelések továbbítása a Szakszolgálathoz
A Szakszolgálat szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó megkeresések adatkeze-

lési, valamint titokvédelmi szempontból rendkívüli érzékenységű iratok, amelyek keze-
lése, továbbítása logisztikai szempontból is jelentős kihívás. Ezen túlmenően a bűnügyi, 
illetve nemzetbiztonsági munka sajátosságaiból adódóan gyakran időkritikus, gyors 
reagálást igénylő megkeresésekről van szó.

A jellemzően minősített adatot tartalmazó megkeresések elkészítése és elektroni-
kus aláírással való hitelesítése ma már az erre a célra a Szakszolgálat által fejlesztett 
alkalmazás segítségével történik; a Szakszolgálat felé történő eljuttatásukhoz pedig 
biztonságos – azaz rejtjelezett, minősített adatok továbbítására alkalmas – elektronikus 
adatkapcsolat áll a feljogosított szervek rendelkezésére.
b) Egycsatornás rend
A köziratok a Szakszolgálathoz egycsatornás rendszerben kerülnek érkeztetésre, tehát 

valamennyi megkeresés egy központi szervezeti egységnél, egységes szempontok szerint 
kialakított munkafolyamat során kerül lekezelésre. Ez a megoldás biztosítja az ügykeze-
lési, nyilvántartási, archiválási és a megfelelésvizsgálati (compliance) feladatok egységes 
szempontrendszer szerinti megszervezést és végrehajtását.
c) A szolgálati jegyek rendszere
Az évi több tízezres mennyiségű megkeresés szabadszöveges megfogalmazás esetén 

gyakorlatilag beláthatatlan értelmezési feladatot és kezelhetetlen mennyiségű hibalehe-
tőséget jelentene, amely számtalan hiánypótlási és egyeztetési feladatot keletkeztetne, 
késleltetve vagy ellehetetlenítve a szolgáltatások nyújtásának megkezdését. A Szakszol-
gálat ezért az évek során folyamatosan fejlődő bizonylati rendszert alakított ki a megren-
delések megfogalmazásához. Ez a gyakorlatban olyan szisztémát jelent, ahol az egyes 
szolgáltatásokhoz előre kidolgozott űrlapok, hagyományos elnevezéssel szolgálati jegyek 
tartoznak. Ezek a formalizált megkeresések megkönnyítik az igények pontos, szabatos 
és hiánytalan megfogalmazását, illetve a Szakszolgálat oldalán a jogszabályi követel-
ményeknek való megfelelőség, azaz a befogadhatóság vizsgálatát (compliance), végül 
a feladatnak a végrehajtásáért felelős egység irányába történő szortírozást.
d) Megfelelőségvizsgálat (compliance)
A Szakszolgálat csak az arra feljogosított szervezettől érkezett, megfelelő jogosult-

sággal rendelkező személy által aláírt (hitelesített) és megfelelő engedéllyel rendelkező 
megkereséseket teljesíti. Ennek a követelményrendszernek az érvényesítése érdekében 
a Szakszolgálat minden egyes megkeresést ellenőrzésnek vet alá. Amennyiben ennek 
során valamilyen hiba, hiányosság kerül feltárásra, a Szakszolgálat egyeztetés útján intéz-
kedik a hiánypótlásra; kritikus hiányosság esetén azonban a megkeresést visszautasítja.
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A megkeresésre vonatkozó köziratok a formai és tartalmi elemeinek ellenőrzését, 
a kérés alapadatainak nyilvántartásba vételét követően kerülnek továbbításra a végrehajtó 
szakterületekhez.

A Szakszolgálat által a megkeresések érkeztetése során végzett – előzetes – megfele-
lőségvizsgálat jelentős mértékben hozzájárul a törvényesség érvényesüléséhez; ez irányú 
szerepvállalását a NAIH által az NBSZ-nél végzett adatvédelmi audit megállapításai is 
alátámasztották.178

e) Belső koordináció
A belső koordináció célja a Szakszolgálat végrehajtásban közreműködő szervezeti 

egységei közötti, szükséges mértékű információáramlás biztosítása.
A Szakszolgálat a megrendelő szervezet számára – szükség szerint – biztosítja 

ugyanazon ügyben több szolgáltatás együttes alkalmazását (komplex feladatvégre-
hajtás), ez megköveteli a végrehajtásban részt vevő egységek közötti együttműködést, 
és az ehhez szükséges információk rendelkezésre állását. Ugyanakkor a Szakszolgálat 
különféle szolgáltatásokat biztosító szervei a biztonságos és eredményes feladat-végre-
hajtás érdekében ilyen irányú megrendelői igény, illetve annak artikulálása hiányában 
is kötelesek – kvázi minőségbiztosítási céllal – együttműködni egymással.
f) Adatkezelés a Szakszolgálatnál
A Szakszolgálat adatkezelése rendkívül szigorú, ugyanakkor meglehetősen egy-

szerű szabályok szerint alakul. A szabályrendszer egyszerűségét az teszi lehetővé, hogy 
a Szakszolgálat a szolgáltatói minőségében folytatott különleges eszközalkalmazások 
során birtokába kerülő, meglehetősen nagy mennyiségű információ tekintetében a tör-
vény rendelkezéseinél fogva, egyfajta „de lege” adatfeldolgozóként jár el, amelyben 
a feljogosított szervezet (mint adatgazda) adatkezelési feladatait – időben és tartalmában 
is – rendkívül korlátozottan, szűk spektrumban végzi.

Ezeknek a szabályoknak az értelmében a Szakszolgálat a szolgáltatói feladata kereté-
ben alkalmazott titkos információgyűjtés, illetve leplezetteszköz-alkalmazás (valójában 
tehát az ezekhez nyújtott szolgáltatás) eredményeként megszerzett valamennyi adatot 
kizárólag a megrendelő szerv számára továbbítja.179 A továbbított adatokat a Szakszol-
gálat nyilvántartásaiból törölni kell.

A hatásköri szabályok között megfogalmazott, de ténylegesen az adatok célhoz kötött 
kezelésének garanciáját jelenti, hogy a Szakszolgálat – más nemzetbiztonsági szolgá-
latoktól eltérően, éppen szolgáltató szerepéből adódóan180 – nem folytat kormányzati 
tájékoztatási tevékenységet. Ezzel a korlátozással a jogalkotó értelmezhetetlenné teszi 
az adatok bármiféle, az eredetitől eltérő célra történő felhasználását.

178 A NAIH arra a megállapításra jutott, hogy a Szakszolgálat „törvényből levezethető feladata, hogy az esz-
közalkalmazás végrehajtásának szakszerűségét és törvényességét biztosítsa. A Hatóság támogatja az NBSZ 
e törvényességi kontrollszerepének erősítését.” (NAIH éves beszámolója a 2017. évi tevékenységről. 126.) 
179 Nbtv. 61. § (2) bek.
180 Dezső–Hajas 1997, 112.
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Az output tekintetében tehát teljesen egyértelmű a helyzet: a Szakszolgálat szolgáltatói 
körben különleges eszközök alkalmazását végzi, az így megszerzett adatok semmi-
lyen formában nem maradnak a Szakszolgálatnál, illetve nem kerülnek az adatgazdán 
kívüli más adatkezelőhöz, hanem – csak és kizárólag – megrendelő feljogosított szerve-
zet – tehát az adatgazda számára kerülnek továbbításra.

A Szakszolgálat jelentette szervezeti garancia ugyanakkor csak akkor teljes körű, ha 
az elszámoltathatóság elve is maradéktalanul érvényesül, azaz a Szakszolgálat minden 
egyes eszközalkalmazás tekintetében számot tud adni arról, hogy mely feljogosított szer-
vezet melyik megkeresése alapján, melyik engedélyező engedélye alapján, milyen ügyben, 
kire vonatkozóan alkalmazott különleges eszközöket; mely eszközök voltak ezek, végül 
a megkeletkezett információk milyen időpontban milyen formában kerültek kiszolgálásra.

Mindezek biztosítása érdekében a Szakszolgálat a szolgáltató feladataival kapcso-
latosan a törvényben meghatározottak szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

Ez a nyilvántartás tartalmazza:
 – a feljogosított szervezet írásbeli megkeresését a szükséges engedéllyel;
 – a megkeresésben megjelölt személyek azonosításához szükséges személyes adatokat;
 – az adott ügyben alkalmazott titkos információgyűjtés, illetve leplezett eszközalkal-

mazás eszközeinek és módszereinek leírását, valamint a személyes adatnak nem 
minősülő, műveleti értékkel bíró információkat, technikai adatokat;

 – a megrendelő szervezet részére továbbított adathordozók jegyzékét.181

A nyilvántartás nem pusztán az elszámoltathatóság érvényesülése szempontjából bír 
rendkívüli jelentőséggel, de a Szakszolgálat által folytatott úgynevezett külső koordi-
nációs tevékenység szempontjából is meghatározó.

Összefoglalva a helyzet tehát az, hogy a megkeresésekben, illetve az engedélyekben 
szereplő adatok, valamint a teljesítés leíró (meta)adatai tekintetében a Szakszolgálat 
sohasem felejt; a megszerzett információkat viszont a törvény alapján az adatgazda szer-
vezetnek való továbbítással párhuzamosan törli memóriájából.

A különleges eszköz alkalmazása során beszerzett adatok felhasználása nyílt 
eljárásban

A Szakszolgálat fennállásának immár majd negyedszázados történetében a különleges 
eszközök rendeltetése, felhasználásuk célja nagymértékben módosult. Ez a folyamat 
leginkább a büntetőeljárás és a különleges eszközök alkalmazása során beszerzett infor-
mációk felhasználásának viszonyában követhető nyomon. Míg az 1990-es  évek végén 
az ilyen információk bizonyítékként történő felhasználása kivételesnek számított, a 2002-
ben  hatályba lépett büntetőeljárási törvény már körültekintően szabályozta ezt a lehe-

181 Nbtv. 61. § (3) bek.
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tőséget, és beemelte a büntetőeljárásba az úgynevezett titkos adatszerzés intézményét.182 
A jelenleg hatályos Be. deklarált céljai között kiemelt helyen szerepelt annak a szakmai 
elvárásnak való megfelelés, hogy a különleges eszközök – az új terminológia szerint 
leplezett eszközök – bizonyítékként történő felhasználása könnyebb legyen.183

A Szakszolgálat – a rá vonatkozó adatkezelési szabályokból is fakadóan – nem ren-
delkezik hatáskörrel vagy kompetenciával arra, hogy a felhasználás, illetve felhasznál-
hatóság kérdésében döntsön.

Ugyanakkor mint a különleges eszközök gyakorlati végrehajtása terén koncent-
rált feladatkörrel, illetve kapacitásokkal rendelkező szervezet, állást foglalhat abban, 
hogy egy adott információ felhasználása – amennyiben az alkalmazás szempontjából 
illetéktelen személy tudomására jutásával jár – veszélyezteti-e a folyamatban lévő 
eszközalkalmazás végrehajthatóságát, illetve sért vagy veszélyeztet-e olyan érdeket, 
amely a minősítéssel védhető közérdek fogalmi körébe tartozik, azaz a Mavtv. alapján 
minősített adatot képez.184

Mindkét esetben az adatgazda a rá vonatkozó szabályok szerint dönt a megszer-
zett információk felhasználásának kérdésében, azonban célszerű figyelembe vennie 
a Szakszolgálat véleményét. Amennyiben azonban a Szakszolgálat megítélése szerint 
a megszerzett információ olyan adatot is hordoz, amely alapján olyan képességre lehet 
következtetni, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása sérti vagy veszélyezteti 
a minősítéssel védendő közérdeket, úgy az adatot a Szakszolgálat a Mavtv. szerinti minő-
sítési eljárás keretében minősíti, és minősített adatként adja át a feljogosított megrendelő 
szerv részére. Ilyen esetben az információt a minősített adatokra vonatkozó szabályok 
szerint lehet felhasználni.

A Szakszolgálat szolgáltatásai

Hangsúlyozni kell, hogy a Szakszolgálat szolgáltatói feladatkörében eljárva nem titkos 
információgyűjtést vagy leplezett eszközalkalmazást végez, hanem a törvényi rendelte-
tése alapján a rendelkezésére álló eszközökkel és módszerekkel a jogszabályok keretei 
között szolgáltatást nyújt a feljogosított szervezetek számára.

182 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 200–206. §.
183 Túl enyhék az ítéletek. NOL.; Titkos információgyűjtés és adatszerzés helyett titkos nyomozás. Jogászvilág. 
184 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény értelmében minősítéssel lehet korlátozni 
az olyan adat megismerhetőségét, amelyről a minősítő megállapította, hogy nyilvánosságra hozatala vagy 
jogosulatlan megszerzése sérti vagy veszélyezteti a minősítéssel védhető közérdeket. Ilyen érdek lehet 
például az állam bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége vagy az ebben közreműködő szervezetek 
zavartalan működése.
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Ebből következik, hogy a Szakszolgálat szolgáltatási palettájának elemei nem egyez-
nek meg a különleges eszközöknek az ágazati törvényekben megfogalmazott listájával.

Az eszközök és a szolgáltatások között ugyanakkor sokrétű logikai kapcsolat van, 
amely az alábbiak szerint összegezhető:

 – a Szakszolgálat szolgáltatásainak minden esetben a jogszabályok által megszabott 
keretek között kell maradniuk, azaz semmilyen módon nem terjeszkedhetnek túl 
a törvény által – a különleges eszközök leírása által – megszabott kereteken;

 – a Szakszolgálat szolgáltatásai – elsősorban a technikai fejlődéssel, a kommuniká-
ciós eszközök és szokások változásával párhuzamosan – folyamatosan fejlődnek, 
az előző pontban kifejtett korlátokat azonban új szolgáltatás bevezetése során is 
szigorúan be kell tartani;

 – ez azt is jelenti, hogy hiába áll rendelkezésre olyan eszköz, módszer, amely alkalmas 
magántitok kifürkészésére vagy a kapcsolattartás ellenőrzésére, megfelelő törvényi 
keret hiányában ilyen eszközre a Szakszolgálat nem alapíthat szolgáltatási képességet;

 – amennyiben a – mint ahogy időről időre tapasztaljuk – a különleges eszközök palet-
tája tekintetében a szabályozás felülvizsgálatra vagy újrakodifikálásra kerül, célszerű 
a konkrét, rendelkezésre álló lehetőségek tekintetében is bevonni a Szakszolgálatot, 
annak érdekében, hogy a jogalkotó a konkrét jogpolitikai célkitűzéseken túl, alap-
jogi szempontokat és a tényleges ellenőrzési képességeket is figyelembe véve tudja 
a feljogosított szervezetek mozgásterét kijelölni.

A Szakszolgálat szolgáltatásait a dolog természeténél fogva nem jogszabály, hanem köz-
jogi szervezetszabályozó eszköz szabályozza; a teljes szolgáltatási paletta a feljogosított 
szervezetek kijelölt munkatársai számára megismerhetők.

Ennek a jegyzetnek a keretei között ezért egyrészt – az alábbi táblázat segítségé-
vel – áttekintést adok arról, mely eszközök alkalmazásánál kell/lehet a Szakszolgálat 
támogatását igénybe venni, másrészt azoknak a különleges eszközöknek a számbavéte-
lére vállalkozom, amelyek végrehajtása tekintetében a Szakszolgálat szolgáltatásainak 
megkerülhetetlen jelentősége van.
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Különleges eszközök és a Szakszolgálat szolgáltatásai

22. ábra: Különleges eszközök és a Szakszolgálat szolgáltatásai
Forrás: NBSZ

A Szakszolgálat szolgáltatásaival jelentős mértékben lefedett tevékenyégek közé tartoz-
nak mindenekelőtt a bírói engedélyhez kötött különleges eszközök, tehát a(z)

– információs rendszer titkos megfigyelése,
– titkos kutatás,
– hely titkos megfigyelése,
– küldemény titkos megismerése,
– lehallgatás.

a) Információs rendszer titkos megfigyelése
Információs rendszer titkos megfigyelése keretében az információs rendszerben kezelt 

adatok titokban megismerhetők, az észleltek technikai eszközzel rögzíthetők, illetve 
az ehhez szükséges elektronikus adat az információs rendszerben, illetve a szükséges 
technikai eszköz lakásban, egyéb helyiségben, bekerített helyen, járműben, továbbá 
az érintett személy használatában lévő tárgyban elhelyezhető.
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Az információs rendszer ellenőrzésére vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében az Rtv. 70. § (2) bek. d) és e), 

71. § d) és e); Navtv. 59. § (2) bek. d) és e), 60. § d) és e); Ütv. 25/G. § (2) bek. d) 
és e), 25/H. § d) és e) pontja,

 – leplezett eszközalkalmazás keretében a Be. 231. § a) és e), 232. § (1) bek.,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 56. § e) pontja 

tartalmazza.

Az információs rendszer – Btk. értelmező rendelkezésének átemelésével, illetve figye-
lembevételével – valamennyi ágazati törvény értelmezésében az adatok automatikus 
feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés vagy az egymás-
sal kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége, azaz lényegében bármely, széles 
értelemben vett számítástechnikai eszköz e körbe tartozik. A gyakorlatban az érintett 
eszközök számítógépes munkaállomások, szerverek, adattároló eszközök, infokommu-
nikációs eszközök, például tipikusan okostelefonok.

Az információs rendszer titkos megfigyelése a gyakorlatban történhet titkos kutatás 
keretében, közvetlen fizikai hozzáféréssel vagy távolról, arra szolgáló technikai esz-
köz – a köznyelvben kémprogram – elhelyezésével.

Az eszközalkalmazás helye az elmondottaknak megfelelően maga az információs rend-
szernek minősülő eszköz. Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban az eszköz egyedi azonosítója 
nem minden esetben áll a feljogosított szervezet rendelkezésére, nagy gondot kell fordítani 
arra, hogy az ellenőrzés alá vont eszköz szabatosan körülírásra, behatárolásra kerüljön. Ennek 
azért van jelentősége, mert a Szakszolgálat a kért szolgáltatást kizárólag a bírói engedéllyel 
lefedett és írásbeli megkeresésben szereplő információs rendszer vonatkozásában hajtja végre.

A gyakorlatban problémát jelenthet az információs rendszerek ellenőrzése leplezett 
eszköz elhatárolása a lehallgatástól, különös tekintettel arra, hogy a szóban forgó esz-
közök, végberendezések a gyakorlatban elektronikus hírközlési hálózatok végberende-
zéseiként kötődnek egymáshoz.

A Szakszolgálat gyakorlatában az elhatárolás olyan módon történik, hogy az informá-
ciós rendszer titkos megfigyelése az információs rendszereken mint végberendezéseken 
található adatok ellenőrzését jelenti, statikus formában. Az információs rendszer fogalma 
alá tartozó eszközt végberendezést elhagyó adat elektronikus hírközlési rendszerben 
történő ellenőrzését a Szakszolgálat lehallgatás keretében hajtja végre.
b) Titkos kutatás, hely titkos megfigyelése
Titkos kutatás keretében a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló hely kivéte-

lével lakás, egyéb helyiség, bekerített hely, illetve a közösségi közlekedési eszköz kivé-
telével jármű, továbbá az érintett személy használatában lévő tárgy titokban átkutatható, 
az észleltek pedig technikai eszközzel rögzíthetők.

Hely titkos megfigyelése keretében – a fenti fogalom szerinti – lakásban történtek 
titokban technikai eszközzel megfigyelhetők, az ehhez szükséges technikai eszköz 
az alkalmazás helyén elhelyezhető.
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A magánlakáshoz fűződő alapjogokat sértő fenti eszközök alkalmazása számos, 
egymástól jól elkülöníthető mozzanatból áll, amelyek közül a Szakszolgálat alapvetően 
az alábbi mozzanatok végrehajtására rendelkezik, eszközrendszerrel és felkészült-
séggel:

 – a helyre történő titkos behatolás;185

 – zártechnikai műveletek;
 – titkos kutatás technikai támogatása;
 – dokumentáló műveletek;
 – audiovizuális ellenőrző eszközök telepítése;
 – adatátviteli utak kiépítése;
 – helyiség-ellenőrző eszköz alkalmazása eredményeként keletkezett információk fel-

dolgozása.

A titkos kutatásra, illetve a hely titkos megfigyelésére vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében az Rtv. 70. § (2) bek. a) és b) 

pont, 71. § a) és b) pont; a Navtv. 59. § (2) bek. a) és b) pont, 60. § a) és b) pont; 
az Ütv. 25/G. § (2) bek. a) és b) pont, 25/H. § a) és b) pont;

 – leplezett eszközalkalmazás keretében a Be. 231. § b) és c) pont, 232. § (2) és (3) bek.,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 56. § a) és b) 

pontok tartalmazzák.

A felsorolt részfeladatok terén a Szakszolgálat speciális felkészültségű személyi állo-
mánnyal, kiforrott metodikával, illetve eszközparkkal – amely jelen esetben speciális 
mikrofonokat, kamerákat, jelátviteli és hálózati eszközöket jelent – rendelkezik; ez a gya-
korlatban oda vezet, hogy a feljogosított szervezetek – különösen a jelentős kihívást hor-
dozó esetekben – a Szakszolgálatot keresik meg a titkos kutatás technikai támogatására 
vagy a hely titkos megfigyelése művelet végrehajtására.

A titkos kutatás, illetve hely titkos megfigyelése a konspirált végrehajtás, illetve 
adott esetben a műveletben részt vevők személyes biztonsága szempontjából is fokozott 
kockázatot hordozó műveletek végrehajtását jelenti. Ennek a kockázatnak a vállalható 
mértékűre történő optimalizálása a feljogosított szerv tevékeny közreműködését is meg-
követeli. Az ilyen műveletek esetén az együttműködés során biztosítási tervet kell készí-
teni, amely kiterjed legalább az akcióban részt vevő személyek, munkacsoport tagjainak 
feladataira, a kommunikáció biztosításának módjára, illetve tartalmazza a biztosításban 
részt vevők feladatait, a biztosítás metodikáját, a konspirált végrehajtás, illetve a személyi 
biztonság megőrzése érdekében végszükség esetén végrehajtandó feladatokat. A munka-
megosztás kérdéseit jogszabály nem szabályozza; ezért az együttműködés a feljogosított 

185 Ezt az (eszköz)cselekményt az ágazati törvények egyike sem említi a bírói (külső) engedélyhez között 
eszközök körében. Mivel azonban az érintett magánlakáshoz fűződő jogának súlyos sérelmével járó tevé-
kenységtől van szó, a Szakszolgálat gyakorlatában a lakásnak minősülő helyre történő behatolás végre-
hajtásához bírói engedély szükséges.
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szervezet és a Szakszolgálat között lefektetett általános szabályok vagy a konkrét ügyre 
vonatkozó eseti rendezés szerint alakul.
c) Küldemény titkos megismerése
Az operatív eszközök hőskorában postai küldemények ellenőrzéseként ismert eszköz 

a postai piac szolgáltató-, illetve szolgáltatásoldali fejlődésével, illetve az ehhez kap-
csolódó jogfejlődéssel jelenleg mint küldemény titkos megismerése nyer szabályozást.

Az eszköz alkalmazására vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében Rtv. 70. § (2) bek. c), 71. § c); 

Navtv. 59. § (2) bek. c), 60. § c); Ütv. 25/G. § (2) bek. c), 25/H. § c) pont;
 – leplezetteszköz-alkalmazás keretében a Be. 231. § d), 232. § (4) bek.,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 56. § c) pont 

tartalmazza.

Küldemény titkos megismerése keretében postai küldemény vagy beazonosítható sze-
mélyhez kötött egyéb zárt küldemény titokban felbontható, tartalma megismerhető, 
ellenőrizhető és rögzíthető.

Postai küldemények ellenőrzése magában foglalja a postai szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatás keretében kezelt postai és egyéb – beazonosítható személyhez kötött – zárt 
küldemény titkos körülmények között történő kiemelését a felvétel és a kézbesítés folya-
matából, annak felbontását, tartalmának ellenőrzését, technikai eszközzel történő rög-
zítését, továbbá a küldemény eredeti állapotba történő visszaállítását (zárását) követően 
a postai szolgáltató technológiai rendszerébe történő visszajuttatását.

A postai küldemény lehet levélküldemény (olyan postai küldemény, amely írásos 
formában megjelenített vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi vagy személyes jel-
legű közlést, adatot vagy információt tartalmaz) vagy postacsomag, azaz kereskedelmi 
értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó postai küldemény.

A Szakszolgálat közreműködésének hozzáadott értékét ezen eszköz vonatkozásában 
a szolgáltatókkal kialakított kapcsolatok, kapcsolatrendszer, az ellenőrzés végrehajtásá-
hoz szükséges speciális eszközrendszer és felkészültség jelenti.

A postai szolgáltatót jogszabály alapján közreműködési kötelezettség terheli a külön-
leges eszközök alkalmazása feltételeinek biztosítása tekintetében. A kötelezettség attól 
függetlenül terheli a szolgáltatót, hogy milyen típusú postai szolgáltatást biztosít, illetve 
ezt a szolgáltatását milyen földrajzi területen, mekkora ügyfélkörnek nyújtja.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyar Postán túlmenően minden más postai 
szolgáltatót terhel, azaz a kötelezetti körbe tartoznak a különböző futárszolgálatok is, 
tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatást milyen szállítási és küldeményfeldolgozási 
infrastruktúrával nyújtja.

A Szakszolgálat a postai, futárpostai piac több mint 90%-át lefedő szolgáltatókkal 
intézményes együttműködést folytat, kisebb szolgáltatók esetében igény szerint, tehát 
eseményvezérelten alakítható ki együttműködés.

A postai szolgáltatások jövője még néhány évvel ezelőtt is bizonytalannak tűnt. 
A futárszolgálatok feltűnésével, az online kereskedelmi szolgáltatások felfutásával nyil-
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vánvalóvá vált, hogy a piaci trendek kétarcúak; míg a levélküldemények piacán folya-
matos mérséklődés, a csomagok tekintetében tartós és határozott növekedés érzékelhető.

Az eszközalkalmazás során produkálható tipikus eredmények:
 – pszichoaktív anyagok, bódulatkeltésre alkalmas, azonosítatlan vegyületek előta-

lálása,
 – új címek, tartózkodási helyek megismerése,
 – pénzügyi helyzet feltérképezése,
 – hamis okmányok felderítése.

Megjegyzendő, hogy a küldemény titkos megismerése klasszikus operatív eszköz, amely-
nek fő célja a nyílt intézkedések előkészítése, a felderítő munka orientálása.
d) Lehallgatás
Lehallgatás keretében az elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében elektronikus 

hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommuni-
káció tartalma titokban megismerhető és rögzíthető.

Az eszköz alkalmazására vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében Rtv. 70. § (2) bek. d), 71. § d); 

Navtv. 59. § (2) bek. d), 60. § d); Ütv. 25/G. § (2) bek. d) 25/H. § d) pont;
 – leplezetteszköz-alkalmazás keretében Be. 231. § e), 232. § (5) bek.,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 56. § d) bek. 

tartalmazza.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az általuk kiépített távközlési hálózatok segítsé-
gével elérhetővé teszik az előfizetőik számára az egymás közötti kommunikáció megte-
remtésének lehetőségét. Egy ilyen hálózatot szándékosan használó vagy azzal kapcsolatot 
fenntartó előfizető tevékenysége közlések formájában követhető nyomon.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatókat jogszabály kötelezi arra, hogy biztosítsák 
a különleges eszközök alkalmazásához szükséges feltételeket az arra feljogosított szerve-
zetek számára. Ez magában foglalja a törvényes lehallgatás végrehajtásának előfeltételét 
jelentő úgynevezett monitoringrendszer kialakítását is, amelyet a szolgáltatók a Szak-
szolgálat által meghatározott paraméterek alapján kötelesek kiépíteni és üzemeltetni.

A lehallgatást a Szakszolgálat zárt technikai ellenőrző rendszeren valósítja meg. 
A közlések forrásaként logikai azonosítók szolgálnak, amelyek lehetnek:

 – kapcsolási szám (telefonszám),
 – a kommunikációra használt eszköz azonosítója (mobiltelefon IMEI-száma, SIM-kár-

tya IMSI-száma, a hálózatra csatlakozást biztosító kábelmodem MAC-címe),
 – e-mail-cím,
 – loginnév,
 – IP-cím.

A Szakszolgálat közreműködése magában foglalja a rendszerben rögzített közlések tar-
talmának megismerését, azok megrendelői igény szerinti értékelését és a kapott infor-
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mációk megrendelő részére történő továbbítását. A feldolgozás során a feldolgozóknak 
olyan alapelveket kell szem előtt tartaniuk, mint hitelesség, pontosság, objektivitás, 
egyértelműség és elfogulatlanság.
e) Fedőokirat, fedőadat felhasználása
Ezeknek az eszközöknek a felhasználása során más leplezett eszköz alkalmazása 

során a bűncselekmény felderítése, illetve bizonyítása érdekében valótlan adatot, tényt 
vagy nyilatkozatot tartalmazó okirat készíthető vagy használható fel, illetve a közhiteles 
nyilvántartásokban valótlan adat jegyeztethető be.

Az eszköz alkalmazására vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében Rtv. 68. § (1) bek. a); Navtv. 

57. § (1) bek a); Ütv. 25/F. § (1) bek.;
 – leplezett eszközalkalmazás keretében Be. 227. § (1) bek a), illetve c) pontja,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 54. § (1) bek. f) 

pontja tartalmazza.

Ezt az eszközalkalmazást a Szakszolgálat a fedőokiratok szolgáltatásával, illetve 
a fedőadatok elhelyezése útján támogatja.

Fedőokirat a legendának/ürügynek megfelelő, meghatározott jogosultság, jogkör, 
adat, tény, állapot vagy személyazonosság igazolására alkalmas, illetve a felhasználó 
valódi, részben valódi vagy fiktív adataival kerül előállításra. Továbbá fedőokiratnak 
tekinthető minden olyan okirat, amelyben bármilyen, a valóságos tényektől, adatoktól 
eltérő bejegyzés történt.

Fedőokiratok szolgáltatási körébe tartozó okmányok
 – személyhez köthető okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló ható-

sági igazolvány, vezetői engedély, útlevél, TAJ-kártya, adóigazolvány);
 – valamilyen tényt (munkaviszonyt [fényképes belépőkkel], szolgálati viszonyt) iga-

zoló okmányok (például rendőrségi szolgálati igazolvány, újságíró igazolvány stb.);
 – végzettséget, képzettséget igazoló okmányok (iskolai, nyelvvizsga-bizonyítványok, 

oklevelek, diplomák);
 – közlekedéssel összefüggő okmányok (gépjármű forgalmi rendszám, forgalmi enge-

dély, gépjármű törzskönyv stb.).

A Szakszolgálat a fedőokiratok szolgáltatása körében (közigazgatási háttér kialakítása) 
vagy arra vonatkozó megrendelés esetén önálló szolgáltatásként közreműködik abban, 
hogy a nyilvántartások vezetésért felelős szervek nyilvántartási rendszereiben a fedett 
személy, gépjármű, illetve okmányaik adatai elhelyezésre kerüljenek.

Ilyen nyilvántartás lehet például a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a szemé-
lyiigazolvány-nyilvántartás, az anyakönyvi nyilvántartás, az útiokmány-nyilvántartás, 
a gépjárművezetői engedély és gépjármű-nyilvántartás.

A fedőokirat-szolgáltatás, illetve fedőadatok elhelyezésének biztosítása érdekében 
a Szakszolgálat széles körű együttműködést tart fenn a különböző okmányok előállí-
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tásában, illetve nyilvántartások vezetésében érintett közigazgatási szervekkel, állami 
intézményekkel, illetve piaci szereplőkkel.
f) Rejtett figyelés
Az eszköz alkalmazására vonatkozó felhatalmazást
 – rendészeti célú titkos információgyűjtés tekintetében az Rtv. 66. § (1) bek. c); Navtv. 

54. § c); Ütv. 25/D. § c) pontja,
 – leplezett eszközalkalmazás keretében Be. 215. § (5) bek.,
 – nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés tekintetében Nbtv. 54. § (1) bek. h) 

pontja tartalmazza.

Rejtett figyelés keretében
 – személy,
 – lakás, egyéb helyiség, bekerített hely,
 – nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló hely, illetve
 – jármű,
 – tárgyi bizonyítási eszközt képező dolog
 – titokban megfigyelhető, a történtekről információ gyűjthető, az észleltek technikai 

eszközzel rögzíthetők.

A rejtett figyelést arra irányuló megkeresés esetén
 – figyelés,
 – technikai nyomkövetés,
 – nyilvános helyen történtek képi dokumentálása.

A figyelés során speciális képzettségű, sajátos munkamódszereket és speciális technikai 
eszközöket alkalmazó csoport a megfigyelésre feljogosított szervhez tartozásának fel-
fedése nélkül személyt, valamint az azzal kapcsolatba hozható lakást, egyéb helyiséget, 
bekerített helyet, továbbá nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyet, illetve 
járművet, tárgyi bizonyítási eszközt képező dolgot, valós időben, közvetlen módon vizuá-
lisan kísér figyelemmel olyan területen, ahol az érintett számolhat azzal, hogy mozgását, 
cselekményeit más személy is észlelheti. A figyelés magában foglalja az észleltek – jel-
lemzően kép és hang – rögzítését és az észleltekkel összefüggő adatmegállapítást.

A technikai nyomkövetés keretében valamilyen tárgyra – jellemzően járműre – titkos 
módon felszerelt eszköz alkalmazásával a tárgy mozgási adatainak, elindulási és megál-
lási helyeinek rögzítése, a mozgási adatok távoli helyre történő továbbítása valós időben, 
illetve időszakosan.

Képi dokumentálás keretében a rejtett figyelés végrehajtása rejtett vizuális megfigyelő 
eszközök előre meghatározott telepítési helyre történő beszerelését és üzemeltetését 
jelenti.

A rejtett figyelés végrehajtása során értelemszerűen a hely titkos megfigyelése körébe 
tartozó tevékenységektől való elhatárolás merül fel. A Szakszolgálat gyakorlatában rejtett 
figyelés során az emberi érzékelés természetes képességeit kiterjesztő – vizuális, audio- 
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vagy egyéb jelet érzékelő, rögzítő – eszköz igénybevételével még kívülről sem készíthető 
hangfelvétel lakásban történtekről vagy fényképfelvétel gépkocsiban ülő emberről.

Felelősség- és munkamegosztás a Szakszolgálat és a megrendelők között
A megrendelők és a Szakszolgálat közti hatékony együttműködés alapja a feladat- 
és az ahhoz kapcsolódó felelősségi körök egyértelmű elhatárolása. A kérdést egyértel-
műen, de csak általánosságban szabályozza a törvény, amely szerint a titkos informá-
ciógyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazásának jogszerűségéért a megrendelő szerv, 
a végrehajtásért a Szakszolgálat felel.186 A gyakorlatban természetesen a jogszerűségért 
és szakszerűségért való felelősség ilyen hermetikus módon nem határolható el, és nem 
is függetleníthető a szolgáltatás teljesítésének konkrét körülményeitől.

A megrendelések körében elég visszautalnom a Szakszolgálat által végzett megfe-
lelőségvizsgálatra, amelynek során csak a jogszabályoknak megfelelő megkeresések 
befogadására kerül sor.

Hasonlóan, bár más szempontból differenciált a helyzet a szolgáltatások teljesítésének 
fázisában is. A Szakszolgálat természetesen felelős az általa végzett feladatok szak-
szerűségéért, de mivel egyes részfeladatok a különleges eszközök alkalmazása során 
a feljogosított szervre háramlanak, végső soron a szakszerűségért viselt felelősség is 
megoszlik a Szakszolgálat és a feljogosított szervezet között.

A jobb megértés kedvéért három fő esetkör különíthető el, de természetesen a gya-
korlatban még a három fő alakzat közötti átmeneti esetek is előfordulhatnak.

 – a végrehajtást teljeskörűen a Szakszolgálat végzi (ebbe a csoportba tartozik a lehall-
gatás, a küldemény-ellenőrzés vagy a rejtett figyelés);

 – a végrehajtásban mind a feljogosított szervezet, mind a Szakszolgálat részt vesz 
(a különleges eszköz alkalmazásának, a technikai eszköz beépítésének műveleti 
feltételeit a feljogosított szervezet teremti meg, míg a műveleti akció érdemi részét 
a Szakszolgálat hajtja végre, például: hely megfigyelése;

 – a különleges eszköz alkalmazását szolgáló műveleti akció előkészítése és végrehaj-
tása alapvetően a megrendelő feladata, de ahhoz a Szakszolgálat – szakember(ek) 
és technikai eszköz(ök) biztosításával – támogatást nyújt, ilyen eset például a titkos 
kutatás;

 – a Szakszolgálat a különleges eszköz alkalmazásához csak a szükséges technikai 
eszközöket, anyagokat biztosítja, a végrehajtás teljes mértékben a feljogosított szer-
vezet feladata.

Kutatás és fejlesztés a Szakszolgálatnál
A Szakszolgálat számára jelentős kihívást jelent, hogy a törvény által meghatározott 
feladatainak a rendkívüli mértékben felgyorsuló technikai környezetben is képes legyen 
eleget tenni. A tömegkommunikációs eszközök fejlődése, a felhasználó szokások egyre 

186 Nbtv. 61. § (1) bek.
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gyorsuló változásai – akár közvetetten – valamennyi információgyűjtési metódusra kiha-
tással vannak.

Az újonnan kialakuló vagy átalakuló kommunikációs csatornák tekintetében a meg-
felelő ellenőrzési képességek kiépítése a hazánknál nagyságrendekkel nagyobb költség-
vetésű államok, illetve a Szakszolgálatnál nagyságrendekkel nagyobb erőforrások felett 
rendelkező szervezetek számára is nehéz feladat.

A Szakszolgálat ebben a környezetben igyekszik lépést tartani a világgal; a korlátozott 
költségvetési keretekre tekintettel a legfontosabb feladatokra koncentrálva, illetve a tech-
nikai fejlesztések mellett/helyett az egyéni ötletekre, elképzelésekre jobban támaszkodva.

A szolgáltató szerepkörből fakadóan a technikai fejlesztések irányát sem önös szer-
vezeti érdekek, hanem a szolgáltatások igénybevételére jogosult szervezetek igényei 
határozzák meg.



VÁKÁT OLDAL
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Bűnügyi technikai hírszerzés –  
A mobilhírközlő hálózatok törvényes ellenőrzésének jövője

Kovács Zoltán

Bevezetés

Magyarországon immár több mint húsz éves múltra tekint vissza a mobiltelefónia. 
1989. december 4. alakult meg ugyanis a Matáv és a US West vegyesvállalataként 
a Westel Rádiótelefon Kft. (Westel 450), amely 1990. október 15-én  indította el Magyar-
országon (egyben Közép-Európában) az első kereskedelmi úgynevezett első generá-
ciós (1G) mobiltelefon-szolgáltatást. Ez teljes kiépítésében is kizárólag Magyarország 
területén, az itt vásárolt előfizetéssel volt igénybe vehető, analóg technológiát használt, 
és kizárólag hanghívás szolgáltatást biztosított. (Bár a leállítását megelőző 1–2 évben 
már elérhető volt az SMS szolgáltatás is, ám annak használata nagyon alacsony mértékű 
volt.) 1993-tól  indult el a már digitális szolgáltatást, a rövid szöveges üzenetek (SMS)187 
küldésének lehetőségét és az adott előfizetéssel több országbeli használatot (úgyneve-
zett roaming) biztosító új rendszer, az úgynevezett GSM-hálózat188 működése. Ez már 
úgynevezett második generációs (2G) rendszer volt, amelyet ráadásul több szolgáltató 
nyújtott egyidőben a felhasználók számára, megteremtve így a versenyt a felhasználókért. 
Ez fejlődött tovább, megjelentek a jelenleg is használt harmadik és negyedik generációs 
(3G és 4G) és az éppen indulóban lévő legújabb, ötödik generációs (5G) rendszerekig.189 
Ezen technológia fejlődését mutatja be az alábbi ábra.

23. ábra: A mobilkommunikáció generációi

Forrás: a szerző saját szerkesztése India calling: 5G networks may be in place by 2020 alapján

187 SMS: Short Message Service (magyarul: rövid szöveges üzenet szolgáltatás).
188 GSM: Global System for Mobile Communications (magyarul: globális mobilkommunikációs rendszer).
189 Kovács 2015.
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A mobiltechnológia fejlődésével, az egyre újabb ötletek, találmányok megjelenésével 
és beépülésével mára gyökeresen átalakult – és további átalakulás alatt áll – a hírköz-
lés. Az internet jelentette szabadság felhasználásával olyan alternatív távközlési módok 
jelentek meg, amelyek a következő évtizedekben nemcsak a hírközlés technológiáját, de 
az immár több mint száz éve fennálló szolgáltatói modellt is várhatóan teljes mérték-
ben megváltoztatják. Ha csak a hangátvitelt nézzük, akkor az internet protokollon (IP) 
felhasználása ennek technológiájában, vagy a hagyományos hírközlési szolgáltatókat 
megkerülő, internetalapú kommunikációs szolgáltatók (ezeket híjuk OtT-knek190 vagy 
alkalmazásszolgáltatóknak191) és szolgáltatások megjelenése (például Skype, Viber stb.) 
és elterjedése jól mutatják ezt a folyamatot.192

Ezek a változások a törvényes ellenőrzésre is hatással vannak. Amellett, hogy az új 
technológiák új ellenőrző rendszereket igényelnek, azt is be kell látni, hogy teljes körű 
ellenőrzést ma már nem lehet megteremteni. Ugyanis mindig lesznek olyan új, még éppen 
nem ellenőrzött IP-alapú kommunikációs technológiák, amelyek újdonsága, a felhasz-
nálók száma vagy bármely más egyéb ok miatt még nem került az ellenőrzést végző 
szervezetek fókuszába, ugyanakkor bizonyos célszemélyek vagy célszemélyi kör – talán 
éppen ezért – használja azokat. De a fókuszba került technológiáknál, szolgáltatásoknál 
is jelentkeznek, jelentkezhetnek jogi és/vagy technikai problémák, kihívások az elle-
nőrzés kapcsán. Éppen ezért célszerű áttekinteni a mobilhírközlő hálózatok törvényes 
ellenőrzésének aktuális helyzetét, azt, hogy a nyomozás során milyen jellegű informá-
ciókhoz juthat hozzá a nyomozó, valamint megismerni, hogy a jelenleg küszöbön álló 
mobiltechnológiák bevezetése és elterjedése milyen veszélyeket és lehetőségeket rejtenek 
a törvényes ellenőrzés szempontjából.

A mobilhírközlő hálózatok törvényes ellenőrzésének helyzete napjainkban

A mobilhírközlő hálózatok törvényes ellenőrzését, akárcsak más, például fix (helyhez 
kötött) telefonszolgáltatások ellenőrzését ma Magyarországon régóta fennálló, jól körül-
határolt és mindenki által elfogadott jogszabályok szabályozzák. Ezek olyan alapokon 
nyugszanak, amelyekben minden – vagy legalábbis minden általunk ebből a szempontból 
etalonnak tekintett, fejlett demokráciával rendelkező – ország elfogad és egységesen 
kezel, így a törvényes ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok az Európai Unió jogrendjébe 
is azonos elvek mentén kerültek be.

A hazai szabályozás kapcsán az alábbiak állapíthatók meg.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) – és így annak a törvé-

nyes ellenőrzéshez kapcsolódó részei is – elsősorban a klasszikus hírközlési szolgáltatá-
sokat és szolgáltatókat szabályozzák. A törvény a 188. § (értelmező rendelkezések) alatt 

190 OtT: Over-the-Top az Interneten mint mások által biztosított közegen nyújtott szolgáltatások, tartalmak, 
amelyekre az internetszolgáltatónak nincs befolyása.
191 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társa-
dalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
192 Kovács 2015.
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definiálja az elektronikus hírközlési szolgáltató és az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
fogalmát. Ezek a következők:

„13. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgál-
tatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hír-
közlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, ideértve 
az adatkicserélő szolgáltatást, valamint a nyilvános adatkicserélő szolgáltatást is, de 
nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom 
felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magá-
ban az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott 
szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő 
jeltovábbításból állnak.”

„14. Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, 
valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy.”193

Klasszikus hírközlési szolgáltatónak tekinthetők azok a szolgáltatók, akik elekt-
ronikus hírközlő hálózatot üzemeltetnek, és ezen hírközlési szolgáltatást nyújtanak. 
A hangsúly a klasszikus szolgáltatók esetében az „és”-en van, azaz a két szolgáltatási 
tevékenységet együtt végzik. Ilyenek például a fix (helyhez kötött) és a mobiltelefon-szol-
gáltatást biztosító vállalatok.

Az Eht. ezen klasszikus hírközlési szolgáltatók esetében pontos előírásokat tartalmaz 
a bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési kötelezettségről, 
valamint a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása érdekében, 
illetőleg a minősített időszakban és honvédelmi érdekből történő együttműködésről is.

Ennek kapcsán az alábbi főbb feltételeket szabja egy hírközlési – így mobilhírköz-
lési – szolgáltató irányába adatmegőrzés tekintetében:

Az elektronikus hírközlési szolgáltató
 – köteles együttműködni a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett esz-

közök alkalmazására törvényben feljogosított szervezetekkel;
 – köteles biztosítani az általa nyújtott szolgáltatások törvényes ellenőrzését;
 – a törvényes ellenőrzést már a szolgáltatás megindításától köteles biztosítani;
 – csak olyan szolgáltatásokat indíthat és vezethet be, valamint a jelenlegi szolgáltatásait 

csak úgy módosíthatja, hogy nem zárja ki, nem lehetetleníti el a titkos információ-
gyűjtést, illetve a leplezett eszközök alkalmazását;

 – minden olyan bejelentési kötelezettség hatálya alá nem tartozó tevékenységéről, 
szolgáltatásáról, termékéről és azok változásról tájékoztatnia kell a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálatot, amelyek érintik vagy befolyásolják a titkos információgyűjtést, 
illetve leplezett eszközök alkalmazását;

 – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, 
illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat 

193 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre 
adatszolgáltatást köteles nyújtani;

 – ennek érdekében köteles az alábbi, az elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetőjé-
vel, valamint a felhasználó általi igénybevétellel kapcsolatos, az érintett elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy 
kezelt alábbi adatokat megőrizni:

„159/A. § (1)
a) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési 

szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombi-
nációja esetén az előfizető egyedi előfizetői szerződésben rögzített személyes adatai;

b) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési 
szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kom-
binációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáfé-
rési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához 
szükséges – az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt – állandó 
műszaki-technikai azonosítók;

c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy 
előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;

d) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szol-
gáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja 
esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi 
műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus 
hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;

e) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, illetve ezek kombinációja 
igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfel-
építésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;

f) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kom-
munikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-előfi-
zetői azonosítója (IMSI);

g) mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosí-
tója a közlés megkezdésekor, valamint az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában 
az adott cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását 
lehetővé tevő adatok;

h) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombi-
nációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonat-
kozóan a d) pont szerinti adatok;

i) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szol-
gáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró 
időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;
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j) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, 
illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai 
azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának 
követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);

k) előre fizetett anonim hívókártyás mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében a szolgál-
tatás első igénybevételének dátuma és időpontja, valamint a cellaazonosító, amelyről 
az aktiválás megtörtént.”194

 – az a)–c) pont szerinti adatokat az előfizetői szerződés megszűnését követő, a d)–k) 
pontjaiban meghatározott adatokat azok keletkezését követő egy évig köteles megőrizni;

 – az adatmegőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség a sikertelen hívások során elő-
állított vagy kezelt adatokra is kiterjed, ezeket az adatokat azok keletkezését követő 
fél évig köteles megőrizni;

 – köteles megállapítani és az erre feljogosított (fentebb felsorolt) szervezetek részére 
továbbítani a felhasználóval és az előfizetővel kapcsolatos, a forgalmi adatokon 
kívüli helymeghatározási adatokat is.

A fentieknek megfelelően a nyomozás során a mobiltelefon-szolgáltató hálózatából a fix 
(helyhez kötött) telefonhálózatoknál ismert adatok mellett rengeteg más, a nyomozó 
számára értékes adat is kinyerhető. Ilyenek lehetnek többek között:

 – az előfizetők adatai (név, lakcím, szerződéses adatok, számlázási adatok);
 – számlafizetéséhez kötődő adatok;
 – előfizető egyenlege;
 – előre fizetéses (úgynevezett pre-paid) kártyák feltöltési szokásaira vonatkozó adatok;
 – pre-paid kártyák éves adategyeztetésére vonatkozó adatok;
 – egy előfizető nevén lévő előfizetések száma, adatai;
 – híváslisták (az adott előfizető által kezdeményezett, fogadott hívások adatai, adott 

esetben a sikertelen hívások adatai – hívó, hívott fél azonosítói, hívás kezdeti idő-
pontja, időtartama);

 – bővített híváslisták (az előző adatok mellett például cellaadatok, IMEI-kód195 is 
megjelenhet);

 – cellaforgalmi listák (egy adott cellában, adott időben forgalmazó, vagy feljelentkezett 
készülékek azonosítói [IMSI,196 IMEI, MSISDN197]);

 – IMSI–IMEI összerendelési adatok (azaz adott IMEI-számú készülékben milyen 
SIM- kártyá[ka]t198 használtak, vagy adott SIM-kártyát milyen IMEI-számú készü-
lék[ek]ben használták);

194 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
195 IMEI: International Mobile Equipment Indentity, magyarul: nemzetközi mobileszköz azonosító, a mobi-
lállomások azonosítására szolgáló 15 elemű karaktersorozat. 
196 IMSI: International Mobile Subscriber Identity, magyarul: nemzetközi mobilfelhasználó azonosító.
197 MSISDN: Mobile Station International Subscriber Directory Number, magyarul: mobilállomás nem-
zetközi hívószáma (telefonszáma).
198 SIM: Subscriber Identity Module, magyarul: előfizetői azonosító modul.
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 – cellatérkép (bázisállomások pontos földrajzi helye és az általuk lefedett területek);
 – meghatározott földrajzi helyet lefedő cellák azonosítói;
 – mozgási adatok (egy adott SIM-kártya mozgására vonatkozó adatok);
 – kiegészítő szolgáltatásokhoz (például SMS-fizetéshez199 kapcsolódó adatok);
 – mobilinternet használatához kapcsolódó adatok (például IP-cím,200 portszám, MAC 

address201 stb.);
 – kapcsolódó szolgáltatásokhoz tartozó adatok (például e-mail-cím)
 – megfelelő engedélyek birtokában:

- az engedélyezett telefonok forgalmazásának lehallgatása,
- IP-forgalom lehallgatása,
- e-mail-ek tartalmának megismerése.

A mobiltelefon-hálózatokból a nyomozók számára kinyerhető információk száma 
és a lehetséges felhasználható információk darabszáma is jelentősen magasabb mint 
bármely korábbi hírközlő hálózat esetén. Éppen ezért az innen beszerzett adatok haté-
kony feldolgozása érdekében mindenképp valamilyen gépi eljárást kell igénybe venni.

Meg kell jegyezni, hogy az egyes szolgáltatók hálózataiból az eltérő felépítés 
és beállítások miatt – a jogszabályok által kötelezően előírt adatokon felül – plusz, 
de eltérő adatokhoz is hozzá lehet jutni. Éppen ezért bármely, nem „rutinügy” esetén 
érdemes a szolgáltató szakembereivel konzultálni a kinyerhető adatok köréről és időtar-
tamáról. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az előfizetői készülékek – azok között 
is elsősorban az okostelefonok – szintén sok, a nyomozó számára értékes információt 
tárolnak.

A technológiai és szabályozási környezet változásának hatásai – veszélyek, 
lehetőségek a törvényes ellenőrzés kapcsán

A kommunikáció változása

A megfizethető havidíjú, fix (helyhez kötött) szolgáltatásoknál korlátlan, a mobilszolgál-
tatásoknál az átlag felhasználói szokások okán annak tekinthető, elegendő adatforgalmat, 
biztosító széles sávú internet elterjedése, a sokszor ingyenesen elérhető és használható, 
elektronikus kommunikációt lehetővé tevő alkalmazások, valamint a hordozható esz-
közök (például ultrabookok, tabletek, okostelefonok stb.) hihetetlen mértékű fejlődése 
alapjaiban változtatta, változtatja meg a kommunikációt, így a hírközlési – ezen belül 
természetesen a mobilhírközlési – piacot is.

199 SMS: Short Message Service, magyarul: rövidüzenet-szolgáltatás.
200 IP: internetprotokoll.
201 MAC address (Media Access Control address): a hálózathoz kapcsolódó eszköz fizikai eszközhöz kötődő, 
gyártó által adott egyedi azonosító száma. 
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A kommunikáció formái, lehetőségei az internet és az azt kihasználó alkalmazások 
fejlődésével ugrásszerűen változnak, bővülnek. Ebben nagy szerepük van az internet-
technológiára épülő szolgáltatásoknak. Ezek azok a mindenki számára elérhető, meglévő 
eszközeivel (például notebook, okostelefon stb.), akár csekély számítástechnikai tudás-
sal is használható, olcsón, sokszor ingyenesen igénybe vehető rendszerek, szolgáltatá-
sok (mint például Facebook, Gmail, Dropbox, Twitter, Skype, Viber, WhatsApp stb.), 
amelyek ma már szerves részét képezik mindennapi életünknek, kommunikációnknak. 
A kommunikációs technológiák és szokások nem választhatók szét egymástól, egyfajta 
összefonódó spirált képezve, egymást is erősítve, gerjesztve hozták létre a mai népszerű 
kommunikációs formákat, lehetőségeket. Ez az átalakulási tendencia a (közel)jövőben 
sem áll meg. A kommunikációra felhasználható új alkalmazások és lehetőségek száma 
várhatóan továbbra is növekedni fog, akárcsak ezen lehetőségek, szolgáltatások felhasz-
nálásának szintje.

Ennek egyik oka, hogy az internet – és ez ma már a mobilinternetről is elmond-
ható – megfizethető, nem túlságosan magas fix havi díjért, korlátlan vagy az átlag fel-
használói szokások okán annak tekinthető adatforgalommal nagyon sok ember számára 
elérhető. Ha kifejezetten a mobilkommunikációt nézzük, minden költséget összeadva 
olcsóbban lehet főleg külföldi viszonylatban kommunikálni az internettechnológiára 
épülő kommunikációs szolgáltatások (például Skype, Viber, WhatsApp stb.) segítségével, 
mint hagyományos telefonszolgáltatással. Még akkor is, ha az említett vagy a hasonló 
jellegű internetalapú kommunikációs szolgáltatásoknak csupán egy része ingyenes, más 
részük igénybevételéért (például vezetékes vagy mobiltelefon hívása esetén) viszont 
fizetnünk kell.

A másik oka, hogy ezekkel az internettechnológiára épülő kommunikációs szolgálta-
tásokkal sokkal több lehetőséghez jut a felhasználó (például videóbeszélgetés, videókon-
ferencia, fájlok, képek, videók, képernyőképek akár valós idejű megosztása, prezentációk 
megtartása stb.), mint a hagyományos – így a mobil- – hírközlési szolgáltatások esetében.

Ezek a változások azonban nemcsak a felhasználói szokásokat változtatták, változ-
tatják meg alapjaiban, hanem a hírközlés struktúráját is átformálják. Ennek talán a leg-
lényegesebb eleme, hogy a tényleges kommunikációs szolgáltatást, valamint az ahhoz 
szükséges infrastruktúrát – ellentétben például a ma már hagyományosnak tekinthető 
mobiltelefóniával – nem egyazon szervezet biztosítja a felhasználó számára. Sőt, ezek 
a legtöbb esetben nem is tudnak egymásról, nincsenek semmilyen kapcsolatban egymás-
sal. Így a korábbi hírközlés helyett ma már sokkal inkább elektronikus úton folytatott 
kommunikációról beszélhetünk.

Az elektronikus úton folytatott kommunikáció megnevezés teljesen tudatos szóhasz-
nálat. Napjainkban ugyanis az említett fogalom alatt nemcsak a hírközlő rendszereken 
folytatott kommunikációt értjük, hanem minden olyan kommunikációs lehetőséget, for-
mát, amely lehetővé teszi két – vagy adott esetben több – fél között információk, adatok 
áramlását, cseréjét. Ez pedig messze túlmutat nemcsak a hírközlés, de a kifejezetten 
kommunikáció céljából kifejlesztett internetalapú rendszereken is.
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Amíg a 90-es  években a hírközlés teljes egészében lefedte az elektronikus úton folyta-
tott kommunikációt – ez utóbbi a hírközlés mintegy részhalmazát képezte –, addig mára 
ez a kép jelentősen megváltozott. Olyan elektronikus kommunikációs formák és lehető-
ségek alakultak ki, amelyek a hatályos jogszabályokban jelenleg rögzített elektronikus 
hírközlés fogalmába nem férnek bele. Az Eht. alapján ugyanis:

 – „Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, vala-
mint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy.

 – Elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmez-
hető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb 
közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz 
történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberen-
dezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások.

 – Elektronikus hírközlő hálózat: átviteli rendszerek és – ahol ez értelmezhető – a háló-
zatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások – beleértve 
a nem aktív hálózati elemeket is –, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé meg-
határozott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses 
úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni 
hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt 
a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábelte-
levíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára.”202

Ezekbe pedig az internettechnológiára épülő kommunikációs szolgáltatások nem illeszt-
hetők bele.

Az elektronikus úton folytatott kommunikáció és a hírközlés kapcsolatát a 24. ábra szem-
lélteti, ahol a területek nagysága az egymáshoz képesti jelentőséget is szemléltetni kívánja.

24. ábra: Az elektronikus úton folytatott kommunikáció és a hírközlés viszonya
Forrás: a szerző saját szerkesztés

202 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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Ma az elektronikus úton folytatott kommunikáció lehetőségei messze meghaladják 
a hagyományos – ebbe beleértve az annak legjelentősebb részét kitevő elektronikus – hír-
közlését. A végeredmény szempontjából ugyanis nincs különbség a között, hogy ha 
megírunk és elküldünk egy elektronikus levelet, vagy megírás után csupán a piszko-
zatok közé tesszük azt, de a másik félnek megadjuk a postafiók eléréséhez szükséges 
felhasználónevet és jelszót. Hiszen ebben az esetben is hozzáfér a másik fél a neki szánt 
üzenethez. De itt még legalább a „levélszerűség” megvan, a „hagyományos” hírközlési 
forma bizonyos formában még fellelhető. Ha a továbbítani szánt információkat azonban 
például egy szövegszerkesztővel megalkotott fájlként egy felhőalapú tárhely szolgáltató-
nál kialakított fiókba helyezzük el, majd ennek adjuk meg a belépéshez szükséges adatait 
a másik félnek, akkor a végeredmény ugyanaz: „A” felhasználótól „B” felhasználóhoz 
eljutott az információ. Ez a forma azonban már „nyomokban sem tartalmaz” hagyomá-
nyos hírközlést. Ugyanilyen jellegű példa a multiplayer online játékok esete. Ezeket nem 
azért fejlesztették ki, hogy a felhasználók kommunikálni tudjanak egymással, az csak 
egy kiegészítője, hozadéka a játékoknak. Ugyanakkor tényszerűen vizsgálva, a vég-
eredményt tekintve itt sincs különbség a játék során folytatott beszélgetések, chatelések 
és egy kifejezetten erre szakosodott hírközlő rendszeren folytatott beszélgetés vagy 
üzenetküldés között.203

A törvényes ellenőrzést végző, valamint az adatkérésre külön törvény szerint jogosult 
szervek számára az egyes, kommunikációra alkalmas rendszerek, szolgáltatások fontos-
sága azok felhasználásával arányos. Épp emiatt a hagyományos hírközlési szolgáltatások 
ellenőrzése mellett az internettechnológiára épülő kommunikációs szolgáltatások elle-
nőrzésének igénye, azok felhasználásának növekvő üteme miatt, egyre hangsúlyosabban 
jelentkezik. Ugyanakkor ez utóbbi szolgáltatások törvényes ellenőrzése kapcsán az ille-
tékes szervek több – jogi és technikai – problémával is szembesülnek.

A törvényes ellenőrzés változása

Az említett technikai, kommunikációs formák és felhasználói szokásokból eredő válto-
zások jelentős hatással vannak a törvényes ellenőrzésre is.

Napjainkban ugyanis markánsan megjelenik a technológiák konvergenciája, összeol-
vadása, amit az eszközöknél és az azokkal igénybe vett szolgáltatásoknál egyaránt meg-
figyelhetünk. Az eszközök esetében láthatjuk, hogy ma már egy kisméretű okostelefon 
biztosítja a hang- és adatkommunikációt, valamint szinte az összes, korábban dedikált 
számítógéppel ellátott funkciót. A szolgáltatások tekintetében pedig elmondható, hogy 
sokszor egy szolgáltatótól igénybe vehetünk például kommunikációs, tárhely- és cso-
portmunkával kapcsolatos szolgáltatásokat egyaránt.204

203 Kovács 2015.
204 Sallai-Abos 2007 és Haig 2015.
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Ugyanakkor ez a technológiai konvergencia a törvényes ellenőrzésre is alapvető hatás-
sal van. A törvényes ellenőrzés feladatrendszerébe – a mai megközelítés szerint – ugyanis 
alapvetően az alábbi három tevékenységet értjük:

 – adatszolgáltatás,
 – kommunikáció-ellenőrzés,
 – számítógépes nyomozati (forensic) tevékenység.

Ez azonban a korábbi ellenőrző tevékenységekhez képest egy eltérő, változó képet mutat. 
Míg az adatszolgáltatásról és a kommunikáció ellenőrzésről elsősorban a klasszikus hír-
közlő – így mobilhírközlő – hálózatoknál beszéltünk, addig a számítógépes nyomozati 
tevékenység korábban kifejezetten csak a számítástechnikai rendszerek vizsgálatára 
volt jellemző.

Amíg azonban a 90-es  években még nagyon markánsan szét lehetett választani például 
egy analóg rádióhálózatot egy lokális számítógép-hálózattól, addig mára a funkcióbeli 
különbségek eltűntek, a technológiai konvergencia okán ma sokkal inkább infokommu-
nikációs rendszerekről, infokommunikációs eszközökről beszélünk, beszélhetünk. Mára 
a szakemberek is sokszor egymás szinonimájaként használják informatikai rendszer, 
a kommunikációs rendszer, az elektronikus információs rendszer vagy az infokommu-
nikációs rendszer fogalmát, és valljuk meg, nagyon nehéz is közöttük különbséget tenni. 
Ma már nem nagyon létezik olyan számítógép-hálózat, amely ne kapcsolódna más háló-
zatokhoz (például interneten keresztül), ne lenne benne elérhető elektronikus levelezés, 
de például az okostelefonunk is sokkal többre alkalmas, mint pusztán telefonálásra vagy 
SMS-küldésre/-fogadásra. Éppen ezek miatt, szem előtt tartva jelen mű fő témáját, itt 
nem (vagy inkább már itt sem) érdemes különbséget tenni ezen rendszerek között.

Ennek következtében azonban ma már a fejlett infokommunikációs rendszerek jellege, 
valamint az azokból kinyerhető, a nemzetbiztonsági és a bűnüldözési feladatokat segítő 
információk köre miatt a fent említett mindhárom törvényes ellenőrzési feladat ellátására 
egyaránt és legtöbbször ma már egymás mellett, egyszerre van szükség. Ebből levonható 
az a következtetés, hogy nemcsak a technológiák konvergenciája figyelhető meg nap-
jainkban, hanem ennek kapcsán a törvényes ellenőrzési metódusok konvergenciája is.205

A kommunikációs szolgáltatói modell változása

Amint az korábban bemutatásra került, a kommunikáció és az arra használatos eszkö-
zök fejlődése alapjaiban változtatja meg a hírközlési piacot és a szolgáltatói modellt is. 
A klasszikus hírközlési szolgáltatói modellt ugyanis egyre inkább felváltja egy specia-
lizált infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatói modell, a korábbi, klasszikus 
hírközlési szolgáltatók helyét ezek a specializált szolgáltatók veszik át. Az új modell 
legjelentősebb hatása a hírközlésre, hogy az infrastruktúra-szolgáltató a hírközlő háló-

205 Kovács 2015.
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zatot – vagy célszerűbb megfogalmazással internetelérést – biztosítja, míg az alkalma-
zásszolgáltató gondoskodik a tényleges kommunikációs szolgáltatásról.

Jelen mű témájának szempontjából az egyes említett szolgáltatók lényegi tulajdonságai 
röviden és egyszerűsítetten az alábbiak szerint fogalmazhatók meg:

 – Tartalomszolgáltató: kizárólag egyirányú információáramlást szolgál, azok tartal-
mára a fogyasztónak semmilyen befolyása nincs, a felhasználó „passzív” fogyasztó, 
a szolgáltató a tartalomért szerkesztői felelősséggel tartozik. Jelen mű támájának 
szempontjából nem bír relevanciával, így a továbbiakban nem foglalkozunk vele.

 – Alkalmazásszolgáltató: az információáramlás ebben az esetben többirányú, a fel-
használó aktív, tevékeny résztvevő, az információk adattartalmára befolyással 
rendelkezik. Sem a szolgáltató, sem a felhasználó a hozzáférés során nem kell 
hogy egyértelműen azonosítható legyen. A szolgáltatás Magyarországon elérhető 
és igénybe vehető, függetlenül attól, hogy a szolgáltató hazánkban letelepedett vagy 
egyáltalán bármilyen formában engedélyezett-e.

 – Infrastruktúra-szolgáltató: Valamilyen infokommunikációs rendszert üzemeltet 
és azon keresztül internetelérést biztosít, akár úgy is, hogy más szolgáltatótól vásárolt 
interneteléréshez biztosít harmadik félnek (feleknek) hozzáférést. Sem a szolgáltató, 
sem a felhasználó a hozzáférés során nem kell hogy egyértelműen azonosítható 
legyen. A szolgáltatás Magyarországon elérhető és igénybe vehető, függetlenül attól, 
hogy a szolgáltató hazánkban letelepedett vagy egyáltalán bármilyen formában 
engedélyezett-e. (Az infrastruktúra-szolgáltató nem azonos az Infrastruktúra mint 
szolgáltatást nyújtó felhőszolgáltatóval!)206

 – Vegyes szolgáltatások: Természetesen előfordulhat, hogy valamely cég vegyes szol-
gáltatást nyújt. Ma például egy internetszolgáltató internetelérést és például e-mai-
lezési lehetőséget is biztosíthat, vagy egy online tartalomszolgáltatással foglalkozó 
cégnél, például egy internetes újságnál pedig lehetőséget biztosíthatnak kommentek 
írására, ezen keresztül pedig kommunikáció megvalósítására is. Ezekben az esetek 
is kezelhetők a bemutatott hármas tagozódásban szereplő tartalom-, alkalmazás- 
és infrastruktúra-szolgáltató modellel.207

A kommunikációs szolgáltatói modell változásának követése  
a hazai szabályozási környezetben

A szolgáltatói modell előző alfejezetben leírt változását az Eht., többszöri módosításai 
során sem követte még le. Ugyanakkor a hazai jogrendszer – Európában is élenjáró már 
2016-ban  tett lépéseket a fenti modell bevezetésére és szabályozására, többek között 
a törvényes ellenőrzés vonatkozásában is.

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2016. évi LXIX. törvény ugyanis többek között módosította az elektronikus kereske-

206 Infrastruktúra mint szolgáltatás (Cloud Infrastructure as a Service [IaaS]).
207 Kovács 2015.
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delmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (Ekertv.). Ennek keretében bevezette 
az alkalmazásszolgáltató fogalmát, definiálta a Magyarország területére irányuló szol-
gáltatásokat, az alábbi módon:

 – „Magyarország területére irányuló szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, melyről 
a használt nyelv, a pénznem és egyéb körülmények alapján valószínűsíthető, hogy 
magyarországi igénybe vevők számára kívánják elérhetővé tenni; továbbá az m) 
pont szerinti alkalmazásszolgáltató valamennyi olyan információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatása, amely Magyarországon elérhető, függetlenül attól, hogy 
az alkalmazásszolgáltató Magyarországon letelepedett, vagy bármilyen formában 
engedélyezett-e, vagy attól, hogy a hozzáférés során akár a szolgáltató, akár a fel-
használó egyértelműen azonosítható-e;

 – Alkalmazásszolgáltató: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező más szervezet, aki, vagy amely elektronikus hírközlő hálózat 
felhasználásával valamilyen szoftverhez vagy hardverhez való hozzáférést, szoftve-
res alkalmazást, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít specifikus szoftveren 
vagy webes felületen több felhasználó számára, időben korlátozott vagy korlátlan 
módon, havi- vagy használat alapú ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenes formában;

 – Letelepedett szolgáltató: állandó telephellyel rendelkező szolgáltató, amely határo-
zatlan ideig tényleges gazdasági tevékenységként nyújt információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatást. Az, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki 
eszközök rendelkezésre állnak, illetve az ehhez szükséges technológiákat alkalmaz-
zák, önmagában nem minősül állandó letelepedésnek”.208

Ezek mellett előírta a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatóknak, 
hogy megkeresés esetén tegyék lehetővé az erre feljogosított szervezetek számára a kom-
munikáció tartalmához és az annak kapcsán keletkező vagy kezelt metaadatokhoz való 
hozzáférést. Kötelezővé tette számukra továbbá a továbbított küldeményekkel, közlé-
sekkel kapcsolatosan keletkező vagy kezelt metaadatok, azok keletkezésétől számított 1 
éven át történő megőrzését is. Az ehhez szorosan kapcsolódó, a titkosított kommunikációt 
biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek 
együttműködésének rendjéről szóló 185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet pedig rögzíti 
a szolgáltatók és a törvényes ellenőrzést végzők közötti együttműködésének részlet-
szabályait.

A fentiekkel a hazai szabályozás nagy lépést tett a korábban ismertetett új szolgáltatói 
modell teljes bevezetése felé. Az alkalmazásszolgáltató definiálásával ugyanis kiegé-
szítette a korábban már megjelent elemeket, hiszen az infrastruktúra-szolgáltató teljes 
egészében beleérthető, így megfeleltethető az Eht. által definiált hírközlési szolgáltató 

208 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társa-
dalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
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fogalomba, míg a tartalomszolgáltatóra már korábban születtek meghatározások. Ennek 
megfelelően ezeket nem volt szükséges (újra)definiálni.

Ugyanakkor ennek az Eht.-ba történő átültetése mindenképpen fontos és elenged-
hetetlen lépése a szabályozási folyamatnak, ugyanis így már vitán felül állna, hogy egy 
internetalapú kommunikációs szolgáltatást nyújtó szolgáltató esetén mikor, melyik sza-
bályozó és milyen módon vonatkozik rá. Az Eht. – többek közt ezt is érintő – módosítása 
éppen jelen fejezet írásával párhuzamos zajlik.

Európai Elektronikus Hírközlési Kódex implementációjának hatása  
a törvényes ellenőrzésre

2018-ban  megjelent az Európai Parlament és Tanács az Európai Elektronikus Hírközlési 
Kódex létrehozásáról szóló 2018/1972 számú irányelve. Ennek átültetését a tagállamok 
jogrendszerébe úgy kell megvalósítani, hogy azok 2020 decemberétől már hatályosak 
legyenek. Ez a munka folyik jelen fejezet írásával párhuzamosan, az új, módosított Eht.-t 
a tervek szerint 2020 májusában fogadhatja el az Országgyűlés.

A jelenlegi módosítási javaslatok között vannak olyanok is, amelyek a fent leírt új 
szolgáltatói modell bevezetését segítik, és hatással vannak a törvényes ellenőrzésre is. 
Az értelmező rendelkezések között az alábbi, a téma szempontjából legfontosabb defi-
níciók jelennek meg:

 – Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgálta-
tásért –jellemzően díjazás ellenében – nyújtott szolgáltatás, amely az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továb-
bított tartalmat szolgáltató, ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló 
szolgáltatások vagy az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban 
meghatározott, személyközi hírközlési szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások 
kivételével magában foglalja
a) az internet-hozzáférési szolgáltatást;
b) a személyközi hírközlési szolgáltatást; és
c) a teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átvi-

teléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából álló szolgáltatást, ideértve a gépek 
közötti szolgáltatást és a műsorterjesztésre használt átviteli szolgáltatást is.

 – Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, vala-
mint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy 
vagy egyéb szervezet.

 – Elektronikus hírközlő hálózat: jelek vezetékes vagy vezeték nélküli úton elektronikus 
hírközlő eszközökkel történő továbbítását lehetővé tevő, állandó infrastruktúrán vagy 
központilag adminisztrált kapacitáselosztáson alapuló rendszerek, továbbá adott 
esetben kapcsoló vagy útválasztó eszközök, valamint más erőforrások, beleértve 
a nem aktív hálózati elemeket is. Elektronikus hírközlő hálózat különösen a műhol-
das hálózat, a helyhez kötött – vezetékes vagy vezeték nélküli – hálózat és a mobil 
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rádiótelefon-hálózat; az energiaellátó kábelrendszerek olyan mértékben, amennyiben 
azokat a jelek továbbítására használják, valamint a műsorterjesztő hálózat.

 – Helymeghatározási adat: a nyilvános mobilhálózatokon a hálózati infrastruktúrából 
vagy mobilkészülékekből származó mindazon feldolgozott adat, amely meghatá-
rozza a végfelhasználó mobil végberendezésének földrajzi helyzetét, illetve nyilvá-
nos helyhez kötött hálózatokon a hálózati végpont nyilvántartásban rögzített címét.

 – Helymeghatározási szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet helymeg-
határozási adatok megadásával nyújtanak.

 – Számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szol-
gáltatás, amelynél a kapcsolat kiosztott számozási erőforrások, nemzeti vagy nem-
zetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok igénybevételével 
valósul meg, vagy amely kommunikációt tesz lehetővé nemzeti, illetve nemzetközi 
számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra.

 – Számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési 
szolgáltatás, amelynél a kapcsolat nem kiosztott számozási erőforrások nem a nem-
zeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok igény-
bevételével valósul meg, és amely nem tesz lehetővé kommunikációt nemzeti, illetve 
nemzetközi számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra.

 – Személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában díjazás ellenében 
elektronikus hírközlő hálózatokon nyújtott szolgáltatás, amely véges számú személy 
közötti közvetlen, interaktív információcserét tesz lehetővé, és amelyben a kom-
munikációt kezdeményező vagy az abban részt vevő személyek határozzák meg 
az információcserében részt vevő fogadót, illetve fogadókat. Nem minősülnek sze-
mélyközi hírközlési szolgáltatásnak azok a szolgáltatások, amelyek a személyközi, 
interaktív kommunikációt egy másik szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, csekély 
jelentőségű, csupán kiegészítő funkcióként teszik lehetővé.

Amennyiben a jogszabályt a fenti szövegekkel fogadják el, akkor fentiek alapján a tör-
vényes ellenőrzésre vonatkozó legfontosabb következtetések az alábbiak:

Az egyik legfontosabb és legmarkánsabb változás, hogy megjelenik a személyközi 
hírközlési szolgáltatás fogalma, amelyben megkülönböztetésre kerül a számfüggő 
és a számfüggetlen személyközi hírközlés. Ezek azok, amelyek a jelen fejezet elején emlí-
tett, internetalapú kommunikációs szolgáltatásokat (például Skype, Viber stb.) is beemel-
hetik az Eht. hatálya alá. Ugyanakkor a személyközi hírközlési szolgáltatás fogalmában 
megjelenő szövegrész szintén nagyon fontos: „Nem minősülnek személyközi hírközlési 
szolgáltatásnak azok a szolgáltatások, amelyek a személyközi, interaktív kommunikációt 
egy másik szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, csekély jelentőségű, csupán kiegészítő 
funkcióként teszik lehetővé.” Ez ugyanis leszűkíti azon szolgáltatásokra az Eht. hatályát, 
amelyeket ténylegesen kommunikációs célokra hoztak létre, és kiveszi ez alól azokat 
az internetalapú alkalmazásokat, szolgáltatásokat, amelyek csak mintegy mellékesen 
biztosítanak kommunikációs lehetőségeket (ilyenek például az online játékok stb.).
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A fent leírt definíciókból látszik, hogy a törvényes ellenőrzés szempontjából is fon-
tos, bizonyos, az Eht.-ben  már korábban is szereplő fogalmak részben módosulnak, ám 
azok inkább csak egyfajta pontosításon, a mai viszonyoknak még inkább megfelelővé 
tevő változtatáson estek át. Jelen fejezet témája szempontjából ezekre nem szükséges 
mélyebben kitérni.

VoLTE-roaming bevezetésének hatása a törvényes ellenőrzésre

A modern kommunikációs eljárások esetében azonban a törvényes ellenőrzés kapcsán 
akkor is jelentkezhetnek technikai jellegű kihívások, ha azok szabályozása teljesen elfoga-
dott. Ilyenek a mobilhírközlő rendszerek legújabb generációival bevezetetett újdonságok. 
Elsőként a 4G hálózatoknál megjelenő problémát vizsgáljuk meg.

A mobiltelefon-hálózatokon a beszédátvitel alapját még ma is a régebbi, úgynevezett 
2. és 3. generációs hálózatok (2G, 3G) adják, ám napjainkban a nagy sebességű adatátvi-
telre tervezett 4G rendszerekben már használnak a szolgáltatók IP-alapú beszédátvitelt, 
ez az úgynevezett VoLTE.209 Ám ez utóbbi többnyire csak a honos hálózaton érhető el, 
jelenleg külföldi hálózat használatakor, úgynevezett roaming210 alkalmával még jellem-
zően nem. (Roamingnál továbbra is jellemzően a 2G és a 3G hálózatokat használják 
a szolgáltatók.)

A 4G (LTE-) hálózaton kizárólag csomagkapcsolt adatátvitel történik, függetlenül 
attól, hogy azon adatkapcsolatot vagy beszédátvitelt valósítanak-e meg. Ez nagy változás 
a korábbi (2G, 3G) rendszerekhez képest, hiszen azokban a beszédátvitelt teljesen más 
módon, nem IP-alapon biztosították, míg az adatátvitel egy, a beszédátviteli hálózathoz 
kapcsolt IP-alapú hálózaton történt. A 4G az első olyan GSM-hálózat, amely a beszé-
dátvitelt is IP-alapon valósítja meg (VoLTE).

A GSMA – egy több mint 750 szolgáltatót és majdnem 400 vállalatot tömörítő szer-
vezet – által kiadott ajánlásokban a VoLTE-roaming is természetesen megjelenik. Ez egy 
mindenki számára fontos kérdéskör, hiszen előbb-utóbb a 2G, 3G hálózatokat a szolgál-
tatók ki fogják vezetni, az így felszabadított frekvenciasávokon pedig vagy újabb típusú 
szolgáltatást fognak nyújtani, vagy azokat – ha nem lesz rá szükségük – felszabadítják. 
Az új hálózatokon (4G és felette) azonban már a beszédátvitelt csak IP-alapon tudják 
majd szolgáltatni. Ebből az következik, hogy egyre több hangkommunikációs forgalmat 
fognak VoLTE-n lebonyolítani, egyre nagyobb lesz az igény a roaming használatára is.

Ugyanakkor sok oka van, hogy az operátorok lassan telepítik/telepítették a VoLTE-ro-
amingot, de a legfontosabb talán az, hogy technológiai és szabályozási szempontból 
nagyon összetett.

A GSMA 2 féle referencia architektúrát javasol a VoLTE-roaming kapcsán. Az első 
az úgynevezett S8HR (Home-Based Routing). Ezt mutatja be az alábbi 25. ábra.

209 VoLTE: Voice over LTE vagyis hang átvitele a 4G LTE-n. LTE: Long Term Evolution (tükörfordításban 
hosszú távú fejlődés) rövidítése, amely egy negyedik generációs mobil adatátviteli szabvány.
210 Roaming: nem honos hálózat (jellemzően külföldön, külföldi szolgáltat hálózatában). 
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25. ábra: VoLTE-roaming megvalósítása S8HR-architektúrával
Forrás: Understanding VoLTE Roaming. Syniverse.

Ennek az architektúrának az alkalmazásakor a meglátogatott hálózat a VoLTE-hívást úgy 
kezeli, mint egy internetforgalmat, azaz a teljes VoLTE-forgalom (adat és jelzés) az S8 
interfészen keresztül átirányításra kerül a honos hálózatba. A VoLTE-hívásokat ebben 
az esetben a honos hálózatban található úgynevezett IMS211 kezeli le, lekérdezi az adatokat, 
azonosítja a hívott felet, és azután a két fél között kiépíti a kapcsolatot. A VoLTE-hívá-
soknál megszokott módon, amikor a kapcsolat kiépítésre kerül, az IMS-alkalmazás egy 
biztonságos (titkosított) kapcsolatot létesít a két mobilkészülék között. Ez az IMS-titkosítás 
egészen a honos hálózatig terjed, azaz a két készülék között a nyílt forgalom csak és kizá-
rólag a honos hálózat IMS-ben  áll elő, mindenhol máshol az csupán titkosítottan érhető el.

A megoldás számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik, ezek közül a téma szempontjából 
az alábbiakat érdemes kiemelni. Mivel az S8HR megoldás esetében a meglátogatott hálózat-
ban nincs szükség IMS-re, ezért egyszerű a megvalósítása, és ez már a korai VoLTE-roaming 
telepítési szakaszban (amikor nem minden szolgáltató rendelkezett minden lehetőséggel) is 
már használható. Ugyanakkor ezt mindenki egy ideiglenes megoldásnak tekinti.

Törvényes ellenőrzés szempontjából a megoldás előnye, hogy – ellentétben a korábbi 
rendszerekkel – a hazai szolgálatónál a honos, ott előfizetéssel rendelkező célszemélyek 
VoLTE-hívásai abban az esetben is ellenőrizhetők (lehallgathatók és a hívási adatok meg-
szerezhetők), amikor a célszemély külföldön roamingol, nem csak akkor, amikor a honos 
hálózatban bonyolít le ilyen hívást. Ugyanakkor hátránya, hogy a hazai hálózaton roamingoló 

211 IMS (IP Multimedia Subsystem): IP multimédia alrendszer. Az IMS egy olyan IP feletti szolgáltatás, 
amely globális rendszerként multimédiás kapcsolatokat tesz lehetővé. Az IMS létrehozásának célja a külön-
böző platformok egységes kapcsolódási lehetőségének kialakítása volt.
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más hálózatok előfizetői – így például a hozzánk érkező külföldi célszemélyek, akik külföldi 
előfizetéssel rendelkeznek – VoLTE-hívásai nem lesznek lehallgathatók. A hívásadatok ugyan 
a honos hálózat IMS-éből megszerezhetők maradnak, ám a kommunikáció tartalma itt csak 
titkosított formában áll elő. Bár ez a fajta, az IMS által létrehozott, két készülék közötti titko-
sítás használata jelenleg még opcionális és kikapcsolható, ám annak kikapcsolását dokumen-
tálni kell a GSMA IR.21 dokumentuma részeként (roamingegyezmény a két hálózat között).

Meg kell még említeni, hogy az S8HR-megoldás használata a segélyhívó (112) hasz-
nálata során is problémákat okoz.

A GSMA által a VoLTE-roaming kapcsán javasolt másik referenciaarchitektúra 
az úgynevezett LBO (Local Breakout). Ezt mutatja be az alábbi, 26. ábra.

26. ábra: VoLTE-roaming megvalósítása LBO-architektúrával
Forrás: Understanding VoLTE Roaming. Syniverse.

Ennek az architektúrának két fajtáját is megkülönböztetik, ám a jelenlegi téma kapcsán 
ezeket nem érdemes részletezni. Egyszerűen úgy érdemes bemutatni ezt a struktúrát, 
hogy ebben az esetben mind a meglátogatott, mind a honos hálózatban található IMS, 
amelyek bevonásra kerülnek a VoLTE-hívás lebonyolításába.

Ez a megoldás szintén számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik, ezek közül a téma 
szempontjából az alábbiakat érdemes kiemelni. Mivel az LBO-megoldás esetében mind 
a meglátogatott, mind a honos hálózatban szükség van IMS-re, ezért a megvalósítása 
bonyolultabb, mind az S8HR esetében.

Törvényes ellenőrzés szempontjából a megoldás előnye, hogy ebben az esetben a hazai 
hálózaton roamingoló más hálózatok előfizetői – így például a hozzánk érkező külföldi 
célszemélyek, akik külföldi előfizetéssel rendelkeznek – VoLTE-hívásai is  lehallgathatók 
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lesznek. Ugyanakkor a hazai szolgálatónál a honos, ott előfizetéssel rendelkező célszemé-
lyek külföldön lebonyolított VoLTE-hívásai ebben az esetben nem, vagy csak bizonyos 
feltételek mellett lesznek ellenőrizhetők (lehallgathatók).

Meg kell még említeni, hogy az LBO-megoldás használata a segélyhívó (112) hasz-
nálata során nem okoz problémákat.

Jelenleg még kétséges, hogy melyik szolgáltató melyik megoldást választja, milyen 
irányba indul el. Ugyanakkor a hazai jogszabályok egyértelműen fogalmaznak abban 
a tekintetben, hogy a hazai hálózatokon a roamingolók esetében a törvényes ellenőrzést 
ugyanúgy biztosítani kell, mint a honos felhasználók esetében. Mindemellett a honos 
hálózat előfizetőinek külföldön bonyolított VoLTE-hívásainak ellenőrizhetővé tétele egy 
eddig nem létező lehetőséget adhatna a törvényes ellenőrzést végző szolgálatok kezébe.212

Azt is meg kell jegyezni, hogy az IMS törvényes ellenőrzésének specifikációja még 
nem készült el, így az IMS és a törvényes ellenőrzés eszközrendszerei szállítóinak egye-
dileg kell megállapodniuk, hogy egy szolgáltatónál azok összekapcsolhatók, így a tör-
vényes ellenőrzés biztosítható legyen.213

5G hálózatok elterjedésének hatása a törvényes ellenőrzésre

A legújabb, 5. generációs (5G) mobilhírközlő hálózatok megjelenése és elterjedése szintén 
hatással lesz a törvényes ellenőrzésre. A mobilkommunikációt lehetővé tevő hálózatok 
fejlődését és azok felhasználási célját jól mutatja az alábbi 27. ábra.

27. ábra: Mobilkommunikáció változása 1G-től  az 5G-ig
Forrás: The Evolution of Mobile Communications from 1g to 5g (2019).

212 Gleave 2019; What is VoLTE Roaming, Peering and Interconnect? Metaswitch.; Understanding VoLTE 
Roaming. Syniverse.; VoLTE Service Description and Implementation Guidelines (2014).; LTE and EPC 
Roaming Guidelines (2019).; VoLTE RCS Roaming and Interconnection Guidelines (2015).
213 IMS Lawful Intercept interfaces not defined (2019).
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Ebből jól látható, hogy amíg az 1–4 generációs hálózatok a személyi kommunikációs 
igényeket elégítették ki, addig az 5G-t már alapvetően az ipari felhasználásra, a gépek 
összekötésére, az IoT-eszközök kiszolgálására fejlesztették ki. Ennek megfelelően már 
jelenleg is például ipari robotok vezérlésére, parkolóknál használt szenzorok vezérlésére, 
az onnan küldött jelek továbbítására használják hazánkban is a már működő, kereske-
delmi célú 5G hálózatokat.

Jellemző felhasználás az úgynevezett NBIoT-eszközök214 alkalmazása. Ezek azok 
a tömegesen telepíthető IoT-eszközök, amelyek alacsony fogyasztással és egy akkumu-
látorfeltöltéssel is hosszú élettartammal (akár 10+ év!) rendelkeznek, a mobilkommu-
nikációhoz csupán keskeny sávszélességet használnak, kialakítástól függően kültéren 
és beltéren egyaránt használhatók, adott esetben nagy területet is le tudnak fedni, és gép-
gép kapcsolatot valósítanak meg.

Ilyenek lehetnek például az utcai parkolóhelyeken az aszfaltba telepített eszközök, 
amelyekkel a parkolók foglaltságát lehet figyelni, de akár a parkolás fizetését is segíthetik.

Ezeket beöntik az aszfaltba, élettartamuk az akkumulátor egyszeri töltöttségének 
felhasználásával azonos, azaz, ha lemerül, akkor kifúrják az aszfaltból, és újat tele-
pítenek. Továbbá ilyenek lehetnek például azok a fiókba telepített eszközök, amelyek 
az ott található alkatrészek, ampullák stb. darabszámát figyelik, tárolják és közlik egy 
központi rendszerrel, így segítve adott esetben a szükséges készletek utántöltését vagy 
az éves leltár végrehajtását. De ilyenek lehetnek például azok a nagyon kis nyomkövető 
eszközök, amelyekkel csomagokat, állatokat vagy bármilyen mozgó dolgot, élőlényt 
követhetünk, akár egy levelet is.

Az 5G és az IoT-eszközök megjelenése viszont a törvényes ellenőrzésben is változá-
sokat indukál. Ahhoz, hogy az erre felhatalmazott szolgálatok hatékonyan végezhessék 
feladataikat, meg kell majd határozniuk, hogy miket kell, miket akarnak ellenőrizni, mely 
eszközök esetében fontos a kommunikáció tartalma is, melyek esetében elég bizonyos 
adatok begyűjtése, és melyek azok, amelynél még ez sem szükséges. Ugyanis az óriási 
számú eszköz rengeteg különböző protokollon kommunikál majd, hatalmas mennyi-
ségű adatforgalmat generálva, így azokból jól kell tudni kiválasztani, melyek (lesznek) 
a valóban fontos információforrások.

Ugyanakkor ez új lehetőség is nyit majd a törvényes ellenőrzést végzők előtt. Hiszen 
az előző példában említett parkolószenzorral akár utca házszám pontosan megmondható, 
hol parkolt egy adott jármű egy adott időben. De a másik példát a nyomkövető eszköz 
felhasználását is említhetnénk. Ez ugyanis egyszerű, olcsó és az adott szervhez nem 
visszavezethető eszközök felhasználási lehetőségét takarja.

214 NBIoT: Narrow Band IoT, azaz keskeny sávú IoT. IoT: Internet of Things (magyarul: a dolgok inter-
nete) mindennapi használati eszközeink (például háztartási gépek, autók, mérőórák, pénztárgépek stb.), 
az interneten keresztül is elérhetőek, és képesek egymással akár önállóan is kommunikálni.
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Összefoglalás

Jelen fejezet bemutatta a mobilhírközlő hálózatok törvényes ellenőrzésének helyzetét 
napjainkban, példákkal is ismertetve, hogy milyen információkhoz juthat a nyomozó 
ezekből a rendszerekből. Ezt követően ismertette a technológiai és szabályozási környezet 
változásának hatásait, amelynek keretében bemutatta azok törvényes ellenőrzésre gya-
korolt hatását, az azokból eredő veszélyeket és az új lehetőségeket is. Ennek keretében 
először magának a kommunikációnak a változását vizsgálta meg, amelyet jelentős részben 
az internetalapú szolgáltatások, azok közül is kiemelten a kommunikációs célból megal-
kotottak változtattak meg jelentős mértében. Áttekintette a technológiai változásokból 
eredeztethető törvényes ellenőrzés változását, majd elemezte a kommunikációs szolgál-
tatói modell változását és annak hatásait a törvényes ellenőrzésre. Bemutatta, hogy ezt 
a kommunikációs szolgáltatói modellváltozást hogyan követték le a hazai szabályozási 
környezetben, majd ismertette, hogy milyen hatása lehet a – jelen mű írásával párhuza-
mosan zajló – Európai Elektronikus Hírközlési Kódex implementációjának a hazai törvé-
nyes ellenőrzésre. Végül két technikai aspektusú részben mutatta be a 4G hálózatokban 
használt IP-alapú beszédátvitel az úgynevezett VoLTE-roaming bevezetésének és az 5G 
hálózatok elterjedésének hatását, veszélyeit és lehetőségeit a törvényes ellenőrzésre.
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dátuma: 2020. 04. 21.)

Understanding VoLTE Roaming. Syniverse. Elérhető: www.lteforum.at/attachments/understanding_volte_
roaming_0117-pdf.15503/ (A letöltés dátuma: 2020. 04. 21.)

http://www.hwsw.hu/hirek/45472/mobil-mobiltelefon-mobiltelefonia-westel-450-900-pannon-gsm-vodafone-telenor
http://www.hwsw.hu/hirek/45472/mobil-mobiltelefon-mobiltelefonia-westel-450-900-pannon-gsm-vodafone-telenor
http://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2014/10/FCM.01-VoLTE-Service-Description-and-Implemen
http://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2014/10/FCM.01-VoLTE-Service-Description-and-Implemen
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//NG.103-v1.0.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wpcontent/uploads/EMCDDA_jelentes_2018_HU.pdf/
http://drogfokuszpont.hu/wpcontent/uploads/EMCDDA_jelentes_2018_HU.pdf/
http://www.metaswitch.com/blog/how-to-simplify-volte-roaming
http://www.metaswitch.com/blog/how-to-simplify-volte-roaming
http://tech-360.org/the-evolution-of-mobile-communications-from-1g-to-5g-2/
http://tech-360.org/the-evolution-of-mobile-communications-from-1g-to-5g-2/
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//IR.65-v30.0.pdf
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//IR.65-v30.0.pdf
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//IR.88-v19.0-2.pdf
http://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//IR.88-v19.0-2.pdf
http://www.gsma.com/futurenetworks/resolution_centre/ims-lawful-intercept-interfaces-not-defined/
http://www.gsma.com/futurenetworks/resolution_centre/ims-lawful-intercept-interfaces-not-defined/
http://www.aashah.com/event/news-23/
http://www.metaswitch.com/knowledge-center/reference/what-is-volte-voice-over-lte-roaming-peering-and-inte
http://www.metaswitch.com/knowledge-center/reference/what-is-volte-voice-over-lte-roaming-peering-and-inte
http://www.lteforum.at/attachments/understanding_volte_roaming_0117-pdf.15503/
http://www.lteforum.at/attachments/understanding_volte_roaming_0117-pdf.15503/


VÁKÁT OLDAL



Nemzetbiztonság a 21. század elején  
– szemben a kihívásokkal

Szerkesztette
Dobák Imre

Szerzők
Bács Zoltán György

Csányi Csaba 
Dobák Imre

Drusza Tamás
Mezei József

Regényi Kund Miklós

Lektor
Dr. Szabó Hedvig



VÁKÁT OLDAL



Előszó

Tisztelt Olvasó!

Ön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének (NKE NBI) mun-
katársai által készített kiadványt tartja a kezében. A könyv a 21. század nemzetbiztonsági 
kihívásainak kérdéseire próbál választ adni. A szerzők között megtalálhatóak a nemzet-
biztonsági szolgálatok tagjai, írt a kiadványban jogász és terrorelhárítással foglalkozó 
szakember. A mű lektora pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója volt.

Az első fejezet írója a nemzetbiztonság 21. századi értelmezésével, annak változá-
saival és jellemzőivel foglalkozik. A második fejezet szerzői a nemzetbiztonság külső 
kapcsolatait elemzik, beleértve a biztonságpolitikai környezetet, a jelenkori terrorizmus 
hatásait, a technológiai környezet változásait, és az új generációk nemzetbiztonsági mun-
kába való bevonásának kérdéseit. A harmadik fejezet alkotói rendszerszintű válaszokat 
próbálnak megfogalmazni olyan területeken, mint a nemzetbiztonsági szervezetrendszer 
változásai, a kibertérben zajló küzdelem, a humán hírszerzés fontossága és az elemző, 
értékelő munka 21. századi kihívásai.

A negyedik fejezetben a nemzetbiztonsági kihívásokra adandó sajátos válaszokat 
fogalmazzák meg a szerzők. A fejezetben a felsőoktatás területén vizsgálják az együtt-
működés lehetséges formáit, foglalkoznak a biztonságtudatosság fontosságával. Szintén 
vizsgálják a nemzetbiztonság területére vonatkozó jogszabályok adta lehetőségeket, 
elsősorban a terrorizmussal, a kiberbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatban. Ezen-
kívül foglalkoznak az új technológiák és eljárások nemzetbiztonsági területre vonatkozó 
hatásaival, beleértve a mesterséges intelligencia fejlődését és az automatizálásból adódó 
lehetőségeket.

A kiadvány alkotói hatalmas mennyiségű hazai és külföldi szakirodalmat dolgoztak 
fel a mű elkészítése során. A hivatkozott alkotások között közel 150 könyv, könyvfejezet, 
folyóiratcikk, számos jogszabály és internetes hivatkozás található.

Ajánlom a könyvet azoknak, akiket érdekel hogyan is alakulnak a nemzetbiztonsággal 
kapcsolatos kérdések a 21. században, azoknak, akik a nemzetbiztonság területén dolgoz-
nak, és azoknak, akiket a biztonság jelenlegi és jövőbeli kérdései érdekelnek. Javaslom 
a kiadvány tanulmányozását az NKE NBI hallgatóinak.

2020. 06. 18.
Dr. Boda József nb. vezérőrnagy (nyá.)
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1. fejezet 
A nemzetbiztonság 21. századi értelmezése és jellemzői

Dobák Imre

Bevezető

A 21. századi biztonsági struktúrák szerves részét alkotják a nyilvánosság nagymértékű 
kizárásával működő nemzetbiztonsági szolgálatok. Sajátos rendeltetésük, feladataik 
hatékony végrehajtása a zártságuk mellett ugyanakkor feltételezi, hogy a külső környe-
zetben végbemenő változásokra folyamatosan reagáló, azokat lekövető képességekkel 
és megoldásokkal rendelkezzenek. A megállapítás országoktól és a (nemzet)biztonsági 
szolgálatok típusától függetlenül igaznak tekinthető.

Nagyobb történelmi távlatba helyezve, a századunk elejére jellemző nemzetbizton-
sági gondolkodást a későbbiekben vélhetően egy átmeneti korszakként fogják értel-
mezni. Történhet mindez azért, mert a 20. század világháborúival, majd hidegháborúi-
val szemben az ezredfordulóra számos, a Földünk és a rajta élő társadalom biztonságát 
befolyásoló tényező jelentősen átalakult. A bipoláris világrend helyébe a folyamato-
san formálódó multipoláris világrend lépett, ahol a korábbi – túlsúlyosan – katonai 
tényezők mellett a biztonság egyéb elemei is szerepet kaptak. Gondoljunk egysze-
rűen a globalizáció megállíthatatlan jelenségére, a gazdasági egymásrautaltságra, de 
megemlíthetjük a kibertér vagy akár a technológiai környezet addig nem látott fejlő-
dési ütemét. A változások és az ezredfordulót követően „kitáguló” biztonságpolitikai 
problémák (fegyveres konfliktusok, humanitárius vészhelyzetek, tömeges illegális 
migráció, terrorizmus felerősödése, környezeti és egészségügyi veszélyek) napjainkra 
szintén visszafordíthatatlanul befolyásolják az egyes nemzetek biztonságát. A múlt 
századdal szemben ezek azonban már nem egy jól látható másik féltől származnak, 
hanem főként az összetett nemzetközi politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai 
kérdéskörök mentén formálódnak, amelyekre az egyes államoknak és azok (nemzet)
biztonsági rendszereinek ma még csak részben állnak rendelkezésére a megfelelő 
kezelési technikák.

A 20. század hidegháborús időszakában a titkosszolgálatok1 meghatározó szerepet 
töltöttek be a szemben álló felek egymás elleni, háttérben folytatott küzdelmében. Sajátos 
szervezetrendszerek alakultak ki, amelyek működésének mélyebb megismerése egészen 
a bipoláris világrend felbomlásáig kevéssé volt ismert. Ma már nem titok a nemzetbizton-
sági szervezetek létezése, működésük főbb kereteit nyílt jogszabályok rendezik, és a nyílt 
tudományos gondolkodásban is sajátos szakmai – tudományos elméletek alakultak ki 
a nemzetbiztonsági témakörök vizsgálatára. Mint Jávor E. tanulmányában megfogal-

1 A „titkosszolgálat” kifejezés gyűjtőfogalomként használt, napjainkban általánosságban a nemzetbiz-
tonsági, illetve hírszerző és biztonsági szolgálatok elnevezés alkalmazott. 
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mazza: „A nemzetbiztonsági tevékenységnek a társadalmon belül kettős funkciója volt 
és van. Egyrészt van egy hatalmi, másrészt egy szolgáltató funkciója, melyek közül 
a hidegháborút megelőző időszakban a hatalmi funkció volt domináns [… Napjaink-
ban pedig] tendenciájában előtérbe kerül a nemzetbiztonsági tevékenység szolgáltató 
funkciója.”2

A múlt század vége összességében a nemzetbiztonsági rendszerek számára is egy 
átalakulási, helykeresési időszakot biztosított, amely során szerepük és feladataik módo-
sultak, a hidegháborús ellenfél hiányából adódó kezdeti bizonytalanságtól kezdve egészen 
a terrorizmus elleni küzdelem felértékelődéséig. Az egymás elleni, korábban politikai, 
ideológiai alapokon nyugvó, globális fegyverkezési versenyt ösztönző szembenállást 
felváltották a nemzeti, illetve szövetségi tagságokból adódó érdekek, amelyek közvetlenül 
hatottak a szolgálatok működésére. A hidegháború lezárásának változó nemzetbiztonsági 
irányát jól jellemzi az amerikai James Woolsey 1993-ban  tett legendássá vált mondása, 
miszerint: „Megöltünk egy nagy sárkányt. De most olyan dzsungelben élünk, amely tele 
van különféle mérgező kígyókkal. És sok szempontból a sárkányt könnyebben lehetett 
nyomon követni.”3

Térségünkben felszámolásra kerültek az állambiztonsági struktúrák és a demok-
ratikus jogállami normák mentén a nemzetbiztonsági szolgálatok a működésükbe 
mélyebb betekintést biztosító jogszabályi kereteket kaptak. Mindez nemcsak hazánk-
ban, hanem régiónk országaiban szinte párhuzamosan zajlott le. Az addig csak szűk 
kör számára megismerhető jogszabályi háttér nyílt formába öntésével lehetővé vált 
a társadalom számára is a szolgálatok rendeltetésének, működésének adott szintig 
történő megismerése. A szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét beépítve társadalmi 
támogatottságon és elfogadáson alapuló nemzetbiztonsági rendszerek jöhettek létre, 
illetve a korábbi hidegháborús titkosszolgálati szervezetek több-kevesebb sajátosságot 
megtartva átalakultak.

Századunk ennek az átmeneti időszaknak a folytatásaként újabb kihívásokkal vette 
kezdetét, amelyek közül a legjelentősebbnek a nemzetbiztonsági kérdéskörökre tartósan 
hatást gyakorló 2001-ben  bekövetkezett amerikai egyesült államokbeli terrortámadás 
tekinthető, amely új szervezeteket, jogszabályokat és széles nemzetközi kapcsolatrend-
szereket keltett életre. A változásokhoz igazodva, a hidegháborút követően egyszer 
már megújult nemzetbiztonsági irányok, feladatok és az ezek végrehajtását biztosító 
szervezeti struktúrák újabb, mélyreható változásokon estek át. A terrorizmus elleni 
küzdelemhez igazodó fúziós jellegű, valamint a kibertér kihívásaira összpontosító 
szervezeti modellek működése azonban gyakran eltér a korábban ismert megoldásoktól, 
illetve a nemzetközi környezetben is jól láthatóak ezek még letisztulatlan folyamatai.

Jelentős hatásként értelmezhető, hogy a nemzetbiztonsági rendszerek egyre több, 
nélkülözhetetlen szálon kapcsolódnak az állam és a társadalom egyéb szektoraihoz, 

2 Jávor 2017, 58.
3 James Woolsey 1993 februárjában, az USA Szenátusának Hírszerző Bizottsága előtt, a CIA igazgatói 
kijelöléséhez kapcsolódó meghallgatáson tett kijelentése. Green 2019 (szerzői fordítás).
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a biztonságot befolyásoló tényezők jelentős arányban már nem az államok közigazga-
tási határain belül keletkeznek, továbbá a korábbi határok szigorú elválasztó szerepe is 
leértékelődött. Az infokommunikációs megoldások robbanásszerű fejlődése – annak 
az államra és a társadalomra gyakorolt tagadhatatlan pozitív hatásai mellett – ugyanak-
kor „közelebb is hozták” a biztonságot fenyegető kihívásokat, gyakran felvetve a nem-
zetközi szabályozási kérdések fontosságát.

A modern társadalmak egyre sebezhetőbbé váltak, és rendkívüli jelentőséget kapott 
a kölcsönös függőség kérdése. Mindezek a széles körben elterjedő IKT- (Információs 
és Kommunikációs Technológiák) megoldásoknak köszönhetőek, amelyek fejlődése 
az utóbbi 40 évben gyorsult fel.4 Az egyes technológiák kapcsán több fordulópont is 
megfigyelhető, hiszen a jelzett időszak alatt az analóg eszközöktől eljutottunk a jövőn-
ket bizonyosan meghatározó felhőalapú információtárolásig, az IoT- (Dolgok Inter-
nete – Internet of Things) megoldásokig, amelyek az internetre kapcsolódva lényegé-
ben szinte önállóan cserélhetnek információkat. Mindezek mögött már a hétköznapi 
ember számára rendkívül összetett metodikai, információs és technológiai kapcsolatok 
húzódnak meg.

A nemzetbiztonság értelmezése

A nemzetbiztonság tudományos jellegű megközelítése és kérdéseinek vizsgálata 
köré napjainkra egyre több szakirodalom és elmélet társul.5 Az információgyűjtés 
fejlődő területei esetében a „surveillance studies” kategóriája főként a megfigyelés 
és a szabadságjogok közötti kérdések vizsgálatát öleli fel, míg a „titkosszolgálatok” 
esetében a nemzetbiztonsági rendszerek működését (például stratégiák, struktúrák, 
együttműködések, információcsere, felügyelet kérdései) és a jelentősebb biztonsági 
fenyegetések vizsgálatát az „intelligence studies” néven kategorizálható terület men-
tén láthatjuk.

Fogalmi megközelítésben a nyugati szakirodalmakban elterjedt a „national secu-
rity intelligence” fogalma, amely jelentése körül a szakértők sem egységesek. Loch 
K. Johnson megfogalmazását tekintve az eltérés az „intelligence” szűkebb és tágabb 
értelmezése körül jelentkezik. Szűkebb értelmezésben a titkosszolgálatok információ-
gyűjtő és elemző tevékenységére (vagyis az információra) utal, tágabb értelmezésében 
a három elsődleges hírszerzési tevékenységet, az információgyűjtést és elemzést, a fedett 
akciókat és az elhárítást foglalja magában.6 Ugyancsak Johnson felosztását tekintve 
az „intelligence” folyamatként is tekinthető, ahol a legelterjedtebb tevékenység az infor-
mációgyűjtés és elemzés.

4 Nishimura–Kanoshima–Kono 2019, 23.
5 A témakör hazánkban is ismert alapvető irodalma közé sorolják Sherman Kent, Roy Godson, Loch K. 
Johnson, vagy például Mark Lowenthal műveit. 
6 Johnson 2017.
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Spracher az „intelligence” kategóriájára egy másik megközelítésben olyan áruként 
vagy eszközként is tekint, amelyre minden nemzetnek szüksége van a túléléshez, ahol 
a hírszerzés hagyományos iránya mellett van egyik másik terület a „rendészeti hírszer-
zés”, amelyet „belbiztonsági hírszerzésnek” is nevezhetnek.7 A hírszerzés harmadik 
területeként az üzleti hírszerzést8 jelöli meg, mint ami nem az állami struktúra része.

Érdemes néhány szót ejteni a nemzetbiztonsági rendszer kategóriájáról is, amely nap-
jainkra a hagyományosan idesorolt hírszerzési és elhárítási („titkosszolgálati”) funkciójú 
szolgálatok összeségén kívül már jóval szélesebb értelmezést nyert. Mint Finszter Géza 
megfogalmazza tanulmányában: „A nemzetbiztonság a köznyugalomhoz hasonlóan 
egyensúlyi állapot. Egyetlen országnak sincs lehetősége a fenyegetések felszámolására, 
minthogy azok többsége szuverenitásának hatókörén kívül keletkezik. Amire lehetőség 
nyílik, az a veszélyek időben történő felismerése és a gyors reagálás.”9 Mindez sajá-
tos feladatrendszert és a külvilág számára számos elemében nem látható képessége-
ket, vagyis titkos megoldásokat és eljárásokat igényel. Szükségszerű jogállami fékeket 
a demokratikus normáknak megfelelő jogszabályok és a működés kellően kialakított 
ellenőrzési rendszerei jelenhetnek.

A szolgálatok fő feladatai az adott ország szuverenitásának védelme mellett, gyakran 
eltérő nemzeti érdekek mentén keresendők, ahol az információk védelme vagy éppen 
megszerzése, elemzése és értékelése, majd a döntési szintekre való gyors eljuttatása 
kulcsfontosságú. Fentiek, a nemzetbiztonsági szolgálatok szintjén túlmutató „nemzet-
biztonsági rendszerek” működését igénylik, hiszen a biztonságot fenyegető tényezők 
számos irányból és formában jelentkezhetnek. Ennek megfelelően szoros kapcsolat-
rendszerek és együttműködések alakultak ki a biztonsági-rendvédelmi szervek egyéb 
ágaival, de idesorolhatóak az adott nemzetbiztonsági struktúra irányítói, koordinálói, 
valamint az ellenőrzésében érintett elemei is.

A nemzetközi színtérre kitekintve országonként gyakran eltérő nemzetbiztonsági 
rendszermodellekkel találkozhatunk, hiszen nincs általánosan „elfogadott” megol-
dás arra nézve, hogy egy ország hány szolgálattal és milyen irányítási rendszerrel 
biztosíthatja hatékonyan a tágan értelmezett nemzetbiztonságát. Az azonban megfo-
galmazható, hogy a nyílt alapjogszabályi környezet, a demokratikus jogállami műkö-
dés normái, a nemzetközi viszonyok érzékenysége, valamint a magánszférába tör-
ténő beavatkozás korlátai kereteket szabnak ezen szervezetek működésének. Látható 
továbbá, hogy a nemzetbiztonsághoz sorolt „szolgálatok”, az adott ország biztonsági 
struktúráinak részeként a nemzetbiztonsági érdekek mentén, nyílt és titkos eszközök-
kel-módszerekkel, belföldön és külföldön végzik tevékenységeiket. Mindez jól jelzi 
a terület érzékenységét is, hiszen:

 – a mögöttes nemzetbiztonsági érdekek alapvetően nem nyilvánosak;
 – az alkalmazható eszközök és módszerek teljes részletességgel nem publikusak;

7 Spracher 2009, 14–15.
8 „Competitive intelligence”, illetve “business intelligence” néven jelöli a területet.
9 Finszter 2019, 105. 
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 – belföldi irányban a társadalmi érzékenység és az állampolgárok magánszférájának 
kiemelt védelme, külföldi irányban a diplomáciai viszonyok és a nemzetközi kap-
csolatok válnak meghatározóvá;

 – a hagyományosan nemzeti szintű szolgálatok bizonyos területeken (például terroriz-
mus elleni küzdelem) akár a szövetségi tagságokon túlmutató együttműködésekben 
is érintettek lehetnek.

Fontos szempont továbbá, hogy a különböző országok nemzetbiztonsági szolgálatainak 
struktúrája és működése gyakran nem vizsgálható egyazon síkon. Eltérő történeti, politi-
kai, gazdasági, biztonságpolitikai sajátosságokkal rendelkeznek, valamint eltérő érdekek 
mentén fejlődtek és fejlődnek napjainkban is. A tevékenység megítélése szempontjából 
talán az egyik legfontosabb mögöttes tényező mégis az adott állam politikai berendez-
kedése és működése. Amíg egyes országokban a „titkosszolgálati” tevékenység gyakran 
állambiztonsági céllal működik, addig a demokratikus berendezkedésű államokban azok 
működése mögött széles nemzeti alapokon nyugvó érdekeket és értékeket kereshetünk.

Az egyszerűen csak eltérő elnevezésnek vélt szóhasználat (állambiztonság vagy nem-
zetbiztonság) mögött így rendkívül fontos, alapvető különbségek húzódnak meg.10 Ezen 
rendeltetésbeli különbségek kihatnak a különböző új típusú kihívások kezelésének meg-
oldásaira is, aminek alátámasztására példaként említhető a társadalmak mindennapjait 
átszövő kibertér megközelítése. Amíg a demokratikus társadalmakban a kibertér sza-
bad felhasználásának, a magánszféra védelmének szempontjait láthatjuk, addig ennek 
ellenpólusaként más országoknál akár az internet és a szabad kommunikáció átfogó 
korlátozásának, vagy éppen a tömeges, rendszerszintű megfigyelésnek a gyakorlatát 
tapasztalhatjuk. Míg az autokratikus társadalmakban ritkán kap teret a titkosszolgála-
tok működésével szembeni társadalmi kritika, addig a demokratikus berendezkedésű 
országok esetében a nemzetbiztonsági szolgálatok működését a társadalom érdeklődő 
figyelemmel kíséri és érzékenyen reagál a működési keretek esetleges kiterjesztésére.

Általánosságban megfogalmazható az is, hogy rendkívüli eseményeket (idesorolhatóak 
akár a 2001-ben  az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a később Nyugat-Európá-
ban elkövetett terrorcselekmények) követően felértékelődik a nemzetbiztonsági ágazat 
szerepe, amely a létszámbővítésen és a technikai képességnövelésen túl a társadalmi 
érzékenységet már befolyásoló titkosszolgálati módszerek kiterjesztésének is teret enged-
het.11 A terrorizmus elleni küzdelem jogszabályainak módosításával, így például koráb-
ban elképzelhetetlennek tűnő megfigyelési lehetőségek (telefon-ellenőrzés, metaadatok 
tömeges feldolgozása, kamerarendszerek telepítése) széles társadalmi rétegek számára 
váltak elfogadhatóvá. A rendkívüli események „aktív” időszakának lecsengését köve-
tően a társadalom biztonságérzete azonban ismét „átalakul”, és az állampolgárok egyéni 

10 Részletesen lásd: Finszter 2019, 102. 
11 Mint arra több szerző is felhívta a figyelmet, már az ezredfordulót követően rövid időn belül komoly 
aggodalmak merültek fel az amerikai közvéleményben a hírszerző közösség adatokhoz való hozzáférésével 
és azok használatával kapcsolatban, annak ellenére, hogy azok hírszerzési forrásként potenciális értéket 
képviselnek.
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szabadságjogainak fokozott védelme válik újra hangsúlyossá. Mindennek lényege talán 
abban összegezhető, hogy senki nem szeretne az orwelli megfigyelés társadalmában élni, 
de konfliktushelyzet esetén a közösség biztonsága érdekében elfogadja bizonyos jogainak 
időszakos korlátozását. Hasonló a külföld-belföld nemzetbiztonsági viszonylatának meg-
ítélése is, ahol az országhatárokon túlmutató nemzetbiztonsági tevékenység (külföldön 
végzett hírszerzés) azok irányaitól, céljaitól és gyakran az alkalmazott eszközök mélysé-
gétől függetlenül elfogadottabbak lehetnek az állampolgárok számára. Vagyis az esetleges 
szabadságjogokat érintő, magánszférát korlátozó „belső biztonság” nemzetbiztonsági 
kérdései és annak társadalmi megítélése érzékenyebb, mint a közös, nemzeti biztonsági 
érdekek mentén jobban akceptálható külső irányú titkosszolgálati funkció.

Jellemzők és tendenciák

A hírszerzés és elhárítás hagyományos megközelítését tekintve a hidegháború idő-
szakában a jól látható külső és vélt vagy valós belső veszélyek felderítése, elhárítása 
képezte a „titkosszolgálatok” meghatározó alapfeladatát. A korszak lezárultával azon-
ban – a könyv egyéb fejezeteiben részletesen ismertetett új veszélyek, kihívások, valamint 
megváltozott külső környezet mentén – a hírszerzés és elhárítás tevékenysége és rend-
szerei is alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Az alábbiakban ezeknek, 
az eltelt évtizedekhez köthető, egymáshoz kapcsolódó főbb jellemzőknek az áttekintésével 
kívánunk hozzájárulni napjaink nemzetbiztonsági rendszereinek, a hírszerzés vagy akár 
elhárítás kérdéskörének teljesebb megértéséhez.

Prioritások változása

A 20. század végén még helyüket kereső titkosszolgálatok az ezredfordulót követően 
egy rendkívül összetett jelenséggel, a terrorizmussal szembesültek, amely rövid időn 
belül szinte országoktól függetlenül a biztonságot veszélyeztető elemek ranglistájá-
nak első helyére került. Ezzel lényegében egy közös „ellenségkép” jött létre, amely 
sajátos fejlődést indított el a biztonsági-védelmi szférában. Akár a térségünk szem-
pontjából meghatározó NATO-, illetve EU-tagországokat, de akár Oroszország vagy 
Kína példáját is megemlíthetjük, ahol a terrorizmus elleni küzdelem közvetlenül 
hatott mind a rendészeti, a katonai és kiemelten a nemzetbiztonsági gondolkodásra. 
Ha csak vázlatosan is tekintünk az elmúlt harminc év jelentősebb, nemzetbizton-
sági struktúra és feladatváltozásokat eredményező fordulópontjaira, megtalálhatjuk 
a terrorcselekmények közvetett hatásait. A 2001. szeptemberi Amerikai Egyesült 
Államok elleni terrortámadás alapjaiban formálta át az amerikai titkosszolgálatok 
információgyűjtési rendszerét, de idesorolhatóak az Európai Unió több országában, 
továbbá Oroszországban és Törökországban elkövetett jelentősebb terrortámadások 
vagy akár az Iszlám Állam elleni küzdelem közös célja. A 2015-től  tömegessé váló 
Európába irányuló illegális migráció szintén újabb, prioritásváltozást jelentett a nem-
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zetbiztonsági rendszerekre, amelyeket a jogszabályokban és a szervezeti változások-
ban is nyomon követhetünk.

Nem feledkezhetünk meg a nemzeti szintű nemzetbiztonsági érdekek érvényesíté-
sének szándékáról és annak eltérő képességeiről sem, hiszen a dinamikusan változó 
nemzetközi nagyhatalmi erőegyensúly és az egyes államok regionális és világgazdasági 
szereplővé válásának céljai mögött joggal feltételezhetjük12 a nemzetbiztonsági szolgá-
latok munkáját is.

Kooperáció

Globalizálódó világunkban a (nemzet)biztonság szükségszerű együttműködésre kény-
szerül az őt körülvevő, rá hatást gyakorló környezettel. Szervezetei, képességei, nyílt 
és titkos módszerei, a működés jogszabályi keretei, valamint kapcsolatrendszere a külső 
környezetben végbemenő változásokra reagálnak. A biztonság területén látható egy-
másrautaltság felvetette a nemzeteken túlmutató közös gondolkodás, az együttműködés 
és az információk megosztásának szükségességét. Gondolhatunk itt a már évtizedek 
óta meglévő, eltérő tagságot felölelő titkosszolgálati együttműködési formákra (például 
a Five Eyes13 együttműködés, Berni Klub14), de idesorolhatóak az elmúlt évtizedekben 
létrejött intézményesített együttműködési formák. Ezek egy része a terrorizmushoz kap-
csolódó információmegosztást szolgálja, elfogadva azt, hogy az együttműködésekben 
érintett nemzetek egyéb hírszerzési területei a tagállami szuverenitás, a nemzeti érdekek 
érvényesítése és védelme érdekében működnek.

Az együttműködés jelentősége tehát vitathatatlan, de értelemszerűen korlátozott, 
hiszen a nemzeti hírszerzés területén keletkező információk alkalmasak lehetnek az adott 
ország érdekével ellentétes befolyás vagy előny megszerzésére, továbbá a nemzetbiz-
tonság hatékonysága az alkalmazott módszereik, forrásaik kikerülésével csökkenhet.

Az együttműködések a nem biztonsági jellegű szervezetek, így a piaci szféra egyéb 
szereplői irányába is teret nyertek. Példaként az infokommunikációs területek mögött 
meghúzódó vállalati környezet emelhető ki, hiszen a korszerű technológiák és megol-
dások fejlődése megállíthatatlanul folytatódik. Szinte naponta szembesülünk új és újabb 
eszközökkel, megoldásokkal, amelyek már komplex módon integrálják a korábbi kom-
munikációs platformok széles eszköztárát, és átfogó módon képesek többek között 
az információk létrehozására, továbbítására, értelmezésére és feldolgozására. A válto-

12 Ma már szakértők hívják fel arra a figyelmet, hogy például a 2016-os  amerikai választásokba történt 
feltételezett orosz beavatkozás lehetősége kapcsán a korábbi hidegháborús ellenféllel szembeni nemzet-
biztonsági figyelemcsökkenés hiba volt az Amerikai Egyesült Államok részéről. (2019 szeptemberében 
R. James Woolsey a már korábban idézett, a Szovjetunió felbomlását követően tett mondását kiegészítve 
jelentette ki: „Úgy tűnik, hogy a sárkányt mégsem ölték meg […] Sebesült és dühös.” Green 2019.
13 Az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada és Új-Zéland részvételével 
megvalósuló technikai jellegű hírszerzési együttműködés. 
14 1971-ben  létrehozott, az Európai Unió, Norvégia és Svájc biztonsági és hírszerző szolgálatai vezetőinek 
részvételével megvalósuló informális titkosszolgálati fórum.
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zások már közvetlenül hatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokra is, hiszen a munkájukhoz 
elengedhetetlen információk jelentős része ebből a „technológia orientált” környezetből 
származik, így ezen kapcsolatrendszerek is nélkülözhetetlen módon beépültek a szol-
gálatok eszköztárába.

Kibertér meghatározó szerepe

Az internet térhódítása alapvető gazdasági, társadalmi változásokat eredményezett, 
életünk számos része költözött át a korábban ismeretlen virtuális térbe. Annak gon-
dolatát követve, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere és lehetőségei 
elválaszthatatlanok az információ- és kommunikációtechnológiai változásoktól, mindez 
a nemzetbiztonsági szféra oldaláról különös jelentőséget kap. Egyrészről a rendszerek 
védelme (kiberbiztonság), másrészről a sajátos információgyűjtési, törvényes ellenőrzési 
képességek (például lehallgatás) biztosítása terén. Az infokommunikációs felületeken 
habár továbbra is meghatározó az elektronikus úton továbbított szóbeli kommunikáció 
(például telefonbeszélgetések), egyre inkább átveszik a szerepet az üzenetek továbbításá-
nak fejlődő új megoldásai. A változások közvetlenül érintik a nemzetbiztonság informá-
ciógyűjtési területeit, hiszen a kibertér olyan közeggé vált, ahol a globális IKT-környe-
zetnek köszönhetően informatikai programokkal megvalósítható a másokról (egyének, 
csoportok, országok) történő információk megszerzése. A határok IKT-környezetben 
történő „elmosódásával” ugyanakkor adataink, rendszereink az idegen állami és nem 
állami szereplők irányából érkező támadásokkal szemben egyre inkább védelmet igé-
nyelnek (kiberbiztonság).

Az elmúlt évek e témakörrel foglalkozó szakirodalmai is kiemelik, hogy az ezred-
forduló óta bekövetkezett robbanásszerű technikai-technológiai változások egyre több 
kihívás elé állítják a nemzetbiztonságért felelős szerveket. Hatásuk mind a hagyományos 
értelemben vett elhárítás, mind a hírszerzés oldalán érezhető. Az elhárítás oldalán új 
védelmi (kiberbiztonsági) koncepciók születését láthattuk, valamint a nemzetbizton-
sági szervezeteken túlmutató, az állam és a társadalom egyéb szereplőit is felölelő, 
széles körű kiberbiztonsági jogszabályok és stratégiák készültek. Mindezek jól jelzik 
a biztonsági szempontok nemzetközi szintű együttműködéseket igénylő kialakításának 
szükségességét, a kibertérből érkező támadások elleni közös fellépés igényét. Az elmúlt 
években a NATO vagy akár az EU szintjén átfogó előírások, követendő irányelvek 
és a közös erőfeszítéseket támogató szervezetek jöttek létre.

A kibertér nemzetbiztonsági megközelítését tovább nehezíti, hogy napjainkra 
a kibertérben is leképződtek azok a „biztonságot fenyegető” területek, amelyek hagyo-
mányos értelemben is megtalálhatóak a társadalomban, illetve a biztonságpolitikai 
környezetben. Gondoljunk egyszerűen a bűnözés kibertérben megjelenő formáira, 
az ipari kémkedésre, a terrorista szervezetek jelenlétére és toborzó tevékenységére, 
a nemzetközi szintű, embercsempészethez köthető szervezett bűnözői körök tevé-
kenységére, de idesorolhatóak az állami szereplők által támogatott kibertámadások, 
illetve hírszerzési tevékenységek. Ezen elemek – ahogy a társadalom működésének 
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hagyományos színterén – gyakran szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így elválasztá-
suk alapvetően nem a kibertérben jelentkező eszközök típusában, hanem azok alkal-
mazásának céljaiban (például katonai, nemzetbiztonsági, bűnözői, terrorizmushoz 
köthető) keresendők.

Új nemzetbiztonsági struktúrák

A szervezeti változások ok-okozati tényezőként a nemzetbiztonság esetében is gyakran 
valamilyen rendszert érő hatás eredményeként kerülnek előtérbe. Az elmúlt évtizedeket 
tekintve a feladatok prioritásváltozása kapcsán kiemelhető a terrorizmus elleni küzdelem, 
amely önmagában is új szervezetek létrehozását eredményezte. További megoldandó 
feladatot a táguló információs közegből egyre nagyobb számban érkező adatok, infor-
mációk elemzése és értékelése jelentett, amelyre a választ a fúziós szervezeti forma 
adhatta. Létrehozásuk az összetett biztonsági problémák kezelését támogató, katonai, 
civil, nemzetbiztonsági és rendészeti jellegű látásmód koncentrációjaként is értelmezhető.

Már egy évtizede a NATO hírszerzési struktúrájában is nyomon követhető a pol-
gári és katonai nemzetbiztonsági gondolkodás közeledése. Mint később még kitérünk 
rá, 2006-ban  létrehozták az Hírszerzési Fúziós Központot (NATO Intelligence Fusion 
Center – NIFC),15 majd 2017-ben  a NATO hírszerzésének legjelentősebb reformjaként 
felállították a katonai és polgári hírszerzési területének, illetve a NATO Biztonsági Iro-
dájának (NATO Office of Security – NOS) a bevonásával a NATO Közös Hírszerző 
és Biztonsági Osztályát (Joint Intelligence and Security Division – JISD).16

A nemzetbiztonság humán és technikai területeinek egyensúly(talanság)a

A szakirodalmakban gyakran előtérbe kerül azon elméleti kérdésfelvetés, miszerint 
a humán, vagy technikai nemzetbiztonsági területek lesznek a jövőben meghatározóak. 
Igaz, számtalan megközelítéssel találkozhatunk, de fontos hangsúlyozni, hogy szerepük 
mindig a külső környezetben zajló biztonságpolitikai folyamatok sajátosságai mentén 
értelmezhetőek. Amíg például a technikai úton történő információgyűjtés elsődleges-
ségére a 2013-as17 és 2017-es18 botrányok, addig a tömeges illegális migráció jelensége 
az emberi tényező, valamint az ICT-megoldások komplex formáló hatásaira hívták fel 
a figyelmet, és a technikai területek mellett a humán képességek nagyarányú fejleszté-
sét gyorsították fel. Ebben a tekintetben még a terrorizmus jelenségénél sem húzható 

15 Lásd: Kis-Benedek 2013, 110.
16 Loringhoven 2017; 2019.
17 Az E. Snowden nevéhez kapcsolódó, Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (Natio-
nal Security Agency – NSA) által végzett globális információgyűjtési programok titkos dokumentumainak 
nyilvánosságra hozatala. 
18 A 2010-ben  a WikiLeaks oldalon (Bradley Manning közlegény) tettek közzé több százezer titkos doku-
mentumot, majd a 2013-ban  kirobbant „Snowden-botrány” után 2017 márciusában a WikiLeaksen újabb 
jelentős kiszivárogtatás történt. 



938

éles határvonal, hiszen amíg az al-Káida a technikai jellegű kommunikációs csatornák 
helyett az információtovábbítás emberi elemeire helyezte a hangsúlyt, addig az Iszlám 
Állam esetében kiemelt szerepet kaptak az internet biztosította lehetőségek. Egyes pri-
oritássá váló biztonságpolitikai veszélyek tehát sajátosságukból adódóan befolyásolják 
a kérdéskört, gondoljunk csak a COVID–19 világjárvány azonnali hatására, az emberek 
közötti kontaktusok számának csökkenésére („social distancing”) és a kommunikáció 
kibertérbe és egyéb elektronikus platformokra történő áthelyeződésére. Anélkül, hogy 
bármelyik mentén is állást kellene foglalnunk, bátran állíthatjuk, hogy mindkét terület-
nek a jövőben is helye lesz a szervezetek képességei és alkalmazott módszerei között, 
amelyek azonban csak egymást támogatva, kiegészítve lehetnek sikeresek.

Nem hagyhatjuk ugyanakkor figyelmen kívül a kibertér rendkívül meghatározó, 
átfogó jelentőségét, amely a jövőben szinte minden, így a humán típusú nemzetbiztonsági 
tevékenységekhez kapcsolódó gondolkodást is alapvető módon fogja befolyásolni. Igaz, 
számos humán jellegű titkosszolgálati módszer napjainkban és a történelemben vissza-
tekintve ugyanazon emberi tulajdonságokon alapul, azonban ahogy a társadalom tagjai 
közötti kapcsolatok áttevődnek a kibertér világába, ugyanúgy megjelennek az ehhez köt-
hető titkosszolgálati megoldások is. A fejlődés, illetve a külső környezethez való igazodás 
tehát minden területen, legyen az – a hírszerzés, vagy akár az elhárítás hagyományos 
területe – megállíthatatlan, és folyamatosan módosulni fog a nemzetbiztonsági szolgá-
latok által alkalmazható technikai és humán információgyűjtési megoldások köre. Ezek 
struktúrák és jogszabályok általi lekövetése már napjainkban is számos ponton látható.
Tömeges adathalmazok megjelenése
A társadalom információs térben folytatott növekvő aktivitása kapcsán napról napra 

hatalmas adatmennyiségek halmozódnak fel akár az üzleti, akár az állami szférában. Ezen 
adatok lehetővé teszik, hogy azokat célirányosan felhasználva társadalmunkat jobbá tevő 
új megoldások jöhessenek létre. Századunkra az információk megszerzéséhez köthető 
„titkosszolgálati privilégium” is megszűnt, hiszen a technikai fejlődés eredményeként lehe-
tővé vált az információkhoz való szabad hozzáférés. Korábban nem látott tevékenységek 
kerültek „digitalizálásra”, és az így születő adatbázisok lehetővé teszik azok strukturált 
felhasználását. Olyan adathalmazok jöttek létre, amelyen keresztül addig soha nem látott 
mértékben az egyénekhez és társadalmi csoportokhoz köthető viselkedésminták, folya-
matok modellezése vált lehetővé. Igaz ez a piaci szereplőkre, akik például az internetes 
kereséseinkhez kapcsolódóan üzleti információs igényeiket elégítik ki, de igaz olyan meg-
oldásokra is, ahol az adatokra épülő alkalmazásokkal mindennapjaink válnak egyszerűbbé 
(például tömegközlekedés, parkolás, útvonaltervezés, kamerarendszerek), vagy éppen 
biztonságunk növelését szolgálják.19 Az interneten végzett keresések például közvetve 

19 Ilyen megoldásként értelmezhető például a COVID–19 járvány kapcsán a fertőzöttek mozgását és kap-
csolatait feltérképező alkalmazás kidolgozása, például Csehországban, Izraelben, míg hazánkban vagy 
akár Tajvanon a karanténkötelezettség betartásának ellenőrzéséhez használják a rendelkezésre álló hely-
meghatározási adatokat. 
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információkkal szolgálnak az egyén szokásaira, életvitelére, de politikai irányultságát is 
jelezhetik, magában hordozva a befolyásolás lehetőségét20 is.

Az adatok tömeges megjelenése kapcsán egyre fontosabbá válik azok elemzésének 
gyors képessége, ahol a mesterséges intelligencia rohamosan terjedő alkalmazásaival 
találkozhatunk. Széles körűvé váltak az anonimizált, tömeges adatokban rejlő kutatási 
lehetőségek,21 és a jövőben ezek várhatóan új és újabb eredményeket jelenthetnek a biz-
tonság különböző területein (így a kiberbiztonság, vagy akár a bűnüldözés területén, ahol 
már vannak olyan országok, amelyek az adatok online feldolgozásával próbálják meg 
előre jelezni egy-egy bűncselekmény területi esélyét). A technológiai fejlődés révén kelet-
kező adattömegek már eddig is új kutatási irányokat alapoztak meg az adattudományok 
területein, különös tekintettel az információk feldolgozhatóságára, értelmezhetőségére 
és felhasználhatóságára.

Nemzetbiztonsági értelmezésben mivel a megszerzett információk valamely maga-
sabb szintű döntés nélkülözhetetlen kezdeti elemét jelentik, így az érintett biztonsági 
szervezetek az információforrások lehető legszélesebb körét használják. Az úgyneve-
zett összadatforrású információgyűjtés22 megközelítésétől elvonatkoztatva, a „titkos 
információgyűjtés” útján szerzett információk vagy akár a nyílt forrásból származó 
információk mellett a jövőben előremutató lehetőséget hordozhat a nagytömegű, akár 
személyes jellegű elemektől lecsupaszított információk feldolgozása. Hívószóként talán 
a strukturált adatok automatizált feldolgozhatósága, az adatok között meghúzódó rejtett 
kapcsolatok és összefüggések feltárása, vagy akár az adatok nagy tömegéhez kapcsolódó 
egyfajta előrejelző képesség víziója merülhet fel. Mindez azonban újfajta megközelítést 
kíván, hiszen Galántai Zoltán hasonlatával élve „a hagyományos és a big datán alapuló 
megközelítés közötti különbség a vadászok és halászok közötti különbség. Az előb-
biek megtehetik, hogy egy konkrét vadra mennek, míg az utóbbiak kivetik a hálójukat, 
és aztán nincs más dolguk, mint várni, hogy mi akad bele.”23

Társadalomtudományi értelemben – idesorolva a nemzetbiztonság tudományterület 
számos elemét – a nemzetközi színtérre kitekintve azt látjuk, hogy az országok egyre 
inkább figyelembe veszik azon „adatosítható” elemeket, amelyeknek nemzetbiztonsági 
vonatkozásuk lehet. Amíg a külső gazdasági környezetben már általánosan elterjedtek 

20 A technikai rendszerek széles körű alkalmazása kapcsán fontos megjegyezni, hogy a felhasználók ada-
taikat önmaguk szolgáltatják ki a sajátos bizalommal felruházott globális infokommunikációs szolgáltatók 
felé. Azzal, hogy az egyének önmaguk tudatosan tesznek ki adatokat, osztják meg geolokációs helyzetüket 
(vagy éppen az egyes alkalmazások szereznek meg róluk – akár tudtuk nélkül – lényegtelennek tűnő infor-
mációkat) lehetővé teszik, hogy felállítható legyen egy adott személy személyiségi profilja, megállapítható 
legyen érdeklődési köre, vásárlási szokásai, sőt politikai preferenciái. 
21 Az adatokhoz való kutatási hozzáférések országonként jelentős eltéréseket mutatnak, így főként az Egye-
sült Államokban egyszerűbben elérhető adatkörnyezet okán az amerikai kutatások túlsúlyával találkozha-
tunk. A lehetőségek bővítése minden bizonnyal a biztonsági területen számos hasznosítható új tudományos 
eredményt hozhatna. 
22 All Source Intelligence – az összes rendelkezésre álló információforrásra épülő (teljes spektrumú) hír-
szerzés 
23 Galántai 2016, 38.
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a különböző formában és rendszerekben keletkező személyes adatokat nem tartalmazó, 
metaadatokat felhasználó megoldások, addig a biztonság területein ezek felhasználása 
minden bizonnyal még jelentős fejlődés előtt áll. Amíg az első esetben az adatok valamely 
üzleti szereplő rendszerében keletkeznek, és felhasználásuk gyakran nehezen ellenőriz-
hető, addig a demokratikus államok nemzetbiztonsági szférája esetében – amellett, hogy 
ezen adatok általánosságban nem saját rendszereikben keletkeznek, és a tevékenység elle-
nőrizhetősége is biztosítható lehet – a kérdéskör még nem letisztázott. Az adathalmazok 
(nemzet)biztonsági célú tömeges kutathatósága és prognosztizációs felhasználhatósága 
is vitákat generálhat, felvetve a megfigyelés társadalmának víziójától való félelmet. 
Megfelelő technológiák (például mesterséges intelligencia) segítségével azonban ezek 
egy része minden bizonnyal a biztonság szolgálatába állítható. 



2. fejezet 
A külső környezet és a nemzetbiztonság kapcsolata

Bács Zoltán György

A külső biztonságpolitikai környezet és annak komplexitása

Minden társadalomban vannak és elkerülhetetlenek a belső érdekellentétekből, vélemény- 
és világnézeti, kulturális és vallási különbségekből, a társadalmi csoportok egyedei 
szocializációs hátteréből adódó súrlódások, esetleg konfliktusok. Ezeknek mint a belső 
nemzetbiztonsági környezet elemeinek figyelemmel kísérése, a veszélyes összefüg-
gések és jelenségek feltárása, illetve részben kezelése – más államigazgatási szervek 
mellett – a nemzetbiztonsági struktúrák feladatkörébe tartozik. A nemzetbiztonsági 
környezet két ponton válik külsővé:

 – amikor a nemzetbiztonsági helyzetünkre bármilyen hatást gyakorló, kihívást, koc-
kázatot vagy fenyegetést jelentő események következnek be,

 – amikor a magyarországi joghatósággal meghozott döntéseket más államok mint saját 
nemzetbiztonságukra nézve kihívást, kockázatot, illetve veszélyt jelentő tényezőt 
értékelik.

Mindkét esetben elengedhetetlen ezeknek a tényezőknek a feltárása, azonosítása, elem-
zése és értékelése ahhoz, hogy a megfelelő – szakmai vagy politikai szinten – döntést 
lehessen hozni.

Az összefüggések jellegéről

„Minden összefügg mindennel.” A megállapítás irodalmi megerősítését Bulgakov A Mes-
ter és Margarita című művében24 is megtaláljuk, de szívesen idézik az összeesküvés-el-
méletek hívei is. Az, hogy az események, azok ok-okozati összefüggéseinek kiterjedése 
az időben és a térben, vagyis az események a mérhető idő vonalán és földrajzilag is 
meghatározható helyen, egyre összetettebb, sokrétű és sokszintű kapcsolatban állnak, 
a globalizáció körülményei között nyilvánvaló. Ennek alapján célszerű megvizsgálni, 
melyek azok a nagyobb összefüggési hálózatok, amelyek hazánk nemzetbiztonsági hely-
zetére hatással vannak, vagy lehetnek.

Ha a tényezőket egy amorf, fizikai paraméterekkel nem rendelkező, virtuális térbe 
helyezett mátrix hálózati elemeiként szemléljük, akkor az elemek közötti közvetlen 
és közvetett összefüggések, az azokból következő további események mint következ-
mények idővonalra helyezve adhatnak képet az adott jelenség – gyakorlatilag bármelyik 

24 Lásd: Bulgakov 2019.
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jelenség – okairól, előzményeiről, ezek időrendjéről, közvetlen vagy közvetett, tetszőleges 
irányú következményéről.

Figyelemre méltó, hogy bármelyik szintű, tehát globális, regionális, interregionális 
vagy helyi jelenség levezethető a felette álló szinteken végbement, összetett változások 
következményeként. A globális jelenségek pedig az alsóbb szinteken jelentkező, „utó-
jelenségek” vagy „következményjelenségek” lépcsőzetes, szintenként felfelé haladó, 
kumulált hatásaként, valamint a jelenségeket kiváltó döntéshozatali tényezőknek a kumu-
lált hatásra hozott válaszintézkedéseiből táplálkozva, körforgásszerűen alakulnak ki.

A nemzetbiztonsági környezetre ható tényezők

Klimatikus változások és hatásuk

Az utóbbi évtized meteorológiai adatai azt mutatják, hogy különböző okokra, így 
a szén-dioxid-kibocsátás növekedésére, illetve az üvegházhatás erősödésére visszave-
zethetően, folyamatos a Föld atmoszférájának, a világtengerek és beltengerek vizeinek 
felmelegedése. Ennek egyenes következménye a nagy tömegek számára alapvető ellátást 
biztosító haszonnövények termőterületének megváltozása, eltolódása épp a felmelegedés 
miatt. Tudományos vizsgálatok szerint „1992 és 2017 között 6400 milliárd tonna jég 
tűnt el. A mérések kezdetén még csak évi 81 milliárd tonna jég olvadt el, ami a 2010-es  
évekre évi 475 milliárd tonnára nőtt. Mindez elég volt ahhoz, hogy 17,8 milliméterrel 
megemelkedjen a globális tengerszint, ami több part menti áradást és eróziót okoz.”25 
Sok növény hőtűrő képessége csak bizonyos területeken teszi lehetővé azok termelését, 
így a talaj nedvességtartalmának, összetételének, a környezet általános hőmérsékleti 
paramétereinek megváltozása alapvetően befolyásolja a haszonnövények termelését 
és az állattenyésztést. Az természetes, hogy amennyiben egy országban a klimatikus 
változások miatt élelmiszer-termelési válság következik be, ennek kezelése már nem 
pusztán gazdasági kihívás, hanem kifejezett nemzetbiztonsági kockázati tényező, amely-
nek kezelése komplex, nem csak gazdasági intézkedéseket igényel.

Ugyanilyen hatást vált ki, ha a tengerparti, sűrűn lakott városok egyes részei – első-
sorban a gazdaságilag, politikailag és társadalmilag is folyamatos válságjelenségekkel, 
konfliktusokkal küzdő ázsiai és afrikai országokban – időközönként vagy folyamatosan 
víz alá kerülnek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tengeri és folyami ára-
dások intenzitása megnőtt, a korábban tapasztalt vízmennyiség többszöröse hosszan tartó 
elhúzódó gazdasági, társadalmi veszélyhelyzetet okozott, az árvizek, cunamik, tornádók 
és hurrikánok halálos áldoztainak száma jelentősen megnőtt. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a korábbi időszakban érvényes építési előírások alapján épített szerkezetek, lakó- és keres-
kedelmi ingatlanok, közlekedési infrastrukturális létesítmények, védművek a megváltozott 
terhelést – szél- és víznyomást, statikai problémákat – már nem tudják elviselni.

25 Tóth B. 2020.
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Nem kell különösebben magyarázni, hogy a katasztrófa sújtotta területeken az állam-
igazgatási intézmények működtetése is ellehetetlenülhet, azt csak a különleges jogrend 
körülményei és jogszabályi feltételei között lehet fenntartani. Bármilyen hasonló helyzet 
rendkívül súlyos biztonsági és nemzetbiztonsági, valamint rendészeti és rendvédelmi 
kihívás. Ennek oka, hogy ilyen helyzetekben bármilyen indíttatással fellépő, de az adott 
jogi igazgatási rendszert megkerülő vagy konkrétan az ellen fellépő, akár spontánul 
létrejövő csoport a helyzet miatt gyors radikalizációs folyamatot indíthat el, amelynek 
puszta megjelenése és tevékenysége is nemzetbiztonsági kihívás, illetve kockázat lehet. 
Az ilyen öntörvényű vagy öntörvényűnek látszó magatartás esetleg nehezen kezelhető 
és könnyen átcsaphat csoportos, szervezett vagy spontán erőszakcselekményekbe. Ezek 
célja, hogy az igazgatásban, ellátásban, szolgáltatásokban felmerülő nehézségeket, ano-
máliákat, saját eszközökkel esetleg személy, személyek vagy csoportok elleni erőszakkal 
oldják meg. Az ilyen, régóta lappangó, mélyen gyökerező, összetett politikai, gazdasági 
és társadalmi aránytalanságok miatt felhalmozódott feszültségek esetében a közigazga-
tási, ellátási, szolgáltatási és rendvédelmi funkciók zavarai nem okai az erőszakos meg-
nyilvánulásoknak, csak kiváltják azokat. Ez viszont már meghaladja a nemzetbiztonsági 
kockázat szintjét, ez már komoly veszély, hiszen a cselekmények célja a kormányozha-
tóság eszközeinek, a közigazgatási intézményeknek a támadása vagy rábírása bizonyos 
intézkedések megtételére vagy meg nem tételére az erőszakcselekmény vagy annak 
végrehajtásával történő fenyegetés hatására. Ezek a szavak már ismerősek: a terrorizmus 
szinte valamennyi meghatározásában megtalálhatók.

Társadalmi tényezők

Egyes régiókban, leginkább a migrációs célországokban mint befogadó államokban 
az aktív, munkaképes lakosság számának csökkenése, a társadalmak elöregedése egy 
sor hátrányos, tartós intézkedést tesz szükségessé. Ilyen például az öregségi nyugdíj-
korhatár hazánkban is előrelátható kényszerű emelése, abból a célból, hogy a nemzeti 
összetermék, illetve a gazdasági fejlődés ne csak fenntartható, de folyamatosan növelhető 
is legyen. Ebben maguk az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők és a már nyugdíjas korúak 
is érdekeltek, mivel az ellátottak körének bővülése mellett a rendelkezésre álló nyugdí-
jalap változatlan, vagy csökkenő nagysága esetén nyilvánvalóan az egy főre eső nyugdíj 
nagysága is csökken. A nemzeti össztermék előállításában részt vevő, egyre nagyobb 
és összetettebb szakképzettséget igénylő új munkavállalók munkába állítása – az igényelt 
felkészültség miatt is – folyamatosan akadozik.

Egyre gyakoribb, hogy a szakképzett munkaerő hiánya, a pótlás lassúsága, a szak-
képzettséggel szemben támasztott alapvető felkészültségi és a végzettség minőségi 
kritériumainak kényszerű csökkenését eredményezi, azzal a szándékkal, hogy az ala-
csonyabb kvalifikációjú munkavállalók képzését a munkavégzés mellett megoldják. 
A magas nemzeti össztermék alapján a korábban magas életszínvonalat, fejlett szociális 
hálót biztosító országok gazdasági eltartóképessége is csökken, ami a hátrányos helyzetű 
régiókból érkezők tömeges befogadása miatt újabb és intenzívebb társadalmi konflik-
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tusokat gerjeszt. Ezek az újabb, vitára, súrlódásra alkalmat szolgáltató, potenciálisan 
konfliktusgerjesztő tényezők – amennyiben a csökkentésükre, megszüntetésükre szol-
gáló intézkedések késnek vagy elmaradnak – fokozatos radikalizálódáshoz vezethetnek.

Az eltérő kultúrájú csoportok eltérő társadalmi elfogadottsága miatt etnikai, vallási 
konfliktusok bontakozhatnak ki, amelyek csak súlyosbítják a többségi társadalom belső 
konfliktusait a befogadandókkal kapcsolatban. A helyzet még súlyosabb, ha a befogadó 
társadalmat is régebben gyökerező etnikai, vallási ellentétek osztják meg folyamatosan. 
A befogadásban reménykedők, menedéket keresők marginalizált helyzete, a felzárkózás 
objektív és szubjektív akadályai elősegíthetik a radikalizációt.26 A marginalizálódás 
növekedése, az ebből adódó munkaerőpiaci leszakadás, ha csak kismértékben is, de 
a fejlődő társadalom színvonalához viszonyított életminőségben is megjelenő különbség 
egy újabb tényező, amely óhatatlanul erősítheti a radikalizálódást, illetve a bűnözés szer-
vezett formáinak meghonosodását, ideértve a kábítószer-bűnözést, illetve terrorizmussal 
szorosan együttműködő nemzetközi szervezett bűnözést is. Nem kell hosszan keresni 
az összefüggéseket, hogy a felsorolt tényezők milyen jelentőséggel bírnak a nemzetbiz-
tonság szempontjából, illetve mekkora hatással vannak a külső környezet alakulására, 
következésképpen milyen új feladatokat jelentenek a nemzetbiztonsági struktúráknak.

Demográfiai tényezők

Ha az előbbiekben a klimatikus változások alapján mutattuk be a külső nemzetbiztonsági 
környezetben komplex kockázatok megjelenési lehetőségét, most egy másik, rendkívül 
komolyan veendő tényezőcsoportot vizsgálunk meg. Az úgynevezett jóléti társadalmak 
egyik jellegzetessége a munkaképes és gazdaságilag aktív lakosságcsoport csökkenése, 
a társadalom elöregedése. Ennek velejárója a társadalmi össztermék előállításában részt 
vevők számának csökkenése, amelyet a belső erőforrásokra támaszkodó innováció, vala-
mint az egyre nagyobb szerephez jutó mesterséges intelligencia (MI) mellett a külső, nem 
az adott országban született munkaképes csoportok bevonásával, képzésével és integrá-
lásával lehet ellensúlyozni. Amennyiben ez a folyamat harmonikus keretek között megy 
végbe a társadalmi eltartóképesség egyensúlyban marad, sőt, növekszik. A harmonikus 
körülmények fenntartása nemzeti biztonsági érdek.

Ezzel párhuzamosan, a klimatikus változásokkal is sújtott ázsiai, afrikai és latin-ame-
rikai térségben relatív túlnépesedés tapasztalható, amelyek helyi gazdasági, társadalmi 
okainak vizsgálata nem témája jelen fejezetnek. A túlnépesedés relativitását az jelenti, 
hogy az érintett országok egy főre vetített társadalmi összeterméke csökken, illetve nem 
követi, vagy csak lassan a népesség abszolút növekedését, ideértve a helyi gazdasági 
és kényszermigrációban részt vevőket is. A társadalmi eltartóképesség nyilvánvalóan 

26 A felzárkózás objektív akadályaihoz sorolhatók például a megfelelő intézmények hiánya, az oktatók, 
nyelvet ismerő segítők hiánya, az anyagi-technikai háttér hiánya, a szükséges források hiánya, a meg nem 
kerülhető döntések elmaradása stb. Szubjektív akadály, ha a potenciális befogadó közeg, társadalmi réteg, 
csoport elutasítja a befogadandókat, illetve ha a befogadandók utasítják el a beilleszkedéshez szükséges 
magatartásformák elfogadását.
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csökken, az amúgy sem igazán fejlett ellátórendszerek és közintézmények – egészségügy, 
oktatás, élelmiszer-ellátás, szociális ellátás, közigazgatás – nem képesek megbirkózni 
az erőforrásaikat meghaladó igényekkel, elvárásokkal. A társadalmi eltartóképesség rom-
lásával folyamatossá válik az egészségügyi ellátás romlása, a túlnépesedett és súlyosan 
veszélyeztetett térségekben az ellátás kritikus állapota, az akkut betegségek folyamatos 
jelenléte, esetenként járványok megjelenése és gyors terjedése, a gyermekhalandóság 
várható növekedése az egyes régiókban.

A fenti két alapjelenségből következően kialakul, és a történelmet végigkíséri a gaz-
dasági vagy megélhetési célú, politikailag alapjában véve közömbös migráció. A politikai 
közömbösség nem jelenti azt, hogy az önmagában politikailag semleges migráló cso-
port nem szolgálhatja más érdekcsoportok érdekeit pusztán helyzetével, illetve az ebből 
fakadó mozgásával. A migráló csoport, legyen az bármilyen származású, vagy kulturális 
gyökerű, tetszőleges helyen szocializálódott entitás, megjelenése, tartózkodása egy vele 
nem azonos összetételű és eltérő szocializációjú közegben könnyen politikai viharok 
középpontjába sodorhatja a legjámborabb csoportot is. Ez a folyamat már alapesetben 
is nemzetbiztonsági kihívást, de inkább kockázatot hordozhat, vagyis a külső nemzet-
biztonsági környezet elemzésénél és értékelésénél bármilyen csoport célirányos, vagy 
áthaladó mozgását már a lehető legkorábban figyelemmel kell kísérni. A határokon kívüli 
információ megszerzésében, ellenőrzésében, az információs ciklus első szegmensében 
nagy szerep hárul a konzuli szolgálatra, illetve valamennyi, kapcsolati hálóval rendelkező 
külképviseleti szervre.

A gazdaságilag (és más szempontokból is) hátrányos vagy kritikus helyzetben lévő 
térségekből a természetes, gazdasági, megélhetési migráció célterülete a fejlett szociális 
hálóval és ellátórendszerekkel rendelkező jóléti társadalmak. Az a tény, hogy a beérkező 
csoportokból csak egy kisebb csoport jöhet számba mint potenciális munkaerő, komoly 
megterhelést jelent bármely ország szociális és ellátórendszerének, nem beszélve a tár-
sadalmi termelési folyamatból kimaradó csoportok okozta társadalmi feszültségről.

A potenciális befogadó országok irányába a kibocsátó országokból folyamatos, ám 
változó intenzitású migráció – legyen szó politikai, gazdasági, megélhetési, humanitá-
rius vagy más okokra visszavezethető elvándorlásról – nagyon nehezen előzhető meg. 
A megelőzést alapvetően nehezíti, hogy a segítségnyújtásra kész országtól, országoktól 
távol éles társadalmi konfliktusokkal terhelt térségekben zajló folyamatos radikalizá-
ció közepette kell a helyi körülményekhez nem mindig illeszkedő politikai, gazdasági, 
oktatási és társadalmi eszközökkel elősegíteni az olyan körülmények kialakítását, amely 
nem generálja, hanem inkább visszafogja a migrációs hajlamot. A kibocsátó országokban 
történő munkahelyteremtés és a létbiztonság kialakításának erőforrásigénye hosszú idő-
szakra – esetleg évtizedekre is tehetően – rendkívül magas, rentabilitása negatív, az ott 
eszközölt pénzügyi, gazdasági, ipari, oktatási képzési és munkaerőpiaci befektetések 
hosszú ideig nem profitképesek. Ez önmagában is negatív hatást gyakorol több, poten-
ciális befogadó, de segélynyújtásra képes és hajlandó ország gazdaságára, társadalmára, 
és ezen keresztül közvetlenül is visszahat a nemzetközi konfliktusmegelőző képességre.
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Tekintettel arra, hogy a migrációs folyamat mint nemzetbiztonsági kockázat jelentős 
erőket köt le, így még a kibocsátó országban hozott megelőző intézkedések esetén is a tel-
jes költséghez feltétlenül hozzá kell számítani a potenciális befogadó célországon belüli 
konfliktusmegelőzés és konfliktuskezelés primer és szekunder költségeit. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a rövid idő alatt kifizetendő rendészeti, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági 
szükségletek és költségek fedezése, illetve a hosszú távú megoldás érdekében mozgó-
sítandó erőforrások jelentősen terhelik a társadalmi-gazdasági fejlődésre, fejlesztésre 
fordítható forrásokat, tehát hatása a társadalmi-gazdasági össztermék csökkenése, illetve 
a bővített újratermelésének, a GDP növekedésének akadályozása.

Gazdasági tényezők

A makrogazdasági, világgazdasági tényezők egy része folyamatosan a sajtó figyelmének 
központjában van. Ami viszont a makrogazdasági, világgazdasági tényezőkön kívül 
esik, az a mikrogazdasági szintje a gazdaságnak. Ez a szint, ahol a társadalmat alkotó 
rétegek és csoportok számára legfontosabb műveletek zajlanak: áruk cserélnek gazdát, 
szolgáltatásokat vesznek igénybe, banki műveleteket hajtanak végre. Ebből követke-
zően a mikrogazdasági szinten bekövetkező bármilyen változás, akár az árképzésben, 
akár az ár-érték arányban, akár az árak adótartalmában, a nemzetközi elszámolásokban 
és banki műveletekben használt árfolyamokban, azonnal jelentkezik a lakosság körében. 
Ez az a szféra, ahol a változásokra legérzékenyebb kis- és középvállalkozások működnek, 
amely közvetlen, szinte napi kapcsolatban van a lakosság széles rétegeivel, vagyis adott 
esetben hangulat-, illetve véleményformáló szerepet is betölthet.

A kis- és középvállalkozások kitettsége, sebezhetősége mind rendészeti, rendvédelmi, 
mind pedig nemzetbiztonsági szempontból nyilvánvaló. Könnyen beilleszkednek a lakos-
sági környezetbe, ezért fontos szerepet játszhatnak a nemzetbiztonsági szempontból 
veszélyes kapcsolattartásban a bűnözői csoportok, a nemzetközi szervezett bűnözés 
és a terrorista hálózatok hálózati személyei között. Szerepük a pénzmosásban, a terrorfi-
nanszírozásban is megkerülhetetlen, tevékenységük során folyamatosan információhoz 
jutnak a megbízóik számára fontos körülményekről. Tevékenységük, mozgásuk, kap-
csolatrendszerük legális lábakon is áll. Az ilyen „kettős hátterű” (legális tevékenységet 
folytató, de bűnözői körökhöz kötődő) vállalkozások hatása a tevékenységi területü-
kön hatással lehet az élet sok területére. A jogszerűen működő vállalkozások szakmai 
kamaráinak helyzetét és kapcsolatait felhasználva, érdekeiket szakpolitikai szinten is 
érvényesíthetik, sőt, a lakosági kapcsolataik révén még az önkormányzati választásokra 
is hatással lehetnek.

Politikai tényezők

Ha a politikai tényezőket kezdjük elemezni, komoly kihívással találjuk szemben magun-
kat. A globalizációs folyamatok felgyorsították a különböző térségekben zajló politikai 
változások hatásainak terjedését más világrészekre és országcsoportokra. Ennek egyenes 
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következménye a jobb, magasabb szintű és hatékonyabb nemzetközi együttműködés 
igénye. A 20. század utolsó évtizedei és a 21. század első két évtizede számos fájdal-
mas példával támasztotta alá a fenti kritériumoknak eleget tevő nemzetközi összefogás 
szükségességét – több más terület mellett – a terrorizmus elleni harcban.

A terrorizmus elleni harc

A nemzetbiztonság külső körülményei között a 20. század utolsó évtizedeitől kezdve 
növekvő szerepet játszott az iszlám dogmatikájával leplezett, de valójában politikai tar-
talmú és célú terrorizmus. Ennek az időszaknak a legjellemzőbb vonása a kíméletlen, 
lehetőleg tömeges halálos áldozatokkal járó, különböző módokon, eszközökkel és helyszí-
neken végrehajtott erőszakcselekmény. A terrorizmusellenes nemzetközi összefogásnak 
és koordinált harcnak köszönhetően a terrorizmus változásra kényszerült. Ezt az alábbi 
két szóval lehet jellemezni: taktikai paradigmaváltás és diverzifikáció.

A paradigmaváltás jelentősége abban áll, hogy a korábbi, erőszakra és megfélemlí-
tésre alapozott, gyors, agresszív pozíciónyerési taktika helyett egyre nagyobb teret nyer 
a lassú, csendes területfoglalás. Ennek eszköze a terrorfinanszírozás diverzifikációja, 
vagyis az, hogy a terrorszervezet vagy -csoport működéséhez, befolyásának fenntartá-
sához, a terrorcselekmények anyagi, technikai és logisztikai előkészítéséhez, valamint 
a támadások végrehajtásához szükséges anyagi, pénzügyi erőforrásokat, egyre több, 
szerteágazó, nagyon gyakran legális vagy legális vállalkozással fedett tevékenységből 
biztosítsák. A diverzifikáció színtere a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, turisztikai 
és vendéglátási infrastruktúra, végrehajtói a vállalkozások, a pénzváltótól az emléktárgy- 
és régiségkereskedésen, élelmiszerüzleteken, szállodákon, utazási és szállítmányozási 
cégeken keresztül egészen a bankokig, a kulturális, sport, közösségi és humanitárius 
szervezetekig. Ezek megjelenése és terjedése, legális vállalkozásokon és szervezeteken 
keresztül végrehajtott fokozatos és folyamatos behatolása nemcsak a jóléti társadal-
makba, de néhány olyan országba is, ahol a gazdasági, társadalmi térnyerést követően 
jelentős politikai támogatásra is találhatnak, megnöveli a nemzetbiztonsági szervezetek 
amúgy sem kevés feladatát, hiszen a nemzetbiztonságra negatív hatással lévő szervezet 
harmadik, sőt, negyedik országon keresztül, kívülről is utat találhatnak országunkba.

Belpolitikai tényezők

A politikai válaszokat és megoldásokat igénylő, előbb felsorolt globális klimatikus és tár-
sadalmi tényezők, valamint a később még említésre kerülő gazdasági tényezők többszö-
rösen összetett, kumulált hatása, folyamatos kihívást jelent a kormánynak. Nézzünk egy 
példát: a klimatikus viszonyok miatti termékszerkezet-változtatás ugyan csak lassan 
befolyásolja a mezőgazdasági termelést, de a termésátlagok változása, a várható termés 
és a fogyasztásra, vagyis a lakosság élelmiszer-ellátásának folyamatos biztosítására, 
valamint felhalmozásra szánt mennyiségek közötti arány azonnal intézkedéseket tehet 
szükségessé. Amennyiben a termés a szükségesnél több, úgy kínálatként jelenik meg 
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a felesleg a nemzetközi piacon. Ha a termés szerényebb a vártnál, a hiányt behozatalból 
kell fedezni, ami a költségvetési előirányzatok átcsoportosításával, a szükséges pénz-
ügyi fedezet megteremtését szolgáló pénzpiaci tevékenységgel is járhat. A fogyasztás 
növekedése, vagyis adott esetben a különböző okok miatt migráló csoportok ideiglenes 
vagy tartós befogadása olyan gazdasági erőforrásokat is igénybe vehet, amelyek miatt 
a lakosság tervezett életszínvonal-emelkedése is veszélybe kerülhet.

Valamennyi gazdasági ágban a tervezett folyamatoktól való kényszerű eltérés, amelyet 
a leggyakrabban külső, általunk nem vagy nehezen befolyásolható tényezők váltanak ki, 
óhatatlanul a belpolitikai viták kiéleződéséhez vezet. Ezt a helyzetet tovább bonyolítja 
a politikai ellentét a befogadás vagy be nem fogadás kérdésében, a kulturális kompatibili-
tás, a vallási tolerancia vagy intolerancia, a szakképzett munkaerő pótlásának nehézségei 
az iparban, a termelő szférában, a szolgáltatások sok területén, illetve az ehhez szükséges 
oktatási-képzési, felkészítési lehetőségek különböző gyengeségei.

Nem egyszerűsíti a helyzetet a más ágazatokban tapasztalható, foglalkoztatást nem 
találó, felesleges munkaerő okozta feszültség sem. Ezek a nehezen, csak hosszú idő alatt 
megoldható feladatok ismét csak a radikalizációs tendenciákat erősítik, táptalajt adva 
újabb szélsőséges nézeteket valló csoportok megjelenésének, a már meglévő csoportok 
további radikalizálódásához, összefonódásához, a radikalizáció esetleges átfordulásához 
erőszakcselekményekbe, illetve a társadalom perifériáján élő csoportok spontán vagy 
rosszabb esetben nemzetbiztonsági kockázatot vagy veszélyt jelentő csoportok által 
történő, indukált radikalizálásához.

A társadalmi feszültségek, súrlódások, konfliktusok dinamikájának megértése, a vár-
ható komplex fejlődési irányok értékelése és az egyes lehetőségeket figyelembe vevő 
forgatókönyvek kidolgozásában való elengedhetetlen részvétel sok szempontból meg-
követeli a nemzetbiztonsági szervek gyorsabb reagálását, átfogóbb véleményalkotását. 
Az előbbi gondolatok nem fogják át a társadalmi tudatállapotra ható különböző tényezők 
valamennyi csoportját, de képet adnak az esetleg távolinak tűnő tényezők egymásra 
hatásáról, illetve egymásra épüléséről. Ennek a komplex és dinamikus erőviszony-rend-
szernek a rövid reakcióidejű figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése talán korunk 
egyik legnagyobb szakmai kihívása.

Külpolitikai tényezők

A külpolitikai tényezők azok, amelyeken keresztül a nemzetbiztonság külső környe-
zete a legláthatóbb módon érzékelhető. Hazánk esetében a globális erőviszonyokban 
tapasztalható bármely rezdülés, eltolódás komoly jelentőséggel bír, hiszen nemcsak 
geopolitikai helyzetünk miatt, de kül- és gazdaságpolitikai kapcsolatrendszerünk miatt 
is a NATO-hoz, illetve az Európai Unióhoz fűződő legszorosabb kapcsolataink mellett 
jó kapcsolatokra, kiegyensúlyozott viszonyra törekszünk a politikailag és katonailag is 
szemben álló erőközpontokkal, illetve azok szövetségeseihez. Az elmúlt évtizedekben 
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kialakított kapcsolatrendszerünk, elsősorban gazdasági és diplomáciai érdekeink kiter-
jednek több olyan országra is, ahol jelenleg hagyományos katonai műveletek folynak.

Ha a globális szembenállás mellett a regionális helyzetre fordítjuk figyelmünket, azon-
nal nyilvánvalóvá válik a globális ellentétek megjelenése regionális szinten. A vestfáliai 
béke után kialakult, a mai geopolitikára is kiható államközi viszonyok során térségünk 
sajnálatosan mindig a régióközi, más szóval interregionális, ütközőzónában volt. Tér-
ségünk bármely államának belpolitikai hullámzásait a világpolitikában meghatározó 
szerepet betöltő bármely szereplő – és itt már nemcsak az úgynevezett állami szerep-
lőkre kell gondolni, de a terrort mint érdekérvényesítési eszközt alkalmazó nem állami 
szereplőkre is – igyekszik kihasználni, pozíciókat szerezni, illetve megszerzett pozícióit 
megerősíteni. Mindezt folyamatosan, egyes hazai társadalmi csoportok, egyesületek, 
közösségek körében végzett beépüléssel, támogatással, a kapcsolattartás – és mondjuk 
ki nyíltan –, a hálózatépítés új formáinak felhasználásával.

Ezeket a kihívásokat csak súlyosbítja a történelmileg megörökölt problémák egész 
sora, amely folyamatosan terhet jelent néhány szomszédos országgal fenntartott kap-
csolatunkban. Ezeket a megoldatlan konfliktusokat bármilyen, fejlődésünkkel, biz-
tonságunkkal ellentétes érdekből könnyű kihasználni, és a valós nemzeti, ezen belül 
a nemzeti biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeink ellen felhasználni. Ebből is látható, 
hogy az európai térségnek az 1990-es  években elkezdődött kitágulása, a gazdasági 
együttműködés majdnem három évtizedes magasabb szintje ellenére az ezekben rejlő 
politikai, társadalmi, kulturális lehetőségek kiaknázása még számos kívánnivalót hagy 
maga után.

A külső nemzetbiztonsági környezet komplexitásának vizsgálata során nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azoknak az országoknak, illetve szervezeteknek a kommuni-
kációs stratégiáját és taktikáját, amelyekkel érdekeink érvényesítése során interakcióba 
kerülünk. Ez az interakció részünkről lehet passzív, vagyis nem kezdeményezőként 
lépünk fel, de a másik fél kezdeményezésének célpontja vagyunk, kommunikációs 
stratégiája részben vagy egészében ránk is irányul. Az aktív interakció, amikor mi 
lépünk fel kezdeményezőként egy kapcsolat kialakításában a másik féllel egyeztetett 
módon. Ekkor a kommunikációs stratégia kialakítása, az eszközök, módok, fórumok, 
a kifejezések megválasztása éppen a stratégiailag fontos kapcsolatok érdekét szolgálja 
a kölcsönösség alapján.

Az ellenséges kommunikációs stratégia forrásainak, eszköztárának, követőinek 
és továbbítóinak feltárása ugyanúgy a külső nemzetbiztonsági környezet stabilitásának 
fontos eleme, mint az előbbi bekezdésekben vázolt környezeti, demográfiai, politikai, 
gazdasági és társadalmi kihívások kezelése. Éppen ezek összefonódása teszi komplexé 
a külső nemzetbiztonsági környezetet.
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Viribus Unitis, avagy civil professzionális konvergencia a 21. században

Bács Zoltán György

Nem, ezúttal nem I. Ferenc József osztrák császár és magyar király jelmondatának tör-
ténelmi örökségéről vagy a Monarchia hasonló nevű csatahajójáról lesz szó. A latin 
kifejezés ma aktuálisabb, mint eddig bármikor. Jelentése „egyesült erővel” vagy „egység-
ben az erő”, az egyetlen észszerű, szakmailag, társadalmilag és politikailag is indokolt, 
megalapozott koncepcionális válasz a dinamikusan változó, felgyorsult, ezért szinte 
azonnali válaszokat igénylő, időszerű kihívásokra.

Milyen erőket kellene egyesíteni, és miért?

Egyedül nem megy. Voltak korok, amikor maga a társadalmi, gazdasági, politikai és ezzel 
egyetemben a védelmi, katonai fejlődés igényelte a teljesen elkülönített szakosodást, 
az egyes speciális, jól körülhatárolható feladatok rendszeres, ismert struktúrában történő 
végrehajtását. Példaként említhetők a termelési folyamatok, vagy a társadalom életében 
alapvető funkciók, mint a szintenként elkülönülő oktatás, az ellátás, a szolgáltatások 
és természetesen a védelem. Ezek között, ha volt is valamilyen átjárás, az rendkívül 
korlátozott volt, hiszen az elkülönülő területek más és más fizikai, szellemi és ismereti, 
valamint eszközhátteret igényeltek, és a tevékenységük helyszíne sem mindig volt azonos.

A funkcionális elkülönülésnek ez a rendszere leginkább a feudális hierarchián keresz-
tül mutatható be, de különböző formáiban jelen volt és van az alkotmányos monar-
chiákban, az áldemokráciákban, az egyeduralmi, vezetőközpontú rendszerekben, így 
a fasizmusban, nácizmusban, kommunizmusban és minden olyan politikai, ideológiai 
rendszerben, ahol az abszolutizált, idealizált állam, illetve annak piedesztálra emelt, 
félistenként kötelezően tisztelt képviselői voltak az elkülönülésen alapuló rendszere 
kedvezményezettjei. Ha a fenti helyzetleírás alapján valakinek a latin „Divide et Impera”, 
vagyis az „oszd meg és uralkodj” elve és az erre épülő gyakorlat is eszébe jut, az nem 
a véletlen műve.

A merev funkcionális elkülönülés lebontása a társadalmi, gazdasági és tudományos 
fejlődés előrehaladtával egyre sürgetőbbé vált. Az alkalmazott tudományok mind gyor-
sabb felhasználása a termelés, fogyasztás, kommunikáció, oktatás, képzés és nevelés 
világában, illetve az alap- és alkalmazott kutatásoknak a gazdasági stratégiai fejlődésre 
gyakorolt hatása, vagyis az adott társadalom komplex fejlődése, a fenntartható fejlődés 
biztosításának igénye katalizálta a tudományterületek együttműködését.

A védelemmel kapcsolatos műszaki és egyéb kutatások a társadalomfejlődés extenzív 
időszakától – a gyarmatosítás korától gyakorlatilag napjainkig folyamatosan – prioritást 
élveztek és élveznek. Sok, ezen a területen megjelent újdonság, találmány, megoldás 
hosszabb-rövidebb idő után a védelmi felhasználás területéről átkerült a polgári alkalma-
zások közé. Gondoljunk csak a teflon és a titánium alkalmazására! Mindkettő hadiipari 
célú kutatás eredményeként lett a védelemtechnikai berendezések fontos alkotóeleme.
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Az egyes tudományterületek és termelőbázisok merev elhatárolásának, illetve elkü-
lönített irányításának egyik legjobb példája a szovjet hadiipari komplexum, a VPK27 
tevékenysége a hidegháború időszakában. Az 1960-as  években a szovjet nemzeti össz-
termék éves növekedése 4-5% körül volt. Az 1970-es  évek elejére ez először négy, majd 
három százalék alá esett vissza, miközben a védelmi kiadások aránya a hatvanas években 
12-13%-ról a hetvenes évek végére 13-14%-ra  emelkedett.28 Látható módon a hadiipari 
komplexum igényeinek kielégítése a szovjet termelési potenciál jelentős részét kötötte 
le úgy, hogy ebbe beletartozott az olyan polgári célú ipari létesítményekben a védelmi 
megrendelések teljesítésének ellenőrzése is, mint például egy csokoládégyár, textilgyár. 
Nagyon sok volt a többcélú termelést folytató üzemek száma is. Ezekben a polgári célú 
felhasználásra szánt termékek mellett az adott technológiával előállítható, védelmi célokat 
szolgáló termékeket is gyártottak. Arra is volt példa, hogy a polgári célú termelés mint 
fedőtevékenység szerepelt a VPK igényeit szolgáló termelés leplezésére. Ilyen volt például 
a Leningrádi Optikai és Mechanikai Gyár, ahol a filmfelvevők és más optikai eszközök, 
fényképezőgépek mellett a védelemben és az űrkutatásban, illetve a technikai felderí-
tésben is használatos eszközöket is gyártottak. A védelmi célú berendezések beszerzése 
az 1970-es  évek elején a teljes beszerzés mintegy harmadát tette ki, míg az évtized végére 
ennél magasabb arányt ért el.29 A mereven elkülönített szakterületek koordinációja 
kormányzati szinten valósult meg: a szovjet kormány egyik elnökhelyettese volt fele-
lős a hadiipari komplexumért. A szovjet tervutasításos gazdasági rendszer lényegéből 
adódóan a védelmi költségvetést névlegesen alacsonyan lehetett tartani, mivel a polgári 
ágazatok költségvetésének egy része is a védelmi célú feladatok teljesítésére szolgált.

Az alacsony katonai költségvetés másik oka a mesterséges árfolyam-szabályozás volt, 
amely alapján az átszámítások során az 1 dollár egyenlő 0,72 rubellel, ami irreális volt, de 
a statisztikai adatokban a valós különbséget nem lehetett érzékeltetni, ám a nemzetközi 
és hazai propagandában jól fel lehetett használni. Az alacsony nominálértékű katonai 
költségvetés harmadik pillére éppen maga az állami meghatározó szerepe, a tervutasí-
tásos rendszer volt. Ennek alapján a kijelölt termelőegységek a meghatározott mennyi-
séget, a meghatározott határidőre vagy előtte, az előre, a tervekben meghatározott áron 
(!) voltak kötelesek előállítani és leszállítani.

A szovjet rendszer gazdasági, politikai és ideológiai összeomlása rákényszerítette 
a védelemgazdaság és irányítás szereplőit, hogy az állami megrendelések és finanszí-
rozás megszűntével először csak eseti, ad-hoc jelleggel, később fokozatosan már pro-
jektek keretei között hangolják össze kutatási és fejlesztési, valamint tervezési és gyár-
tási technológiai tevékenységüket. Ezzel párhuzamosan jelentősen felértékelődtek 
a tudományágak határterületein folyó kutatások. Ezek a határterületek egyre nagyobb 
jelentőségre tettek szert, mivel egyesítették magukban a több tudományágat is átfogó 
további fejlesztések lehetőségét a többcélú felhasználhatóságot, vagyis a piacképességet. 

27 Voenno –promislennij kompleksz (Военно-промышленный комплекс).
28 Soviet economy and in the 1980’s: Problems Prospects Part 1. 1983, 160. 
29 Uo.
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A határterületek kutatásának további haszna is van: racionálisabbá, költséghatékonyabbá 
teszi a kutatásokat, és megmutatja az egyes eddig külön kezelt tudományágak közötti 
természetes egymásra épülést, összefonódást, a tudományterületeken is érzékelhető 
dinamikus komplexitást, a tudományágak és felhasználási területek komplementer jel-
legét, vagyis azt, hogy kiegészítik egymást.

A szovjet mentalitás ellenpontja természetesen az amerikai gondolkodásmód volt 
és maradt is. A tengerentúlon a kutatás és fejlesztés önmagában is a piaci törvények sze-
rint folyt, vagyis a gyorsabb, hatékonyabb eredmények bármely területen piacképesebbek 
voltak a vetélytársaknál. Ennek megfelelően az új eredmények piaci értékesítése, illetve 
az ebből származó extraprofit volt a kutatások és fejlesztések célja, a további fejleszté-
sek alapja is. A lehetséges külső piacokhoz, vagyis az ország határain túli eladásokhoz 
természetesen a belső mechanizmusokon, engedélyeztetési eljárásokon keresztül lehe-
tett eljutni. Ezért is volt – és ma is egyszerűbb – az amerikai belső piacot megcélozni 
és az ott jelentkező igényeket, keresleti réseket kielégíteni. Ez egyaránt igaz a védelmi 
ipar és a polgári felhasználású termékek és technológiák, illetve a kettős felhasználható-
ságú termékek és technológiák esetében. A védelmi termékek és technológiák esetében 
a piac nagyságát a védelmi költségvetés különböző fejezetei határozzák meg, illetve 
a védelmi tárcához allokált egyéb feladatok, amelyekben más tárcák is részt vesznek. 
Ilyen például az űrkutatás.

Nyilvánvaló, hogy az egyre összetettebb, magasabb színvonalú, nagyobb anyagi 
és szellemi ráfordítást igénylő, de az aktuális környezetvédelmi, gazdaságossági és taka-
rékossági előírásoknak is eleget tevő komplex rendszerek kidolgozása piaci alapon, 
vagyis több résztvevős versenyeztetés formájában lehet a leghatékonyabb, leggyorsabb 
és legtakarékosabb. Ennek több következménye is van. Az egyik, hogy a védelmi ipar-
ban meghonosodott technológiákat, és egyes, polgári célra is alkalmazható termékeket, 
nagyon gyorsan a nem katonai célú felhasználók számára is elérhetővé teszik. Itt talán 
elég csak a rendkívül nagy amerikai fegyverpiacra gondolni. Hány olyan kiegészítő talál-
ható ma a sport- és fegyverboltok polcain, amelyek a katonai vagy rendvédelmi, esetleg 
a különleges erők eszköztárában jelentek meg korábban? A másik következmény, hogy 
a hagyományos gyártmánytervezési, fejlesztési és kísérleti, valamint gyártási kapacitások 
központosítása helyett a célfeladatokat, az egyes fázisokat már egyre kevésbé az adott 
cégen belül hajtják végre, végzik el, hanem inkább projektrendszerben, a szakosodott 
vállalkozásokkal összefogva, koordináltan, szerződésekben rögzített feltételek mellett 
oldják meg. A projektet koordináló cég végzi a termék vagy technológia piacra vitelét, 
legyen szó akár védelmi, akár polgári célú technológiáról vagy termékről.

Van itt valami különleges, számunkra szokatlan. Észre kell venni, hogy a védelmi 
szükségletek kielégítésében nemcsak állami tulajdonban lévő vagy közvetlen állami 
irányítás alatt álló cégek vesznek részt, hanem beszállítóként minősített magáncégek is! 
Gondoljunk csak arra, hogy amikor Samuel Colt megalkotta a forgópisztolyát, azt mint 
magánszemély, mondhatni magánvállalkozó tette, és utána ajánlotta fel a hadseregnek. 
A helyzet mára abban változott, hogy a felhasználói oldal által meghatározott paraméterek 
alapján a potenciális beszállító a saját felelősségére és kockázatára kezd bele a megpá-
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lyáztatott technológia vagy eszköz kifejlesztésébe, igyekezve jobb eredményeket elérni, 
mint a versenytársak. Ehhez akár konzorciumot is létrehozhat, hogy a technológia vagy 
eszköz előállításához szükséges részfeladatokat ezek végezzék el. Mi következik ebből?

 – A kutatás és fejlesztés ideje a lehetőségek szerinti legrövidebb.
 – Az erőforrások felhasználása megmarad az előírt keretek között, vagy azt csak 

az észszerűen indokolható mértékben lépi túl.
 – A megrendelő igényei komplex módon teljesülnek.
 – A nyertes beszállítói konzorcium jelentős piaci részesedéshez jut, és folyamatos 

profitot termel.
 – A kutatás, fejlesztés költségeit nem az állami költségvetés fedezi, hanem maga a ver-

senyben részt vevő cég vagy cégcsoport. Az ilyen módon felépített védelmi költ-
ségvetés hatékonysága sokszorosan felülmúlja az állami költségvetésre támaszkodó 
védelmi kutatásokat és fejlesztéseket.

A fentiek alapján világos, hogy amit egyesíteni kell, azok a szellemi, technikai, tudomá-
nyos és pénzügyi erőforrások, jöjjenek azok a polgári vagy a védelmi szférából. Egyesí-
teni és célorientált módon struktúrába kell foglalni ezeket az elemeket, minden esetben 
alárendelve a struktúra vertikális és horizontális szerkezetét a célfeladat jellegének. 
Ez a struktúra lehet egyedi, amely csak egy projektet szolgál ki, de lehet egy olyan 
struktúra is, amely több, hasonló projektet vagy eltérő projekteket is képes akár párhu-
zamosan is kezelni. A siker lényege nem a struktúra nagysága, hanem a feladatmegoldás 
diverzifikálása, a részfeladatok helyes delegálása, átadása más, szakmailag hozzáértő 
egységnek, intézménynek. Csak a helyesen megszervezett munkafolyamatok hatékony 
koordinációja segíti elő a megrendelői oldalról meghatározott feltételek teljesítését.

Terrorizmus, aszimmetria és dinamizmus

A civil professzionális konvergencia a 21. században különös jelentőséggel bír. Az elmúlt 
évtizedek során globális fenyegetést jelentő politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális 
és biztonsági-nemzetbiztonsági kockázati komplexum jelent meg, amely esetenként eltérő 
mértékben és formában, de a világ országainak nagy részét megérintette. Ez a terroriz-
mus. A terror eszközét céljaik megvalósítása érdekében alkalmazó terrorista szervezetek 
és csoportok lételeme az aszimmetrikus módszer alkalmazása. Az aszimmetria, mint 
a hadviselés egyik elterjedt formája, évezredek óta ismert. A lényege az, hogy a vára-
kozásoktól, számításoktól eltérő taktikai megoldásokkal kompenzálja, egyenlítse ki 
az egyik harcoló fél a jobb helyzetben lévő – jobban felszerelt, nagyobb élőerővel ren-
delkező – másik harcoló fél előnyét. Az aszimmetrikus megoldások tárháza rendkívül 
gazdag. Ezt az utat követik a terrorszervezetek és -csoportok is. Gyakran változtatják 
a támadások elkövetési módját, az eszközöket és természetesen a helyszíneket. Ez a dina-
mizmus komoly kihívást jelent a nemzetbiztonság és a közrendvédelem számára. Mivel 
nagy mobilitásuk, flexibilitásuk és jól felépített hálózatuk miatt előnyös helyzetben 
vannak, így a terrorellenes szervezetek és intézmények az esetek nagy többségében 
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a beérkező információkra reagálva próbálják elejét venni a terrortámadásoknak, illetve 
ha ilyen már bekövetkezett, igyekeznek mihamarabb kézre keríteni az elkövetőket és fel-
deríteni a cselekmény és a tettesek hátterét.

A megelőzés, illetve a bekövetkezett cselekvésre való reagálás és a további ellenin-
tézkedések egyik kritikus pontja épp a civil professzionális együttműködés, a polgári 
és szakmai intézmények tevékenységének egymást kiegészítő, egymásra épülő konver-
genciája, az információmegosztást is beleértve. Nyilvánvaló, hogy a folyamatosan változó 
terrorista módszerek ellen változatlan, hagyományos módszerekkel csak korlátozott 
sikereket lehet elérni. Ezért szükség van az új helyzetben alkalmazható rendszabályok, 
protokollok szükség szerint, aszimmetrikus, folyton a helyzet követelményeihez idomuló, 
dinamikus alkalmazására.

A terroristák aszimmetrikus módszereinek alkalmazása átfogja a terrorszervezet 
vagy terrorista csoport működésének számos területét, kezdve a toborzással, a művelet 
tervezésén, a finanszírozáson, az eszközbeszerzésen, a végrehajtók kiválogatásán, fel-
készítésén át egészen a célpontok kijelöléséig, a terrorcselekmény eszközeinek és a vég-
rehajtás lehetséges alternatíváinak meghatározásáig. Ebből következik, hogy a dinami-
kus aszimmetria a terrorszervezetek sikereinek a kulcsa. Az aszimmetria dinamizmusa 
elengedhetetlen, hiszen a változó műveleti és hálózatfenntartási tényezőkkel elébe kell 
menni a terrorelhárító, a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervek és intézmények 
lépéseinek. Ennek egyik, mára már nyilvánvaló útja a terrorizmus paradigmaváltása. 
Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ahogy azt az elmúlt évtizedekben láttuk, a terrorista szervezetek a megfélemlítés, 
megtörés, eszközével, a válogatás nélküli, tömeges erőszak alkalmazásával próbálták 
politikai céljaikat elérni. A nemzetközi koalíció és a terrorelhárítási szervek széles körű, 
hatékony összefogásának, együttműködésének és megelőző tevékenységének köszönhe-
tően az elmúlt években, különösen az Iszlám Állam katonai szervezetének megtörése 
óta, csökkent az erőszakos terrorcselekmények száma. Ez nem jelenti a terrorizmus 
és a terror eszközét alkalmazó, politikailag motivált szervezetek és csoportok megszű-
nését, felszámolását. A dinamikus aszimmetria elvét a gyakorlatban alkalmazva, a válto-
zatlan stratégiai politikai célok elérésére a terrorszervezetek más taktikai megoldásokat 
kezdtek alkalmazni. Gazdasági, vállalkozási, nagy- és kiskereskedelmi, pénzügyi, kul-
turális, sport-, jótékonysági és oktatási fedőszerveket hoztak létre, amelyeken keresztül 
a vállalkozások közelében élő lakosságra célzott tevékenységet fejtenek ki. Meggyőző 
munkájukkal képesek befolyásolni az ott élők hangulatát, tekintélyre tesznek szert, 
és az önkormányzatokban is pozíciókat szereznek. Erre legjobb Libanon példája, ahol 
a 2018-as  parlamenti választásokon a Hezbollah és szövetségesei a 128 parlamenti man-
dátumból hetvenet szereztek meg. Ez 54,68%-os  többséget jelent.30 Hasonló gondokkal 
küzd manapság a világ több, kormányzati, gazdasági és politikai hullámzásoknak kitett 
országa is, például, Peru, Venezuela és Paraguay. Az ebből fakadó veszélyek kézenfek-
vőek, és magától értetődőek.

30 Perry–Maclean 2018.
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A paradigmaváltás mellett, azt kiegészítve érzékelhető a terrorfinanszírozás diver-
zifikációja is. Erre a legjobb lehetőséget a fent felsorolt – vállalkozási, nagy- és kiskeres-
kedelmi, pénzügyi, kulturális, sport-, jótékonysági és oktatási – területeken megszerzett 
pénzügyi eszközök, illetve a hagyományosnak számító pénzmosás kínálja. Ez a fajta 
diverzifikáció vagy „több lábon állás” kiegészíti a hagyományos, bűncselekményekből 
származó forrásokat. A kábítószer-bűnözésben való részvétel, az illegális műkincs-ke-
reskedelem, a zsarolás, kényszerítés, védelmi pénz szedése ugyanúgy jellemző bevételi 
forrás napjainkban is. Ezzel elérkeztünk egy másik, egyre inkább előtérbe kerülő és egyre 
nagyobb szerepet játszó tényezőhöz, a konvergencia gyakorlatához.

Konvergencia a fenyegetések oldaláról

Mi mivel konvergál, mi mihez közelít? A határon átnyúló kapcsolatrendszerek, különös 
tekintettel a nemzetközi szervezett bűnözésre, ezen belül a kábítószer-bűncselekmé-
nyekre, ember, fegyver és egyéb árucikkek csempészésére, továbbá a terrorizmusra, alap-
vető jellegzetesség a komplexitás, az egyes cselekvési mozzanatok egymásra épüléséből, 
kellő időzítéséből kialakuló horizontálisan és vertikálisan is strukturált együttműködés. 
A gazdasági együttműködést érintően már írtam, a munkafázisok elkülönülése és azok 
összehangolása a megoldandó feladatok bonyolultságának növekedéséből fakadó, termé-
szetes folyamat. Nincs ez máshogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus világában sem.

A taktikai érdekazonosság, az anyagi előnyök, illetve a terrorizmus esetében a politi-
kai szándékok érvényesítéséhez szükséges eszközök megszerzése a különböző bűncselek-
ményfajtákra szakosodott csoportok, szervezetek között „természetes”, esetleg stratégiai 
együttműködést indít el. Így a bűncselekményfajták egymást kiegészítve közös célok 
mentén valósulnak meg. Mivel a szervezeti háttér leggyakrabban változatlanul elkülönül, 
nem olvad egybe, vagyis nem jön létre a bűnszervezetek között egyesülés, fúzió, hanem 
csak egymás felé tartva közelednek egymáshoz, ezért beszélhetünk konvergenciáról, 
a bűnszervezetek funkcionális konvergenciájáról.

A terrorizmus, mint a jelenkori szervezett, politikai indíttatású, de gyakran vallási, 
ideológiai téveszmékkel leplezett bűncselekmények sajátos fajtája, különleges helyet 
foglal el a konvergencia szempontjából is. Ahogy az előbb már látható volt, a taktikai 
együttműködés a terrorcselekmények előkészítésében más bűnszervezetekkel a terror-
szervezeteknél folyamatosan alkalmazott eljárás. Ugyanakkor van egy rendkívül sajátos 
terület, a nemzetközi szervezett bűnözés egyik különösen veszélyes ága, ahol az ága-
zati, stratégiai konvergencia megfigyelhető. Ez pedig a nemzetközi kábítószer-bűnözés 
és a terrorfinanszírozás. Ebben az esetben a terrorcselekmények és a szervezet finanszí-
rozásához szükséges anyagi-pénzügyi háttér megteremtése az a stratégiai érdek, amely 
folyamatos és tartós kapcsolat kiépítését teszi szükségessé. Ennek következménye, hogy 
a terrorszervezetek jelentős része részt vesz a kábítószer-termelésben, -terjesztésben, védi 
a termőterületeket és feldolgozó üzemeket. Itt természetesen mindenkinek a Kolumbiai 
Forradalmi Fegyveres Erők és a perui Fényes Ösvény jut eszébe először, de érdemes 
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figyelembe venni, hogy legnagyobb részben a Hezbollah áll a közel-keleti Captagon-ipar, 
vagyis az amfetamin- és metamfetamin-gyártás mögött.31

A kábítószer további feldolgozása, finomítása és a felvevő piacra történő továbbítása 
és terjesztése már az erre „szakosodott” kábítószer-bűnözői szervezett csoportok feladata. 
Ha az összképet tekintjük, észre kell venni a konvergencia szintjeinek egymásra épülését. 
Először az egymást kiegészítő bűncselekményfajták elkövető szervezetei konvergálnak, 
majd a határok különböző oldalain tevékenykedő komplex bűnelkövetői szindikátusok 
között is kialakul ilyen együttműködés, végül látható a nemzetközi szervezett bűnözés 
és a terrorizmus konvergenciája is.

A konvergenciának létezik egy másik strukturált területe is. Ennek alapját már az előb-
biekben érintettük. Ebben a rendszerben a terrorszervezetek helyi szinten létrehozott 
fedővállalkozásai, pénzmosodái, vallási-kulturális iskolái, sportegyesültei és segélycso-
portjai a lakosság leginkább szükséget szenvedő szociálisan sérülékeny rétegeire hatva 
közelednek a helyi politikai, gazdasági, kulturális, sport- és érdekképviseleti szerveze-
tekhez. Céljuk a hatalmi szervekbe való beépülés és befolyásszerzés. Mindezt a meglévő 
jogi keretek és lehetőségek kihasználásával teszik, a jogszerűen működő vállalkozások 
és szervezetek látszatát fenntartva, miközben valójában a háttérben meghúzódó terror-
szervezet konvergál észrevétlenül a helyi hatalom irányába.

Konvergencia a fenyegetések kezelésének oldaláról: az állami és nem állami 
szereplők együttműködése

Az aszimmetrikus kihívások aszimmetrikus reagálást követelnek, amelyek szintén kon-
vergálnak. A különböző illetékes szervezetek és intézmények által saját hatáskörükben, 
de egymásközt egyeztetett módon meghozott aszimmetrikus válaszintézkedések egy 
része, annak érdekében, hogy a kiváltó cselekmény felderítése és vizsgálata a legered-
ményesebb legyen, nem feltétlenül azonnal a kiváltó cselekmény bekövetkezése után 
azonnal kerül foganatosításra, sőt!

Az aszimmetrikus reagálás nem csupán egy esemény bekövetkezte után alkalmaz-
ható. Létjogosultsága van a megelőzésben is, amikor egy cselekmény előkészítésére 
vonatkozó információra kell dinamikusan, adaptív módon, vagyis a beérkezett infor-
máció sajátosságaihoz alkalmazkodva, az aszimmetria elvének alkalmazásával reagálni 
a cselekmény megelőzése és a körülmények felderítése érdekében. Egyszerűbben: ott, 
akkor, úgy és olyan eszközökkel kell megakadályozni a cselekmény elkövetését, amely 
a terroristák számára a lehető legkevésbé kiszámítható. Ezek jellegzetességei mindig, 
folyamatosan dinamikusan változnak, ezeket változtatni kell. Épp ez az aszimmetrikus 
reagálás lényege.

A szervezett bűnözés, kábítószer-bűnözés és terrorizmusellenes fellépés nem az erre 
hivatott és létrehozott rendvédelmi és terrorelhárító szervezetekkel és szolgálatokkal 
kezdődik, hanem az egyes állampolgárral. Vagyis, ha egy lehetséges és kívánatos konver-

31 Barker 2015. 
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gens rendszerben gondolkozunk, akkor először a társadalmilag veszélyes cselekmények 
üldözésére hivatott szervezeteket kell közelíteni az állampolgárhoz, a szolgálati érde-
kek határáig ki kell lépni a szofisztikált elzártságból, a szakmai elefántcsonttoronyból, 
meg kell szólítani az állampolgárt, hogy az kezdje el interaktívan támogatni a hatósági 
feladatok ellátását. Konvergencia? Igen, az! Az állampolgár és az ő védelmére hivatott 
intézmény közötti érdekazonosság alapján itt egyfajta társadalmi konvergenciáról beszél-
hetünk. Ennek a konvergenciának a feltételei, módja, lehetőségei, területei és határai 
több külön tanulmány tárgyát is képezhetik.

Az érdekazonosság és a közös célok nyilvánvalóan megvannak a különböző nemzet-
biztonsági, rendvédelmi és terrorelhárító szolgálatok között is. Ennek alapján – félretéve 
a hagyományos szakmai szervezeti rivalizálást – létrejönnek, Magyarországon már létre 
is jöttek, a szakmai konvergencia feltételei, aminek a szervezeti megjelenítése a Terro-
relhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ. A nemzetközi terminológia még 
fúziós központok néven is ismeri ezeket a konvergenciára épülő, a hatékony információ-
megosztást elősegítő szervezeteket. Csak nézzük vissza, mi áll a korábbi, a gazdasági 
célokat követő konvergenciáról írott részben! A kettőt összehasonlítva láthatóvá válik 
a konvergenciamodell, amely a többszintű, magasan strukturált, egymásra épülő fel-
adatok ellátását fogja át.

A konvergens struktúráknak itt még messze nincs vége. Ha szakmai intézmények 
és szervezetek konvergenciáját nézzük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szervezetek 
hatékony működését elősegítő tudományos és műszaki bázist sem. A nemzetbizton-
sági és terrorelhárítási tevékenység olyan komplex feladat, amelynek technikai hátterét 
folyamatosan fejleszteni kell. Az állami forrásokból rendelkezésre álló források messze 
nem elégségesek, hiszen a „sötét oldal” az állami költségvetés jogszerű keretei nélkül 
képes nagy összegeket és erőforrásokat fordítani a saját eszközeinek fejlesztésére, a leg-
újabb tudományos eredmények azonnali alkalmazására. Ha nem nézünk mást, mint 
az informatikai alkalmazásokat, amelyeket a nemzetközi szervezett bűnözői csoportok, 
a kábítószer-bűnözők és a terrorista hálózatok anyagi-pénzügyi eszközök mozgatásához, 
termékek és szolgáltatások beszerzéséhez, manipulatív célú kommunikációjukhoz vagy 
más célokra is alkalmaznak, láthatjuk, hogy azok között saját fejlesztésű szoftverek is 
szép számmal találhatóak.

A fentiekből is látszik, hogy a dinamikusan fejlődő bűnözői „háttériparral és szol-
gáltatási szférával” csak a tudományos és technikai terület valamennyi szférájára kiter-
jedő, összehangolt kutatói-fejlesztői-alkalmazói együttműködéssel lehet szembeszállni. 
Ehhez egy új, sajátos „konvergens” tudatot kell meghonosítani. Ennek alapja a civil 
és a nemzetbiztonsági, rendvédelmi, terrorelhárítási és katonai struktúrák, valamint 
az ezen a területen tudományos fejlesztésekkel és alkalmazások használatával foglalkozó, 
nemzetbiztonsági szempontból akkreditált intézetek, laboratóriumok közötti összehangolt 
munkamegosztás, a szakmai nemzetbiztonsági szervezetek irányítása és ellenőrzése mel-
lett. Ez a fajta civil – nem civil együttműködés egyaránt ki kell, hogy terjedjen a műszaki 
és a humán tudományterületre, az alapkutatásokra és az alkalmazott tudományok kuta-
tására is. Át kell, hogy fogja az elméleti és a gyakorlati területet, továbbá az úgyneve-
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zett gyakorlat-elméleti kutatásokat is, hiszen ezek dinamikus egysége, komplementer 
jellege és folyamatos fejlődése, fejlesztése teszi lehetővé a 21. századi nemzetbiztonsági, 
védelmi, terrorelhárítási és rendvédelmi kihívásokkal szembeni folyamatosan magas 
színvonalú fellépést, a nemzeti gazdasági, társadalmi, kulturális és polgári célú tudo-
mányos kutatások fejődési feltételeinek maradéktalan biztosítását.
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Társadalom – technológiai környezet – nemzetbiztonság

Dobák Imre

A „nemzetbiztonság” működésének közege

Napjainkban a nemzetbiztonsági szolgálatok egy rendkívül összetett, dinamikusan vál-
tozó világban látják el feladataikat. Működésüket számos külső tényező befolyásolja, 
amelyek az alábbi irányokból érkezhetnek:32

 – a társadalom irányából (például érdekek módosulása, elvárások változása);
 – az állam irányából (például állami berendezkedés, politikai rendszer, szabályozás 

változása);
 – a gazdaság irányából (például erőforrások rendelkezésre állása, költségvetés kérdései);
 – a biztonságpolitikai irányából (például együttműködések, rendkívüli események 

bekövetkezése, biztonsági veszélyek jellemzőinek változása – például új terrorista 
módszerek, migráció tömeges jellege);

 – valamint a fejlődő technológiai környezet irányából.

Értelemszerűen ezen tényezők teljességgel nem választhatók el egymástól, amelyek 
összetettségére a „társadalom”, a „gazdasági szereplők”, és a „nemzetbiztonsági” 
szféra háromszöge mentén felállítható alábbi modellel kívánunk rávilágítani. Segítsé-
gével reményeink szerint áttekinthetőbbé válnak az egymásra gyakorolt hatások, illetve 
az ott megjelenő, gyakran ütköző érdekek. Ebben a háromszögben:

 – A társadalom tagjainak alapvető érdeke, hogy szabadon, határoktól és egyéb kor-
látoktól függetlenül kommunikáljanak, személyes adataikat szabadon védjék (akár 
titkosítási megoldásokat használjanak), és magánszférájukat az állam tiszteletben 
tartsa. A gazdasági szereplők felé ugyanakkor az egyének széles körben önként 
adnak felhatalmazást adataik „gyűjtésére-tárolására”, hiszen ezen adatokkal sze-
mélyre szabottabb szolgáltatásokat kapnak, életüket megkönnyítő megoldásokhoz 
juthatnak. Társadalmi elvárásként jelenik meg részükről, hogy az erre a célra lét-
rehozott biztonsági és nemzetbiztonsági szervek (nemzetbiztonság) biztonságukat 
garantálják.

 – A gazdasági szereplők kategóriájához jelen modell főként az infokommunikációs 
és online kereskedelmi tevékenységek területén globális piacokat szerző és lényegé-
ben jelentős gazdasági és egyben politikai szereplőkké váló nagyvállalati szereplőket 
sorolja (például Apple, Microsoft, Google, Facebook vagy akár az Amazon). Ezen 
nagyvállalatok érdekei között (legyenek azok akár nemzeti, akár globális szintű 
szereplők) jelennek meg, hogy a társadalom tagjainak igényeit kiszolgálva üzleti 
alapon biztosítsák az információs technológiákhoz és a kommunikációhoz való 
hozzáférés lehetőségét. Mindez sajátos viszonyrendszert eredményez a nemzetbiz-
tonsági struktúrák irányába is, hiszen a nemzetbiztonsággal való túlzott együttmű-

32 Dobák 2013, 66.
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ködésük felboríthatja a társadalom irányába meglévő, termékeik, szolgáltatásaik 
szempontjából fontos bizalmi viszonyt (és úgynevezett bizalmi deficit alakulhat 
ki).33 A globális infokommunikációs szereplők esetében további jellemzőként merül 
fel, hogy rendkívüli, akár adott országok politikai folyamataira hatást gyakorló 
technológiai képességekkel rendelkeznek.

 – A nemzetbiztonsági szféra ebben a köztes viszonyrendszerben látja el feladatát, ahol 
a működése mentén a társadalom érdekében végzett összetett nemzetbiztonsági fel-
adatokat, a nemzetbiztonsági érdekek érvényesítését és közvetve az állampolgárok 
védelmét kell keresni. Ugyanakkor a korábbi hidegháborús viszonyokkal szemben 
a veszélyeket gyakran már nem egy jól látható másik fél, hanem a társadalom tag-
jai között meghúzódó nem békés célú egyének (bűnözők, terroristák, hackerek) is 
jelenthetik, akik tevékenységének felderítése sajátos (egyes esetekben a magánszféra 
sérülését okozó) eszközöket igényelhet. A gazdasági szereplők egyrészről együtt-
működési szükségletet (például hírközlési adatok beszerzése egy hírközlési szol-
gáltatótól), másrészről együttműködési lehetőségeket (például fejlesztések) jelen-
tenek. Az együttműködés tartalmát és formáit a nemzetbiztonsági tevékenység 
érzékenysége miatt ugyanakkor a nemzetbiztonsági szféra is sajátos fenntartással 
kezeli. Számos ország esetében látható például a biztonsági magánvállalati szereplők 
fokozott szerepvállalása, de itt említhető akár egy külföldi kommunikációs szol-
gáltató állami kommunikáció biztosításába történő bevonásának vitatott kérdése is. 
Az együttműködéstől való teljes elzárkózás esetén a nemzetbiztonsági szolgálatok 
eszközrendszerei, megoldásai „elavulhatnak”, és előtérbe kerülhet az úgynevezett 
„going dark” jelensége,34 amely (a fejlett titkosítások szabad használata és elterjedése 
kapcsán jelent meg, és) egyfajta „képességvesztést” jelez a technológiailag fejlettebb 
környezettel szemben. A demokratikus államok nemzetbiztonsági rendszerei olda-
láról így egy, az állam, a társadalom és tagjainak védelme érdekében működő olyan 
rendszer működtetése a cél, amely az egyének magánszférájának a lehető legkisebb 
sérülését okozza, ugyanakkor a külső környezet kihívásaira reagálva, a hírszerzés 
és a nemzetbiztonság egyéb területei szempontjából a legnagyobb hatékonyságot 
biztosíthatja. Ezt a hatékonyságot a képességeik és az ezek működésének kereteit 
biztosító jogszabályi környezet hangolásával igyekeznek elérni.

A viszonyrendszer működése

Az infokommunikáció 21. századi globális szereplői sajátos helyzetük, kutatási és ter-
melési erőforrásaik révén szinte szabadon formálhatják a technológiai trendeket. Közös 
jellemzőjük, hogy túlnyomó többségük olyan technikai profilú vállalat, amely egy koráb-

33 Példaként az Apple vagy akár a BlackBerry mobiltelefonok említhetők, amelyekről elterjedt, hogy 
nagyobb biztonságot jelenthetnek felhasználóik számára, így a vállalatok széles együttműködése a nem-
zetbiztonsági szférával minden bizonnyal csökkentené a termékeik iránti keresletet.
34 Swire–Ahmad 2012, 464. 
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ban nem létező piaci szegmensben jött létre az elmúlt 20 év során. Igazi erőforrásaik 
és jelentőségük magukban a „szolgáltatásaik” használatában, és a nagytömegű adatok 
„kezelésében” rejlik. Ilyenek például az internetes keresők vagy akár a közösségi olda-
lak, ahol az információk kezelése, hozzáférések biztosítása a működés lényegét alkotják. 
Szolgáltatásaik lényegében kikerülik az adott állami szereplőket, aminek eredményeként 
ezen globális nagy nemzetközi cégek tevékenysége – az általuk szolgáltatott, a társada-
lom életét pozitívan támogató tagadhatatlan megoldások és fejlesztések mellett – akár 
az egyes államokra is közvetlen hatással lehetnek. A „digitális kapitalizmus” profitorien-
tált nagyvállalataival szemben természetesen sajátos válaszok születnek, amelyek mentén 
a szabályozás és használat, valamint a tiltás folyamatos váltakozásait figyelhetjük meg.

Szabályozás

 – Idesorolhatók az Európai Unió szintjén megjelenő, globális szolgáltatókkal szem-
beni büntetések és a monopolhelyzettel kapcsolatos vizsgálatok. Ki kell emelni 
az állampolgárok személyi adatai fokozottabb védelmének területét, amelyre jó 
példa az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR)35 2018 óta történő kötelező 
alkalmazása,36 valamint az állampolgárok személyes adatainak EU-n kívüli fél 
részére történő átadási kereteinek újraszabályozása. Az Európai Unióból az Ame-
rikai Egyesült Államok felé – adott feltételek megléte esetén – történő személyes 
adatok továbbítására az Európai Bizottság 2000-ben  elfogadott határozata (Biztonsá-
gos Kikötő Adatvédelmi Alapelvek – úgynevezett „Safe Harbor Privacy Principles”) 
adott lehetőséget, amelyet az Európai Bíróság 2015-ben  érvénytelenített,37 majd 
2016-ban  már amerikai kormánygaranciákkal új megállapodást (EU–USA Adatvé-
delmi Pajzs – Privacy Shield) hoztak létre.38 Az infokommunikációs megoldásokhoz 
köthető adatvédelmi igények a nagy globális infokommunikációs szolgáltatóktól 
is számos lépés megtételét követelték. Előtérbe kerültek a felhasználók megfelelő 
tájékoztatásának követelménye az adataik felhasználásáról, kezeléséről és őrzéséről.

35 General Data Protection Regulation – 2016-ban  hatályba lépett, 2018-tól  alkalmazásra kerülő európai 
szintű általános adatvédelmi rendelet a természetes személyeknek személyes adatainak kezeléséről, védel-
méről.
36 Az Európai Unióban kialakítandó adatvédelmi egyezmények gondolata már az évtized elején felmerült, 
felvetve egy egységes elveken alapuló európai szabályozás szükségességét, ahelyett, hogy azokat eltérő 
módon nemzeti szinteken szabályozták volna. 
37 A személyes adatok védelme kapcsán gyakran idézett példa a Schrems-ügy, amelyet egy osztrák állam-
polgár indított Facebook-adatainak Egyesült Államokban lévő szerverekre történő továbbítása kapcsán, 
hivatkozva arra, hogy – a 2013-ban  kirobbant amerikai titkosszolgálati megfigyelési botrány információ-
inak a fényében – adatai nincsenek biztonságban. Mivel az EUB „az olyan szabályozást, amely hatóságok 
számára lehetővé teszi, hogy általános jelleggel hozzáférjenek az elektronikus kommunikációk tartalmához, 
a magánélet tiszteletben tartásához való, alapvető jogot sértőnek találta”, így érvénytelenítette a határozatot. 
A példát lásd: Európai adatvédelmi jogi kézikönyv (2019). 49.
38 Európai adatvédelmi jogi kézikönyv (2019).
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 – Nemzetbiztonsági vonatkozásban az Európai Parlament LIBE Bizottsága39 által 
az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos adatgyűjtése és uniós állam-
polgárokat érintő tömeges elektronikus megfigyelése kapcsán 2013–2014 között 
lefolytatott vizsgálat40 említendő, amelynek eredményeként még inkább hangsú-
lyossá vált az adatbiztonság és a személyes adatok védelme, mind a szabályzás 
szükségességének, mind a biztonság fokozására szolgáló technikai képességek 
megteremtése terén.

 – Széles körben terjedtek el a végpont-végpont közötti titkosítási megoldások, amelyek 
azonban a nemzetbiztonsági és egyéb bűnüldöző szervek számára is megnehezítet-
ték a szükséges információkhoz való hozzájutást. A titkosítások alkalmazásának 
sajátos paradoxona, hogy az egyre erősebb titkosítás nélkülözhetetlen a biztonság 
növelése érdekében akár az egyének szintjén, akár az állami rendszereknél, emel-
lett azonban fontos azt is biztosítani, hogy az arra jogosult bűnüldözési, illetve 
nemzetbiztonsági szervek meghatározott feladataik mentén (például terrorizmus 
elleni küzdelem) hozzáférjenek a számukra szükséges és engedélyezett adatokhoz. 
A legismertebb, a médiában megjelent nemzetközi példaként a 2016-os  FBI41 vs. 
Apple42 eljárás emelhető ki. Ennek során egy San Bernardinó-i  terrorcselekményt 
követően az FBI bírósági eljárásban kérte az Apple közreműködését, egy a rendsze-
rében alkalmazott titkosítási funkció dekódolási módszerének általános átadására. 
A nemzetbiztonsági érdek vs. személyes adatok precedensjellegű eljárás hatalmas 
nemzetközi visszhangot keltett, amely végén az FBI mégis külső közreműködéssel, 
egyedi hackereljárással szerezte meg az eszközről a kívánt adatokat.

 – Hasonló helyzetet láthatunk a Google-höz hasonló, az oroszországi internetes kere-
sések túlnyomó részét uraló Yandex keresőszolgáltató elleni orosz állami fellépés 
esetében is. A korábban még együttműködőnek43 tekintett szolgáltatót 2019-ben  
rendszerének állami blokkolásával fenyegették, mivel nem volt hajlandó átadni tit-
kosítási kulcsait az orosz titkosszolgálatoknak, annak ellenére, hogy erre az orosz 
törvények köteleznék. A Yandex esetében ez szintén azt jelenthette volna, hogy 
állami oldalról általános lehetőség nyílna a személyes kommunikáció átfogó, rend-
szerszintű megfigyelésére. A kérést a szolgáltató már az internet szabadsága ellen 
vívott lépésként értékelte, és nem tett eleget az orosz titkosszolgálat kérésének.44

 – A legtöbb országban azonban a tiltás, korlátozás helyett, illetve mellett az állam 
önmaga is előszeretettel használja hivatalos információmegosztásra a globális 
infokommunikációs szereplők szolgáltatásait. Ilyenek a közösségi felületek, ame-
lyek milliárdos felhasználói közössége lehetőséget nyújt az állami szféra számára 

39 Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizott-
ság. 
40 Moraes 2013.
41 Federal Bureau of Investiagtion – Szövetségi Nyomozó Iroda.
42 The Apple-F.B.I. Case (2016). 
43 Drobinina 2011. 
44 Weir 2019.
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az állampolgárok csoportos, de akár egyéni megszólítására is. Ma már általánosnak 
tekinthető, hogy a kor kihívásaira reagálva és a választók, állampolgárok széles körét 
elérve a politikusok a korábbi állami internetes oldalak mellett a nagyobb közösségi 
oldalakon (Facebook, Twitter) tesznek közzé hivatalos üzeneteket. Számos kutatás 
vizsgálta az amerikai elnökválasztások sorából B. Obama korábbi amerikai elnök 
2008-as  választási kampányát, amely során már több mint 100 főt alkalmaztak 
digitális jelenlétének biztosítására, de ő használta először (a 2011-es  előválasztások 
során) a YouTube-ot választási üzenetének közzétételére.45 Donald Trump 2016-os  
választási kampányánál szintén jelentős szerepet kaptak a közösségi csatornák, ahol 
azonban már – mint arra a 2018-ban  Facebook – Cambridge Analytica botrány fel-
hívta a figyelmet – a közösségi oldalakon keresztül történő célzott politikai befolyá-
solás, és a személyes adatok helytelen kezelésének problémái is felszínre kerültek.46

Tiltás

 – Általánosan ismert Kína és a nagy keresőóriás Google viszonya, ahonnan a vállalat 
szolgáltatásával már tíz éve kivonult, mivel az állam a keresések cenzúrázását várta 
el. A piaci érdekek mentén igaz az elmúlt években ismét felmerült a kínai állam szá-
mára hozzáférést biztosító keresőmotor (Dragonfly) fejlesztésével a piacra történő 
visszatérése, hiszen így, egy több mint egymilliárdos ország piaci szegmense maradt 
meg a kínai IKT-szektor számára. Oroszországban hasonló piaci és a nemzetbizton-
sági érdekek találkozását láthatjuk. 2019-ben  a hatóságok felszólították a Google-t, 
hogy állítsák le a cég tulajdonában lévő YouTube-on közzétett és „Oroszország-
ban törvényellenesnek minősített tömegmegmozdulások hirdetését”, és felmerült 
a keresőmotor elérésének blokkolása is. Ugyanakkor az Apple – vélhetően szintén 
piaci megfontolások miatt – lépéseket tett arra, hogy a nemzeti szintű elvárásoknak 
megfelelve Kína, valamint Oroszország esetében is biztosítsa, hogy az adott orszá-
gok határain belül tárolja a honos állampolgárok adatait.47 Oroszország esetében 
terrorizmusellenes törvény (Jarovaja tv.) alapján így együttműködési kötelezettsége 
jelenik meg a biztonsági szolgálatok irányába is.

 – A kommunikáció szabadsága és az állami szintű megfigyelési lehetőségek körüli 
vitákhoz sorolható az orosz VKontakt közösségi oldal korábbi példája, amely siker-
telenül próbált meg ellenállni az orosz állami elvárásoknak, vagy akár a blokkolással 
fenyegetett Telegram üzenetküldő elterjedt alkalmazása, amely titkosítást alkal-
mazva biztosítana védelmet felhasználói kommunikációja számára.48

45 McComb-Gray 2017. 
46 Az évekig húzódó (2015–2019) Cambridge Analytica adatelemző cég botránya, amely során 87 millió 
amerikai Facebook-profilját használta fel egy profilozásra, elemzésre alkalmas szoftver létrehozásához, 
amely eredményeként például személyre szabott politikai hirdetésekkel befolyásolni lehetett amerikai 
szavazókat a 2016-os  amerikai elnökválasztási kampány alatt. Lásd: Wagner 2018. 
47 Mackinnon 2019. 
48 Domokos 2018. 
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 – Idesorolhatók azon gyakorlatok is, amikor egyes államok a nemzeti szintű bizton-
sági érdekeik kapcsán bizonyos infokommunikációs területeken a függetlenségre 
való törekvés útját választják. A kiberbiztonság szempontjait tekintve ezek főként 
az államigazgatás területén figyelhetők meg, így például saját hírközlési és adatát-
viteli rendszerek, illetve zárt kommunikációs szolgáltatások kiépítése és az azokra 
való áttérés (nemzeti szintű mobiltelefon vagy akár levelezési szolgáltatások kiala-
kítása). Franciaországban például a külföldi titkosszolgálati megfigyeléseket elke-
rülendő a BlackBerry okostelefon internetezésre való tiltása az államigazgatásban 
már 2007-ben  megjelent, de a 2013-as  amerikai titkosszolgálati botrány után a fran-
cia kormányzat érzékeny területein az általánosan használt mobiltelefonok helyett 
a francia Thales hadiipari cég mobiltelefonjának (Teorem) használatát írták elő.49 
Az amerikai haditengerészet pedig 2019 végén a rendkívül gyors ütemben terjedő 
(a kínai ByteDance tulajdonában álló) TikTok mint közösségimédia-alkalmazás 
letöltését és használatát tiltotta be kiberbiztonsági okokból a kormány által biztosított 
okostelefonokon és táblagépeken.50

A kínai példa

 – A kínai példa annak sajátosságai és a megfigyelés általános jellege miatt minden-
képpen áttekintésre érdemes. Kína napjainkra széles körű megfigyelési technoló-
giai eszközrendszereket épített ki az országban, amelyek szintje a világon addig 
sehol nem látott méreteket öltött, és amely fejlett technológiákkal rendkívül széles 
körben (az emberek mozgásától kezdve, egyéb elektronikus kommunikációjukig) 
megfigyelhetik tevékenységüket. Nemzetközi szakirodalmi források több mint 200 
millió biztonsági kamerát említenek, amely szám 2022-re  várhatóan 213%-kal  626 
millióra fog emelkedni. Ezek egyéb IKT-megoldásokkal, arcfelismeréssel, az egyén 
mozgásának nyomon követésével, egyéb adatbázisokban tárolt személyes adatokkal 
történő összevetésével és a mesterségesintelligencia-alkalmazásokkal együtt már 
a társadalom mindennapjainak átfogó elemzését biztosíthatják, elősegítve a kínai 
„társadalmi érdemeken alapuló kívánt viselkedés elfogadását ösztönző” társadalmi 
pontrendszer bevezetését.51

 – A kínai „megfigyelési technológia” exportja a 2008-as  pekingi olimpia után kez-
dődött, amely óta Kína 54 országba exportálta a magánéletre hatást gyakorló meg-
figyelő rendszereit.52 Míg a szakirodalmi források alapvetően a „tekintélyelvű” 
kormányok működéséhez kapcsolják a széles körű, a társadalom tagjait érintő meg-
figyelési alkalmazásokat, mindezek egy-egy kiemelt biztonsági kihívás kapcsán 
(például terrorizmus, bűncselekmények, sportrendezvények) jelen vannak a világ 

49 Hadat üzent a Gmail-nek  a francia kormány (2013). 
50 Brown 2019.
51 Dalha 2020.
52 Dalha 2020.
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demokratikus állami berendezkedésű régióiban, nagyvárosaiban is (például London). 
Ezen képességek az „okos város” technológiái mentén is várhatóan megjelennek, 
így kiemelten fontossá válik az adatok tárolásának és felhasználhatósága szabályo-
zásának változó technológiai környezethez történő igazítása.

A kutatás, fejlesztés és innováció átrendeződése nemzetbiztonsági szemmel

A 21. századi nemzetbiztonsági struktúrák – amelyekkel szemben társadalmi és „szak-
mai” elvárás, hogy korszerű megoldásokkal, rendkívül képzett állománnyal és megfelelő 
reagálási lehetőségekkel rendelkezzenek – eszközei, megoldásai, személyi utánpótlásuk 
jelentős része is ebben a „megoszthatatlan” környezetben fejlődnek. Más ágazatoktól 
eltérően céljaikat nem a profitorientáltság, hanem az állam biztonsági igényeinek kielé-
gítéséhez való hozzájárulás, az abban történő részvétel határozza meg.

A múlt század keleti-nyugati szembenállásának időszakában a különböző technoló-
giák fejlesztésénél és felhasználásánál az egyes államok törekedtek a nemzeti, illetve 
szövetségesnek tekintett országok különböző szektoraiban létrehozott technikai megol-
dások alkalmazására, így széles kapcsolatokat építettek ki a külső, tudományos kutató-
intézeti és együttműködő vállalati környezet irányába. Ennek az időszaknak a fejlesztési 
sajátosságaira többek között az alábbiak voltak jellemzőek:

A hidegháborús szembenálláshoz igazodó rendkívüli technológiai verseny.
 – A technikai rendszerek létrehozása történelmileg vagy az állami oldalon történt, 

vagy azok fejlesztése, beszerzése sajátos zárt kapcsolatot igényelt a nemzeti iparral, 
amelyet a titoktartás jellemzett.

 – Az ipari, technológiai, gazdasági jellegű hírszerzés kiemelt jelentősége.
 – A nemzeti szinteken rendelkezésre álló K+F képességek és kapacitások felhaszná-

lása, a nemzeti szintű (állami) „külső” kutatóintézetek, egyetemek nem nyilvános 
módon történő bevonása.

 – A szövetségesi rendszerben partnerként megjelenő országokkal való technikai, tech-
nológiai, tudományos együttműködések és tapasztalatcserék.

Globális információs társadalmunkban mindennek szempontjai azonban átalakultak. 
Napjainkban a technológiai fejlesztések és a K+F eredmények túlnyomó része már 
az állami szférán kívül, a piaci, vállalati szférában keletkezik, és számos területen 
a korábbi elzártság már nem megvalósítható. Ennek okai között jelennek meg, hogy 
a 21. századi korszerű elektronikus információmegosztási formák, a tudomány új ered-
ményeihez való globális hozzáférés, a fejlesztési képességek és központok decentralizá-
lódása, valamint az internetre és az informatikára épülő szabad fejlesztési lehetőségek 
rendkívüli módon átalakították a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) rendszerét, 
amely napjainkra a fejlődés egyik legmeghatározóbb területévé vált.

Amíg az új technológiák előnyei egyértelműnek tűnnek, addig nemzetbiztonsági 
szempontból azok megjelenése kapcsán gondoljunk egyszerűen a magánszférában vagy 
akár másik országban fejlesztett olyan megoldásokra, amelyek (állami szférába történő) 
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beáramlása azonban kockázatokat is rejthet magában.53 A Kadtke–Warton szerzőpáros 
a technológiai nagyhatalom Egyesült Államok esetében fogalmazza meg, hogy „számos 
tényező miatt az új technológiák következő generációja valószínűleg az Egyesült Államo-
kon kívül kerül forgalomba és gyártásra, ami stratégiai és hosszú távú veszélyt jelent”.54

Minderre talán a legjobb példa, a világunkra mindenképpen hatást gyakorló 5G tech-
nológiai bevezetése,55 amely már önmagában is – mint az egyes nemzeteken túlmutató 
és globális vállalati szereplők részvételével zajló – technológiai rivalizálás színtere. 
A hagyományosnak tekinthető kommunikációs megoldásokkal szemben szakértők hívják 
fel a figyelmet arra, hogy az 5G kiépülése várhatóan alapjaiban fogja megváltoztatni 
társadalmunk számos szegmensét. Eszközök tömegei fognak valós időben kommunikálni 
egymással és az IoT- (Internet of Things – „dolgok internete”) megoldások, az internetre 
csatlakozó szenzorok milliói várhatóan életünk több területét is a technikai adatok által 
vezérelt irányba mozdítják el. Tovább fejlődnek a tömeges adatok feldolgozásának újszerű 
megoldásai, és ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligencia alkalmazásai.56

Az 5G politikai jelentősége is vitathatatlan, gondoljunk csak a technológiai élme-
zőnybe tartozás gazdasági, társadalomfejlődési és biztonsági hatásaira. Számos ország 
(például Kína, Dél-Korea, Japán és több EU-tagország) már kijelölte a rendszer működé-
séhez szükséges frekvenciaspektrumot, és jelenleg már a hálózatok kiépítése, a regionális 
szolgáltatásindítás, valamint az infrastruktúra technológiai – gazdasági szempontrend-
szerei körül folynak a gyakran „gazdasági csatározásokba” torkolló nemzetközi viták.57

A kérdéskör összetettségét, jövőbe mutató gazdasági és nem utolsósorban társadalmi 
súlyát jelzik az egyes országok eltérő álláspontjai is. Míg Kína ellenőrzi a „világ 5G-sza-
badalmainak több mint egyharmadát, és a meglehetősen korlátozott számú potenciális 
fejlesztői és gyártói kört”,58 az európai országok többsége támogatja annak bevezetését, 
az Egyesült Államok esetében pedig a kínai technológiai kiszolgáltatottságtól tartva, 
a technológiai lemaradás behozatalához való időnyerés vagy akár egy későbbi techno-
lógiai piaci pozíciószerzés előkészítése sejthető.

A technológiai-gazdasági fölényért vívott küzdelemben kiemelten fontos nemzet-
biztonsági kérdésként merül fel, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékben egy adott 
társadalom működését alapjaiban meghatározó technológiai infrastruktúrát, a felhaszná-
lók életének szinte minden területére kiterjedő adatokat egy másik országnak vagy akár 
multinacionális nagyvállalati szereplőnek kiszolgáltatni. Mennyiben veszélyeztetheti 

53 A piaci, nemzetgazdasági, valamint nemzetbiztonsági kérdéskörök találkozásánál számos olyan nemzet-
közi példa látható, amelyek jól jelzik ezen kérdéskörök összetettségét. 2018-tól  zajló gazdasági háborúvá 
növekvő folyamat része a kínai Huawei mobilkommunikációs óriáscég nemzetbiztonsági kockázatra való 
hivatkozással, Egyesült Államokból történő kitiltásának kérdése.
54 Kadtke–Wharton 2018. 
55 Az 5G-szabvány végleges változatának jóváhagyását 2020 elejére tervezte a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU).
56 Kadomtsev 2019. 

57 Lásd: az Egyesült Államok és Kína között kirobbant gazdasági háború, a kínai Huawei cég térhódítása.
58 Kadomtsev 2019.
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ez az adott nemzet és a társadalom szuverenitását, vagy pedig ennek ellenoldalaként 
a korszerű megoldások hiányában a technológiai elszigetelődés és a gazdasági-társadalmi 
lemaradás veszélye fenyegethet. A jövőben minden bizonnyal egyre gyakrabban találko-
zunk majd az új technológia biztonságra gyakorolt kérdései körül felmerülő dilemmákkal.

Anélkül, hogy a biztonságra, védelemre és a hadviselésre a jövőben hatást gyakorló 
egyéb technológiákat felsorolnánk jelen fejezetben, megállapítható, hogy egyre fonto-
sabbá válik a különböző technológiák folyamatos monitorozása, és annak megállapítása, 
hogy azok a jövőben kulcsfontosságúnak tekinthetőek-e, hogyan befolyásolják egy adott 
nemzet védelmi képességeit, biztonsága növelésének lehetőségeit, valamint a nemzeti 
ipar szintjén rendelkezésre állnak-e annak fejlesztési képességei.59

Nemzetbiztonság és a kiszervezés

A nemzetbiztonsági rendszer működésének sajátosságai, annak központi és kritikus 
elemei, valamint a döntéseket segítő feladatrendszere miatt általánosságban megfogal-
mazható, hogy annak ellátása elválaszthatatlan állami feladat. Mint Finszter G. is kifejti 
tanulmányában: „A nemzetbiztonság nem privatizálható. Ennek oka egyfelől a fenyege-
tések súlyosságában, másfelől az elhárításukra alkalmas eszközök jogkorlátozó termé-
szetében található. Ezek együtt államigazgatási felhatalmazást és felelősséget igényelnek. 
Alkotmányos rendszerekben ez a sajátos erőszak-monopólium is a jog uralma alatt áll, 
és gyakorlása nem korlátlan.”60

Fentiek ellenére a nemzetbiztonság és az üzleti alapon működő magánszektor téma-
körét vizsgálva, bizonyos területeken mégis találkozhatunk az úgynevezett outsourcing, 
vagyis adott feladatok üzleti alapon történő kiszervezésének gyakorlatával. A jelenség 
kapcsán a nemzetközi szakirodalmak is alapvetően annak alkotmányossági problémájára 
hívják fel a figyelmet, annak az elvi kérdésére, hogy – akár az ellenőrzési funkció meg-
tartásával is – az állam „erőszak-monopóliumához” tartozó tevékenységek kiadhatók-e 
egyáltalán külső együttműködő partner számára?

A biztonságért felelős ágazatok szélesebb körét tekintve a kiszervezés általános elfo-
gadott jelenség, gondoljunk csak a rendészeti tevékenység bizonyos területeire (például 
őrző-védő cégek), hiszen „a közbiztonság nem csupán állami szolgáltatás, hanem meg-
vásárolható áru”.61 Mindezt erősíti, hogy a biztonság olyan közös társadalmi érdek, ahol 
a feladatok nemcsak adott állami szervek, hanem a magánszféra és az egyének közös 
munkáját is szükségessé tehetik, ezzel azonban sajátos piaci lehetőségek jönnek létre. 
Mint Balogh L. megfogalmazza tanulmányában, az erőszak-privatizáció „egy egyre 
dinamikusabban fejlődő erőszakpiac kialakulását, és az erőszak bizonyos formáinak 
magánkézben való összpontosulását jelenti”.62 Az erőszak-privatizáció folyamatának 

59 Quentin 2016.
60 Finszter 2019, 105.
61 Finszter 2019, 101. 
62 Balogh 2011. 
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irányai kapcsán, tanulmányában63 alulról felfelé irányuló (bottom-up), és felülről lefelé 
irányuló (top-down) formákat különböztet meg, ahol formai értelemben a „felülről lefelé 
irányuló” formához – ahol a gazdasági kiadások csökkentése és a hatékonyság növelé-
sének egyéb indokai kereshetők – sorolja a biztonsági szektor önálló gazdasági ágazattá 
válását. Ennek értelmében a nemzetbiztonság egyes elemei is ehhez a formához sorolha-
tók, bár azon véleményeknek is helye lehet, hogy a rendkívül érzékeny nemzetbiztonság 
semmilyen területen nem szervezhető ki.

A gyakorlatban, napjaink összetett feladatrendszerei alapján a pontos választóvonal 
rendkívül nehezen határozható meg, ugyanakkor a nemzetközi példák kapcsán az is 
látható, hogy a hatékonyság növelése érdekében a nemzetbiztonsági szféra is gyakran 
fordul a számára megbízhatónak vélt külső vállalati feleknél meglévő képességek felé. 
Ez az együttműködés azonban még nem feltétlen jelenti az adott tevékenység kiszervezé-
sét, gyakran csak a nemzetbiztonsági célú feladatok, illetve az információgyűjtést segítő 
folyamatok elengedhetetlen, illetve azt hatékonyan támogatni tudó nemzetbiztonsági 
kapcsolatrendszereinek működtetését jelentik.

Látható, hogy vannak olyan területek (például fejlesztési, informatikai, logiszti-
kai, képzési területek adott részei), amelyek bizonyos elemeiben akár leválaszthatók is 
lehetnek a nemzetbiztonsági feladatkör központi elemétől, és amelyekre a struktúra, 
hasonlóan más állami szervekhez egyszerűen piaci megrendelőként tekinthet. Az eze-
ken a területeken igénybe vett szolgáltatás/termék alapvetően nem különbözik egy civil 
szereplőnek nyújtottól, ráadásul ezen képesség kiépítése, fenntartása akár rendkívüli 
erőfeszítéseket is okozhat az adott szervezet számára (gondoljunk csak a piaci alapon 
működő informatikai fejlesztésekre, amelyekre az amerikai titkosszolgálati botrány is 
ráirányította a figyelmet.)

Az együttműködés két fő formáját tekintve (lásd Pap. A. munkájában „diszpozitív” 
és „kógens” típusok), megjelennek a jogszabályi kötelezettségen alapuló együttműkö-
dési formák, illetve az adott fél önkéntes (alapvetően piaci alapú) együttműködésének 
lehetősége. Az első esetben gondolhatunk például a pénzintézeteket, postai vagy akár 
infokommunikációs szolgáltatókat együttműködésre kötelező jogszabályokra. A második 
(piaci alapon kialakuló együttműködési) forma kapcsán az adatfeldolgozás vagy akár 
a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló együttműködések, kutatási célú kapcsolatok 
említhetőek. Ezen kapcsolatoknak létezhet egy, a partnerség jegyeit mutató (közös mun-
kán és érdekeltségen alapuló) formája és egy mélyebb, az egész tevékenységet kiszervező 
formája. Adott területeken megtalálható az úgynevezett PPP (Public-Private Partnership) 
a köz- és magánszféra közötti partnerségi típus is, amely alkalmazásának megítélése 
szintén vitatottnak tekinthető, hiszen akár ütköző érdekek, így a „biztonsági ügynökségek 
biztonságot maximalizáló logikája és a magánvállalatok profitmaximalizáló logikája”64 

63 Balogh 2011, 130.
64 Bures–Carrapico 2017.
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találkozhat. Az aggodalmak kapcsán a magánszektor szereplőinek „elszámoltathatósága, 
felügyelete és legitimitása” is felmerülhet.65

Tényként állapítható meg, hogy a különböző szintű együttműködések jelentősége 
napjainkban egyre inkább felértékelődik, hiszen a nemzetbiztonsági szervezetek sem 
tudják leválasztani tevékenységüket, képességeik fejlesztését a külső, rendkívüli ütemben 
fejlődő környezettől. Idesorolhatók a titkosszolgálati technológiák „kereskedelmi piacán” 
megjelenő vállalkozásokkal fenntartott, eszközrendszerek beszerzésére, akár a sajátos 
tudásbázist igénylő szoftverek és megoldások fejlesztésére irányuló együttműködések. 
Jelen vannak a nagytömegű adatok feldolgozására szakosodott privát cégek, amelyek 
például az internet és a közösségi felületekhez kapcsolódó fejlesztéseikkel, termékeikkel 
kínálhatnak egyedi megoldásokat felhasználóik számára (például kémszoftverek alkal-
mazása). Itt értelmezhetőek a nyílt forrású információgyűjtés (OSINT) üzleti alapon 
működő célirányos termékei, amelyeket mind az állami, mind a piaci szektor előszere-
tettel alkalmaz, vagy akár az úgynevezett adatbróker cégek, akik a különböző helyeken 
keletkező adatok megszerzésével, akár azok elemzésével-értékelésével kapcsolódhat-
nak a biztonsági szervek munkájához. Ennek gyakorlatát főként az amúgy is elterjedt 
nemzetbiztonsági kiszervezési megoldásokkal érintett országokban (például Amerikai 
Egyesült Államok) láthatjuk.

Habár a piaci alapon működő együttműködés formáihoz sorolható, mégis talán attól 
elkülönülten érdemes megemlíteni a nemzetbiztonságot közvetlenül befolyásoló, fegy-
veres konfliktusokban a hírszerzéssel-felderítéssel, őrzéssel-védelemmel, logisztikai fel-
adatokkal foglalkozó magáncégek, katonai magánvállalatok igénybevételének rendkívül 
vitatott, sokszor botrányoktól kísért nemzetközi példáit. Alkalmazásuk során gyakran 
az állami és gazdasági szereplők egybeeső kormányzati és üzleti érdekei (például ola-
jipari érdekeltségek védelme a konfliktustérségben) és nem utolsósorban szerződéses 
viszonyuk (így elszámoltathatóságuk korlátja) jelenik meg. Alkalmazásukra és azok 
mértékére számos nemzetközi példát láthatunk,66 jelentősége a hibrid hadviselés kapcsán 
vélhetően a későbbiekben is erősödni fog.

Nemzetbiztonsági értelemben sajátos állam és vállalati együttműködésként jelentkezik 
a fedőtevékenységre használt üzleti-gazdasági környezet kialakítása, illetve nemzetbiz-
tonsági feladatokba történő bevonása. Ugyanakkor ezek nem sorolhatók a hagyományos 
értelemben vett kiszervezés kategóriájához, hiszen mögöttük valójában nemzetbiztonsági 
szervek állnak, és a működtetés okait, formáját is a nemzetbiztonsági érdekek mentén 
kell keresnünk. A szolgálatok számára feladatként, a civil piaci szereplőkkel azonos 
gazdasági környezetben működő, azonban ellenérdekelt nemzetbiztonsági kötődésű vál-
lalatok kiszűrése jelentheti, hiszen a velük való esetleges együttműködés már biztonsági 

65 Bures–Carrapico 2017, 237.
66 Az Amerikai Egyesült Államok példáját kiemelve, a katonai magánvállalatok és magán hírszerzőcégek 
alkalmazása nem történeti előzmények nélkül való. A 2. világháború időszakában a hírszerzés és infor-
mációgyűjtés területén például a Pond (1942–1955) (lásd: Stout 2004) nevű szervezet vált ismertté, majd 
ötven évvel később az Eric Prince által alapított, külföldi katonai konfliktusokban sajátos szerepet betöltő 
Blackwater szervezete került vitatott tevékenységével a nyilvánosság középpontjába. 
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kockázatot hordozhat magában. 2020 elején került nyilvánosságra, hogy a semlegesség 
szimbólumaként megjelenő Svájcban, a világ egyik vezető rejtjelző eszközök gyártásával 
foglalkozó vállalata (Crypto AG.) 2018-ig, közel 50 éven keresztül az Egyesült Államok 
hírszerzésének (CIA) a tulajdonában volt.67 A külföldi kormányoknak rejtjelző eszközö-
ket biztosító vállalaton keresztül így az amerikai fél számára hozzáférés nyílhatott mások 
féltve őrzött titkaihoz. A megoldás – ha talán nem is ilyen eredményességgel – jelen lehet 
más országok gyakorlatában is, így biztonsági szempontból a nemzetbiztonsági ágazat-
ban általánosságban a nemzeti, állami vállalatokkal való együttműködést preferálják.

Összességében a kiszervezés tevékenysége kapcsán számos olyan kérdés merülhet 
fel, amelyek befolyásolhatják a nemzetbiztonsági gondolkodás és felhasználás jövőbeli 
alakulását. Ezek között vethetőek fel, az alábbi teoretikus kérdések:

Melyek azok, a szolgálatok működéséhez kapcsolódó területek, amelyek a „nem-
zetbiztonság” sérelme nélkül kiszervezhetők egy piaci alapú környezetbe, és milyen 
mértékben? (Itt érdemes hangsúlyozni, hogy egy adott terület teljes kiszervezése a képes-
ségvesztés elkerülése érdekében akár kényszerű folyamatos együttműködésre ítélhetik 
a szervezeteket.)

 – Milyen formáló (káros vissza)hatása lehet a kiszervezésnek (például fejlesztés) 
a nemzetbiztonság központi folyamataira?

 – Mennyire tekinthető megbízhatónak az adott együttműködő fél által biztosított 
információ (adatbrókerek jelenléte), és ez torzíthatja-e a nemzetbiztonsági szolgálat 
döntés-előkészítési tevékenységét?

 – Mennyire és hogyan biztosítható a nemzetbiztonsági és információgyűjtési érdekek 
hosszú távú védelme?

 – A korábban szervezeten belül végzett folyamatok külső együttműködő környezetbe 
helyezése hogyan befolyásolhatja az állomány elvándorlását? (Különösen érintett 
az IT- szektor, ahol a magasabb fizetések hatása nemzetközi példák alapján is jól 
látható.)68

A nemzetközi szakirodalom alapján elmondható, hogy az ezredfordulót követően a terro-
rizmus elleni küzdelem felerősödésével a kiszervezés súlya felerősödött, bár a 2013-ban  
kirobbant amerikai megfigyelési botrány rávilágított a megoldás sérülékenységére is. 
Amellett, hogy a gyakorlat segítheti adott területeken a gazdaságosabb működést, akár 
a külső környezethez igazodó innovatív ismeretek becsatornázását, számos biztonsági 
kockázatot hordoz magában. Sérülhet a nemzetbiztonsági tevékenységek irányainak, 
képességeinek titkossága, de a profitorientált üzleti szemlélet torzíthatja is a nemzetbiz-
tonsági feladatok ellátását. Az érintett piaci szereplők egy idő után a nyereségük növelése 
érdekében a folyamatokat befolyásoló politikai szereplők számukra kedvező döntése 

67 Foulkes 2020.
68 Adott feladatok (például K+F) kiszervezése esetén gyakran a korábban állami szférában dolgozó alkal-
mazottak már a profitorientált vállalati környezetben, sajátos jogviszonyban (például szerződéssel) végzik 
el a korábban még az állami szférában teljesített feladatokat.
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érdekében lobbitevékenységeket kezdhetnek.69 Rendkívül szélsőséges esetben egyes 
döntések is piacorientálttá válhatnak, „miközben az állam egyedülálló legitimációjának 
köszönhetően a politikai döntések sohasem követhetik kizárólag a magánhaszon elveit”.70

69 A biztonság szélesebb területei kapcsán lásd: Bures–Carrapico 2017, 239.
70 Balogh 2011, 131.
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Új generációk hatása a nemzetbiztonsági gondolkodásra

Drusza Tamás

A változás természetének változása

Természetes, hogy a dolgok változnak körülöttünk, mi pedig igyekszünk alkalmaz-
kodni a változásokhoz, ezt hívhatjuk fejlődésnek is. Az életünk utóbbi időszaka abból 
a szempontból hozott újdonságot, hogy a változások sebessége „hirtelen” felgyorsult. 
E szokatlanul gyors változás kiindulópontja a robbanásszerű technológiai fejlődés volt. 
A változás egyensúlytalanságokat eredményezett a mindennapokban, mert sem az embe-
rek, sem az intézmények nem voltak felkészülve rá. A szervezeteknek évtizedes szerve-
zeti kultúrát, az embereknek évtizedes szokásokat kellene átalakítani nagyon rövid idő 
alatt. Erre senki nincs felkészülve, így a folyamatot rengeteg konfliktus kíséri. Azonban 
már az is kevés, ha próbálunk viszonylag időben reagálni, mert mire ezt megtesszük, 
a körülmények tovább változnak. Így mindennapi gondolkodásunk részévé kell tenni 
egy új szemléletet, amit proaktivitásnak lehet nevezni. Ennek lényege, hogy nem a meg-
történt változásra reagálunk, hanem a várható, de még be nem következett változásra 
készülünk fel.

Ebből fakadóan az ehhez hasonló képzési anyagok szemléletének, belső arányának is 
igazodnia kell a változásokhoz. A múltról csak a jelen és a jövő megértéséhez szükséges 
mértékig kell szólnia. A jelenről olyan mértékig, hogy megalapozott kijelentéseket tehes-
sünk a jövővel kapcsolatosan. A jövőnek pedig az eddigiekhez képest jelentős mértékben 
megnövekedett terjedelemben kell megjelennie. E fejezet megírásával ezt a szemléletet 
kívánjuk erősíteni, amely révén jobban megérthetők a jövő kihívásai, problémái, hogy 
még bekövetkezésük előtt fel lehessen rájuk készülni.

E fejezet célja, hogy megvizsgálja, hogy a generációváltás felgyorsulása 
és az újabb – elsősorban az Y és Z generációk eltérő – jellemzői milyen módon hat-
hatnak a nemzetbiztonsági szervezetrendszerre. Bár a titokzatosság kevés információt 
enged láttatni, azért az bizonyos, hogy ezek a szervezetek is szembesülnek a generációs 
kihívással. Magyarország érdekeinek érvényesítése szempontjából fontos, hogy az ezen 
munkálkodó szervezetek milyen képességekkel rendelkeznek, hogyan tudnak alkal-
mazkodni a változó környezeti feltételekhez. Az új generációk a titkosszolgálatoknál is 
másként viszonyulnak ugyanazon helyzetekhez, problémákhoz, másképp élik az életüket, 
dolgoznak, kommunikálnak, eltérő elvárásaik és céljaik vannak, amelyeket új módokon 
érvényesítenek és valósítanak meg.71 Ez a körülmény nemzetbiztonsági szervezetek 
esetében is megteremti az igényt új megoldások iránt. Ezek kimunkálásához azonban 
új szemlélet is szükségeltetik, ami csak nagyon ritkán adódik a régi tapasztalatokból.

71 Weinbaum–Girven–Oberholtzer 2016, 6.
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A generációs attitűd változása

A társadalmi generációváltás folyamata egyidős az emberiséggel, ugyanakkor csak 
az utóbbi évtizedekben indultak meg az ezzel kapcsolatos intenzív kutatások. Biológiai 
értelmezésben az azonos korúakra használhatjuk a generáció kifejezést, illetve a szülők 
és gyerekeik közötti átlagos életkori különbséget is jelentheti. Manapság azonban gyakor-
lati jelentősége sokkal inkább a szociológiai értelemben vett generációnak van. Ez olyan 
személyek csoportja, akik azon a történelmi időn és téren osztoznak, amely kollektív 
személyiséget biztosít nekik.72 A kollektív személyiség következménye pedig a hasonló 
attitűd,73 azaz az érzelmek, a tudás és az ezekből fakadó cselekvések hasonlósága.74

A generációváltás korábban egy lassú, kiszámítható folyamat volt.75 Ennek során 
az idősebb személyek átadták tudásukat és tapasztalataikat a fiatalabbaknak, akik ezt 
saját tapasztalataikkal formálták, bővítették. E folyamat során az újabb nemzedékek 
világról alkotott elképzelései lassan, de folyamatosan változtak, és mikor már kellően 
nagymértékben tértek el a korábbi korosztályok nézőpontjától, akkor újszerű gondolko-
dásmódok alakultak ki, amelyek újszerű cselekvésekhez vezettek, és ekkor megtörtént 
egy új szociológiai generáció megjelenése. Az utóbbi évtizedekben azonban radikális 
változások történtek ebben a folyamatban.

Az első különbség a generációváltás sebességének „hirtelen” megnövekedése. 
A korábbi történelmi korszakokban évszázadok, de legalábbis emberöltők kellettek 
ahhoz, hogy az egymást követő biológiai nemzedékek attitűdjében lényeges változás 
álljon be. Ennek főleg az volt az oka, hogy a világ változása lassú, az új tudás terjedé-
sének sebessége igen alacsony volt. A 21. század egyik nagy változása, hogy az egyén 
életében bekövetkező újszerű életesemények száma nő,76 illetve az új technológiák révén 
az ismeretek szinte azonnal megoszthatóvá váltak bárkivel. A gyorsuló világhoz gyorsuló 
alkalmazkodás szükséges, ami gyorsuló attitűdváltozásban, azaz gyorsuló generáció-
váltásban fejeződik ki. A Z generáció kifutási ideje a várakozások szerint körülbelül 
szűk 15 év, míg a 21. század korábbi generációi esetében ez még 20–30 év is lehetett, 
korábban pedig ennél is lényegesen több. (Érdekes megjegyezni, hogy a nemzedékvál-
tás, azaz a biológiai értelemben vett generációváltás még lassult is azzal, hogy egyre nő 
az az életkor, amelyben a nők gyermeket vállalnak). A sebességből (és a növekvő átlagos 
élettartamból) fakad, hogy egy adott társadalomban a korábbi 2–3 helyett 5–6 generáció77 

72 Buda 2019. 
73 Az attitűd fogalmával kapcsolatosan. Csepeli 2001, 123.
74 A hasonlóság nem jelent egyformaságot. Jelent viszont jól azonosítható közös pontokat, mintázatokat, 
trendeket.
75 Besenyei 2016, 375.
76 Meretei 2017, 10.
77 Törőcsik–Szűcs–Kehl 2014. 
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(azaz kollektív attitűd) van jelen egyidejűleg, míg a munkaerőpiacon a jellemző 1–2 
generáció helyett immár 3–478 generáció van jelen.

A generációváltás másik fontos jellemzője a térbeli kiterjedtsége: az újabb generációk 
már globálisnak tekinthetőek. A ma emberének horizontját jelentősen kitágították a hely-
változtatási lehetőségek bővülése és a virtuális tér jelentette lehetőségek. Ebből fakad, 
hogy a földrajzi távolság már egyre kevésbé jelent szükségszerűen különböző attitűdöt, 
ennek formálásában bármely fontos esemény szerepet játszhat, lokációtól függetlenül.

Végül talán a legfontosabb újdonság a generációs attitűd változásának módjában 
lelhető fel. A szocializáció folyamatában megszokott rend a feje tetejére állt. Koráb-
ban a fiatalabb generációk tudásuk túlnyomó részét az idősebbektől szerezték, azt saját 
tapasztalataikkal kis részben kiegészítették. A felgyorsult fejlődés azonban azt ered-
ményezte, hogy a digitális generációk már tudásuk jelentős részét nem az idősebbektől, 
hanem saját korosztályuktól szerzik meg.79 A szocializáció folyamatának megfordu-
lása mára azt is eredményezte, hogy fontos dolgokat az idősebb generációk tanulnak 
a fiatalabbaktól. A fordított szocializáció jelensége olyan eddig nem ismert helyzeteket 
teremtett, amelyben a társadalom hagyományos működési mechanizmusai közül számos 
egyszerűen már nem működőképes. Mindez a fiatalabb generációkban kialakította azt 
az érzést, hogy ők már fiatalon többet tudnak, és ezért „értékesebbek”, mint az idősebbek. 
A felnővő korosztály számára – szemben a korábbi generációkkal – a kor így ma már 
önmagában kevéssé hordoz értéket. Ez együtt járt az idősebbek iránt tanúsított tisztelet 
csökkenésével. Másrészt ugyanakkor az új világ egyes jelenségeinek nehezebb megértése 
az idősebb korosztályban előhívott egyfajta kisebbségi érzést. Ezek az új érzések vezettek 
oda, hogy a jelenlegi multigenerációs társadalmunkban a generációs konfliktuspotenciál 
nagyobb, mint a korábbi időszakokban volt. Mindez szükségszerűen erősebb ott, ahol 
több generáció folyamatos interakciója elkerülhetetlen. Tipikusan ebbe a körbe tartoznak 
például az államigazgatási szervezetek, így a nemzetbiztonsági érdekek érvényesítésért 
felelős szervezetek is.

A Z generáció

Manapság az úgynevezett Z generáció képviseli a várható változás világát a legjobban. 
Tagjai egy megváltozott és gyorsan átalakuló világhoz próbálnak alkalmazkodni, ez irá-
nyú kompetenciáikat fejlesztik. Ezt a „régi”, most még a többséget alkotó világ persze 
saját szempontjából furcsának találja, olykor „rossz” irányként értékeli. Egy évtized 
múlva azonban a társadalom jelentős és aktív részét már az újak fogják alkotni, és így 
komoly befolyásuk lesz a világra. A probléma megértése szempontjából nem az egyes 

78 A generációk időbeni elhelyezését illetően a kutatók sem egységesek. Egy születési év alapján gyakran 
alkalmazott felosztás a következő: Veteránok (–1945), baby boomer (1945–1965), X generáció (1965–1980), 
Y generáció (1980–1995), Z generáció (1995–2010). Ez a felosztás többek között azt is mutatja, hogy egy 
generáció kifutási ideje az utóbbi egy évszázadban csökkenő tendenciát mutatott, így egy adott időszakban 
a munkaerőpiacon jelen lévő generációk száma is növekedett.
79 Besenyei 2016, 374.



975

életkori csoportok a fontosak, hanem az a tendencia, amit a generációváltozás jelensége 
mutat.

A Z generáció napjainkban kezd kilépni a munkaerőpiacra, így a világra gyakorolt 
befolyása a közeli jövőben drasztikusan növekedni fog. Ezen okoknál fogva érdemes 
alaposabban szemügyre venni e csoport jellegzetességeit. A Z generáció legfőbb jel-
lemzője, hogy nagyrészt már nagyon fiatalon találkoztak a digitális technológiákkal, 
aminek révén ők a világ első globális bennszülött80 nemzedéke. Számukra az információ 
gyors megszerzése, megosztása a természetes állapot, a világ bármely pontján is éljenek, 
azonos eseményeket tudnak meghatározónak tekinteni. Mindezekből fakadóan közös 
attitűdjük is különbözik a korábbi generációktól. A kutatások alapján az alábbi közös 
jellemzőkkel írhatók le e generáció tagjai.81

 – Sokkal fontosabb számukra a hitelesség, ez a tekintély első számú forrása. A pozí-
cióból fakadó tekintélyt kevésre értékelik.

 – Kevésbé szabálykövetők, kritizálnak, megkérdőjeleznek, újraértékelnek.
 – Fontos számukra az élmény, a megélés, „csak azt hiszik el, amit látnak”.
 – Gyorsabb az életritmusuk, elutasítják azt, ami ezt megpróbálja „feleslegesen” las-

sítani.
 – Bátrak és kezdeményezők, bíznak önmagukban.
 – Természetesnek veszik a változást, nem félnek tőle, sőt igénylik a változatosságot.
 – Kevésbé lojálisak, mint a korábbi generációk.
 – Inkább okosak, mint bölcsek, azaz a tudást fontosabbnak tartják a tapasztalatnál.
 – Pragmatikusak, azt becsülik meg, aminek gyakorlati haszna van.

A fenti felsorolás persze közel sem jelenti azt, hogy az adott generáció minden tagját 
minden fenti tulajdonság ugyanolyan mértékben jellemzi. Azért tartottuk fontosnak ala-
posabban bemutatni a Z generációt, mert ez a generáció mutatja a legnagyobb eltéréséket 
a társadalom gerincét alkotó baby boom és X generációktól, de még az Y generációtól is.

A generációs felosztás tudományos háttere folyamatosan fejlődik, az egyes vizsgálatok 
egyre pontosabbak, ezekre alapozva lehet a gyakorlati teendőket megfogalmazni. Lássuk, 
hogy az új generációk által képviselt gondolkodás hogyan hat és fog hatni a nemzetbiz-
tonsági gondolkodásra és működésre.

A nemzetbiztonsági tevékenység érintettjei

Ahhoz, hogy vizsgálhassuk az emberi viselkedés változásának nemzetbiztonsági gon-
dolkodásra gyakorolt hatását egy olyan módszert alkalmazunk, amellyel számba vehet-
jük e két tényező kapcsolódási pontjait. Remekül alkalmazható e célra az úgynevezett 
érintetti (más néven: stakeholder) elemzés.82 Ez a vezetéstudományi elemzési eszköz 

80 Buda 2019.
81 Pál–Törőcsik 2013; Törőcsik–Szűcs–Kehl 2014.
82 Chikán 2008, 22–27.  
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onnan kapta a nevét, hogy minden olyan csoportot igyekszik azonosítani, akiket valami-
lyen formában érint a szervezet működése, illetve akik kölcsönösen befolyással vannak 
egymásra. Az elemzés során nemcsak felsoroljuk az érintetteket, hanem jellemezzük is 
azokat, külön kitérve az adott csoport céljaira, a tagokat a csoporthoz való tartozásból 
fakadóan jellemző közös attitűdjére, mint a viselkedésüket jól leíró tényezőkre. Ebből 
következően meg tudjuk határozni, hogy a szervezet milyen célokat és mi módon köves-
sen.83 Elemzésünk során a nemzetbiztonsági feladatot ellátó szervezeteket egyetlen 
rendszerként fogjuk kezelni. Ezt azért tehetjük meg, mert az egyes szervezetek szorosan 
együtt dolgozna,k és így érintettjeik között jelentős átfedések találhatóak.

Belső érintettek

Azok a személyeket nevezzük belső érintetteknek, akik valamilyen jogviszony kereté-
ben a szervezethez tartoznak, annak részei. A nemzetbiztonsági szolgálatok esetében 
az alábbi két fő csoport azonosítható:

 – A legnagyobb csoport a munkatársaké, ezen belül két további csoportot különböz-
tethetünk meg.
- Műveleti állomány: A műveleti állomány sajátossága, hogy személyes kompeten-

ciáikat tekintve több szempontból válogatott csoportról van szó. Ebből fakadóan 
elvárásaik is különböznek az átlag munkavállalóétól. Hatványozottan jellemző, 
hogy nemcsak munkahelyet keresnek, hanem kihívást jelentő feladatokat is. 
Az újabb generációk érkezésével számítani kell továbbá arra, hogy számukra 
egyre fontosabb a munka és a magánélet egyensúlya. Így a hagyományos karrier 
és munkafelfogás e csoportok tagjainak kevésbé elfogadható.84 Fontosabb még 
számukra az objektív teljesítményértékelés, az önállóság, kevésbé tűrik a szoros 
irányítást.

- Ezen jellemzők figyelmen kívül hagyása, magasabb mobilitásuk okán, az új gene-
rációk tagjai esetében korábbiakhoz képest rövid idő alatt a szervezet elhagyásá-
hoz vezet. Ez, figyelembe véve, hogy a titkosszolgálatok műveleti munkatársainak 
képzése rendkívül sokba kerül, illetve, hogy munkájuk során számos érzékeny 
adat birtokába jutnak, veszteséget jelent a szolgálatoknak. A rendszernek ebből 
fakadóan elemi érdeke a fluktuáció alacsonyan tartása.

- Támogató állomány: Ebbe a csoportba tartoznak azok a munkatársak, akiknek 
elsődleges feladata a műveleti munka támogatása. Jellemzően informatikai, pénz-
ügyi, HR-, jogi szakemberekről van szó. A csoport fontosságát az adja, hogy 
szaktudásuk révén e csoport tagjaiért is erős verseny folyik a munkaerőpiacon.

 – A szervezetben vezető beosztást betöltők: Jóllehet a vezetők is a szervezet munka-
társai, de mivel a beosztottakhoz képest eltérő feladat-, felelősségi és hatáskörrel 
rendelkeznek, amit a nemzetbiztonsági tevékenység specialitása és a hivatásos jog-

83 Chikán 2008, 23.
84 Weinbaum–Girven–Oberholtzer 2016, 27.
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állás csak erősít, így célszerű külön kezelni őket. Mivel a jogszabályok általában 
elég lassan és pontatlanul követik a működési környezet változásait, ez a csoport 
két irányból is „nyomásnak” van kitéve: egyszerre kellene megfelelnie a szigorú 
jogi szabályozóknak és alkalmazkodnia a gyors környezeti változásokhoz. Mindezt 
nehezíti, hogy a korábbi hivatásos szolgálati szervezeti kultúrát a pozícióból fakadó 
tekintély és a feltétlen engedelmesség jellemezte, míg az újabb generációk számára 
ezek nem maguktól értetődők. Emellett vezetőként és beosztottként is sokkal gyakor-
latiasabbak, így nem csak az utasítás tartalma, de indoka is a korábbiaknál fontosabb 
számukra. Mindezek eredményeként a jövőben egyre inkább számítani lehet a gyors 
ütemben elavuló szabályozók és a cselekedetek növekvő arányú összeütközésére, 
valamint a generációs konfliktusok szaporodására.

A munkatársi és vezetői állományban várhatóan gyorsan fog növekedni az újabb gene-
rációk, ebből fakadóan pedig a generációs kihívások aránya is. Ennek főbb formái vél-
hetően az alábbiak lesznek:

 – A hierarchikus működéssel való azonosulás csökkenő mértéke.
 – A „lojalitás” csökkenő mértéke, azaz a leszerelések aránya növekvő tendenciát fog 

mutatni.
 – A szervezeti konfliktusok növekvő aránya. A generációs konfliktus egyik eredője 

a tudás és a tapasztalat fontosságának eltérő megítélése. A hivatásos szolgálatot 
teljesítő szervezetekben a munkatapasztalat általában magasabbra értékelt, mint 
a szaktudás. A nemzetbiztonsági rendszerben általában nincs előírt végzettségi 
kritérium, mivel a tevékenység multidiszciplinárisnak mondható. Ebből fakadóan 
a munka- és szervezeti tapasztalat a hétköznapi működésben és a javadalmazási 
rendszerben is komoly szereppel bír. Ezzel szemben az újabb generációk számára 
már fontosabb a szaktudás. Egyrészt ők maguk is a legújabb tudással vannak fel-
vértezve, másrészt a folyamatos tanulás is az életük természetes része. Így szakmai 
tapasztalat helyett, illetve mellett egyre többre értékelik a tudást, az előbbi helyett 
az utóbbi válik a tekintély forrásává.

Külső érintettek

A külső érintettek azok, akik valamilyen formában kapcsolatban állnak a nemzetbiz-
tonsági szervezetrendszerrel, de nem részei annak.

 – Ellenérdekelt személyek, szervezetek: A nemzetbiztonsági szervezetek szempont-
jából legfontosabb személyi körben természetszerűleg egyre nagyobb lesz az új 
generációs személyek aránya. Ennek legfontosabb következménye az lesz, hogy 
a célszemélyi viselkedésminták is át fognak alakulni, ami lényegi hatással lehet 
a nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztető magatartásformákra, valamint a konspi-
rációs eszközökre és módszerekre. A fiatalabb korosztály sokkal képzettebb és fogé-
konyabb az újszerű informatikai eszközök és szoftverek alkalmazását illetően, így 
újszerű módokon és gyakrabban alkalmazza ezeket. Viselkedésük, cselekedeteik 
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jelentősen különböznek az eddig megszokottaktól, így fokozott figyelmet kell for-
dítani ezek megismerésére, megértésére.

 – Politikai irányítók és ellenőrzők: A politikai irányítást és ellenőrzést végző csopor-
tok tagjai jellemzően az idősebb, baby boom vagy X generációból tevődtek össze. 
Több érv szól azonban amellett, hogy ez az állapot a jövőben változhat. Egyrészt 
a politika is reagálni fog arra, hogy az új generációk egyre nagyobb hányada válik 
választókorúvá. Másrészt megjelentek már olyan politikai erők, amelyek tagjai kései 
Y, illetve akár Z generációs politikusok. Így nem kizárható, hogy a fiatal korosztály 
akár már a következő évtizedben politikai irányító, ellenőrző szerepbe kerülhet.85

 – Információfelhasználók: Azok a személyek tartoznak ebbe a csoportba, akik a nem-
zetbiztonsági szervezetektől kapott információkat felhasználják. A felgyorsult 
világban fontos előnyt jelent az információhoz jutás sebessége. Ezt az igényt csak 
erősíteni fogja, hogy az információt felhasználók között is egyre nagyobb arányban 
találhatunk majd új (Y, de akár Z) generációs személyeket.

 – Titkos együttműködők: Ők azok, akik valamilyen formában segítik a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok tevékenységét. A titkos együttműködők között is egyre nagyobb 
arányban találhatóak majd újabb generációs személyek. Az USA-ban  folytatott kuta-
tások azt mutatják, hogy az Y generáció tagjai alapvetően kevésbé bíznak az állami 
intézményekben, így bizalmuk csak fokozott erőfeszítések és új megközelítések 
révén nyerhető el.86 Ez várhatóan az őket követő generáció tagjainál sem lesz más-
képpen.

 – Állományba jelentkezők: A nemzetbiztonsági szolgálatok számára is létfontos-
ságú az utánpótlás megszervezése. Régen úgy válogathattak a jelentkezők között, 
hogy a jelentkezők alapvetően tudtak és akartak is alkalmazkodni a szervezetek 
értékrendjéhez, szervezeti kultúrájához. Ezt a folyamatot azonban az utóbbi idő-
ben mindkét oldalról kihívás érte. Nemcsak a jelentkezők száma esett vissza, de 
a jelentkezők egyre kevésbé illeszkednek bele a szervezeti önképbe, és csökkenő 
mértékben hajlandóak alkalmazkodni a nemzetbiztonsági szervezetek írott és írat-
lan szabályaihoz, szokásaihoz. A régi kiválasztási szemlélet így problémát okozhat 
azzal, hogy az értékes embereket is kiszűrheti pusztán a régi szervezeti kultúrához 
való gyengébb illeszkedése okán.87

 – Védett intézmények munkatársai: A védett intézmények munkatársak egyszerre 
alanyai és partnerei a nemzetbiztonsági rendszer működésének. Együttműködésük, 
bizalmuk akkor szerezhető és tartható meg, ha a szolgálatok képesek professzio-
nális módon, az új generációk változó igényeihez alkalmazkodva ellátni a védelmi 
tevékenységet.

85 A folyamat az USA-ban  is megfigyelhető: Weinbaum–Girven–Oberholtzer 2016, 4.
86 Weinbaum–Girven–Oberholtzer 2016, 14–15. 
87 Hasonló kihívásokkal szembesülhet az USA hírszerző közössége: Weinbaum–Girven–Oberholtzer 
2016, 29–30., 39.
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 – Társszolgálatok: A nemzetbiztonsági rendszer egyik jellegzetessége, hogy szerve-
zetei az újszerű kihívások és fenyegetések elleni küzdelem élvonalában vannak. 
Ebből fakadóan jogos elvárás velük szemben, hogy mintaként szolgáljanak a kör-
nyezeti kihívásokhoz történő rugalmas és gyors alkalmazkodás tekintetében. Élen 
kell járniuk az új jelenségek (például ipari forradalom 4.0, generációs problémák 
stb.) okozta új problémák megismerésében, megértésében, új eszközök és módsze-
rek alkalmazásában. Ennek elmaradása a szolgálatok tekintélyének csökkenéséhez 
vezethet, ami negatív hatással bír az együttműködés hatékonyságára.

 – Partnerszolgálatok: A külföldi partnerszolgálatok együttműködése nélkül a nemzet-
biztonsági szolgálatok működése sokkal kevésbé lenne eredményes, ezért nagyon 
fontos a velük való jó, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kiépítése. Azt meg-
állapíthatjuk, hogy a generációs változások számukra is hasonló kihívást jelent, 
mint a magyar szolgálatok számára. A különböző partnerszolgálatok különböző 
mértékben alkalmazkodhatnak, de azt elmondhatjuk, hogy ha a magyar szolgálatok 
lemaradásba kerülnek a folyamat során, az negatívan hathat a partnerszolgálatokkal 
való kapcsolataikra is.

 – A társadalom egésze: A nemzetbiztonsági szervezetek egyik jellegzetessége, hogy 
közvetve a teljes társadalom érintettje a működésnek. A nemzetbiztonsági szolgá-
latok működésének sikerei, kudarcai az egész társadalom biztonságérzetére hatás-
sal lehetnek. Az emberek szolgálatokhoz való viszonya a titkosság okán nagyobb 
érzelmi telítettségű, így az ezekkel kapcsolatos hírek jelentős hatással lehetnek 
a közvéleményre. Ezektől a szervezetektől a társadalom tagjai biztonságot, kiszá-
míthatóságot és támogatást várnak, és ezt a lehető legnagyobb mértékben érzékelni, 
tapasztalni szeretnék, ezt azonban a szervezetek teljes titkolózása jelentős mérték-
ben akadályozza. Az újabb generációk némileg bizalmatlanabbak, így csak nyitott, 
partneri jellegű kommunikációval nyerhető el a bizalmuk.

A fentiek alapján jól látszik, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek társadalmi (emberi) 
környezete radikális átalakuláson megy keresztül. A szervezeteknek erre a jelenségre 
válaszokat kell találni és adni, ennek elmaradása ugyanis komoly szervezeti és ebből 
fakadó biztonsági válságokhoz vezethet.

A nemzetbiztonsági szervezetek alkalmazkodási folyamata

Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy az adott szervezet az új körülményekhez igazítja 
működését. A nemzetbiztonsági szolgálatok ugyanakkor nincsenek könnyű helyzetben, 
mert a hasonlóan erős hagyományokkal és szervezeti kultúrával88 rendelkező szerveze-
tekben a változás sokkal nehezebben megy végbe, mint mondjuk egy versenyszférához 
tartozó hasonló méretű szervezetben.

Ennek alapvetően három oka van.

88 Zalai-Göbölös 2018, 46.
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 – A nemzetbiztonsági rendszer működését viszonylag részletesen szabályozzák a jog-
szabályok, így azok változásának elmaradása lassíthatja az igazodás ütemét.

 – A szervezeti működést parancsok szabályozzák. A rendszer változásának mértékét, 
irányát és sebességét az utasítások tartalma és kibocsátásuk időzítése határozza meg, 
nem pedig a változáshoz történő automatikus igazodás szükségessége.

 – A szolgálatok szervezeti kultúrájuknak egyik központi értéke az állandóság, kiszá-
míthatóság, ami általában is erősíti a változással szembeni ellenállás képességét.

Az előző fejezetben vázolt kihívások kezelése érdekében, figyelembe véve az új korosz-
tályok jellemzőit, az alábbi területeket fontos kiemelt figyelemmel kezelni a generációs 
kihívások hatékony kezelése érdekében.

 – Munkatevékenységek, folyamatok: Csökkenteni célszerű azon tevékenységek ará-
nyát, amelyek a feltétlenül szükségesnél és célszerűnél nagyobb mértékű adminiszt-
rációt jelentenek, vagy amelyek csak a régi szokások és szabályzók alapján vannak 
előírva, miközben funkciójukat már elvesztették.

 – Információkezelés: Tekintettel arra, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok fő feladata 
az információk megszerzése és értelmezése, ez kulcsfontosságú terület. A válto-
zékony környezethez való igazodás igényli az információáramlás és -értelmezés 
sebességének növelését. A hagyományos szervezeti folyamatok és keretek között 
ez még a modern informatikai eszközökkel is korlátozottan lehetséges, így szükséges 
új megoldások kigondolása.

 – Munkavállalói korlátozások: Még a szolgálatok speciális világában is csökkenteni 
célszerű azon munkatársakra vonatkozó szabályozói korlátozások számát, ame-
lyek a változó világban már nem rendelkeznek funkcióval, vagy azt nem tudják 
hatékonyan betölteni. A feltétlenül szükséges korlátozásokat úgy kell átalakítani, 
hogy a legkisebb kellemetlenséget okozzák a munkatársak számára. Emellett fontos, 
hogy a korlátozások valamilyen módon ellentételezve legyenek, például magasabb 
fizetéssel vagy izgalmas, motiváló munkafeladatokkal.

 – Belső szabályozók: A gyorsan változó világban a nagy terjedelmű és bonyolult sza-
bályzók egyértelműen a rugalmas alkalmazkodás akadályai. Célszerű ezen szabály-
zók terjedelmét és összetettségét a feltétlenül szükséges minimumra csökkenteni, 
emellett célszerű a változtatásuk módját is jelentősen leegyszerűsíteni. Ez lehetséges 
például protokolljellegű előírások alkalmazásával, amelyek megváltoztatása alacso-
nyabb hierarchiai szinteken lehetséges.

 – Teljesítményértékelés: Az államigazgatási, ezen belül is a biztonságért felelős szerve-
zetek egyik legnehezebb kérdése a munkavállalói teljesítmény objektív, differenciált 
értékelése, ami azonban az újabb generációk egyik legfontosabb elvárása. Ezen 
ellentmondás feloldása érdekében a jövőben egyre inkább szükség lesz új értékelési 
módszerekre a jelenleg a hivatásos szolgálatban alkalmazott, inkább szubjektívnek 
mondható – a vezetői megítélésen alapuló – eszközök kiváltására.

 – Vezetői kiválasztás és felkészítés: A változó világ egyik nagy problémája, hogy 
a vezetés egyre összetettebb tevékenység, amit a Z generáció megjelenése csak 
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bonyolítani fog. A nemzetbiztonsági vezetőket érő fentebb említett, a jogi szabá-
lyozók állandóságából és a gyorsan változó környezetből fakadó kettős „nyomás” 
miatt a vezetőkiválasztásnál a hierarchiába való illeszkedés mellett a jövőorientált 
vezetésre való alkalmasság vizsgálatának is döntő szemponttá kell válnia. Emellett 
célszerű a vezetéssel kapcsolatos készségeket és képességek erősítését már a veze-
tővé válás előtt megkezdeni, és a vezetői munka során folyamatosan fenntartani.

 – Munkatársak bevonása, részvétel bátorítása: Az utasítás-központú, erősen centrali-
zált bürokratizált szervezetek működési hatékonyságán jelentős mértékben javítani 
lehet azon kompetenciák, kreatív emberi erőforrások kihasználásával, amelyek az új 
problémákra új megoldásokat nyújthatnak. Az alkalmazkodási folyamat egyik pillére 
lehet a munkatársak új módokon történő bevonása a szervezeti működés fejlesz-
tésébe, döntések előkészítésébe, amire az újabb generációk egyébként is nagyobb 
igényt mutatnak.

 – Szakmai módszertan: Az emberi viselkedés változása igényli a titkos információ-
gyűjtő eszközök és módszerek felülvizsgálatát, tudatos és folyamatos fejlesztését. 
E tekintetben is fontos a 7. pontban említett bevonás. Szükség lehet továbbá újszerű 
műveleti szemlélet kialakítására.

 – Képzés: A módszertanok felülvizsgálatát követően az új módszereket be kell 
építeni a munkatársi kompetenciastruktúrába. Az új generációk tanulási mód-
szere – az eltérő tanulási szocializáció miatt – különböző. Szívesebben tanulnak 
saját felfedezés, illetve rövid, de intenzív kurzusok révén, mint hosszú, száraz elmé-
leti képzéseken.89 E körülményekből fakadóan megfontolandó a képzési rendszer 
radikális átalakítása.

 – Toborzás, kiválasztás: A toborzás kiválasztási rendszerének kialakításánál egyen-
súlyba kell hozni a szervezethez való illeszkedés szempontjait és jövő kihívásainak 
kezeléséhez szükséges kompetenciákat, hogy a szolgálatok ne veszítsék el a minőségi 
emberi erőforrás bevonásának lehetőségét.90

Új gondolkodásmód, azaz új értékek és szervezeti kultúra

A fenti intézkedések megvalósítása akkor lehet eredményes, ha a szervezetek gondolko-
dásmódja, azaz értékrendje és szervezeti kultúrája is fejlődik, alkalmazkodik a változó 
körülményekhez.91 Ennek egy formája a szervezeti kultúra fejlesztése az alkalmazkodást 
segítő értékek megerősítése révén. Ilyen értékek lehetnek példának okáért az alábbiak:

Humánközpontúság: Az új generációk számára a személyből fakadó tekintély értéke-
sebb. A biztonsági szervezeteket jellemző szabály- és hierarchia-központú kultúrát – ha 
a szervezetek eredményes működését fent kívánjuk tartani – humánközpontú kultúrává 
célszerű alakítani, ahol – az esetek nagyon szűk körét leszámítva – az emberekre gyako-

89 Weinbaum–Girven–Oberholtzer 2016, 32.
90 Uo.
91 Drusza 2018.
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rolt hatás fontos szempont. Az alaptevékenység bizonyos szigorú szegmenseit leszámítva 
az embert kell a szervezeti működés középpontjába helyezni, elősegítve ezzel a szerve-
zeti célokkal való azonosulást, amely fontos feltétele a belső motiváció kialakulásának 
és fennmaradásának.

Nyitottság: Bár a nemzetbiztonsági szervezetek lételeme a titkos működés, az új 
generációs munkavállalók a szervezeten belül egyre jobban fogják igényelni a széles 
körű kommunikációt, a szervezet egészét érintő döntéshozatalra való rálátást.

Innovativitás: A szervezeti változás elengedhetetlen új ötletek nélkül, új megoldások 
alkotása viszont kreativitást igényel. A kreativtás92 viszont jellegéből adódóan olyan 
készség, amelyet nem lehet utasításra aktiválni, sőt a tudományos kutatások szerint 
a külső motiváció inkább negatív hatással van rá.93 A kreativitás jobbító alkalmazásának 
feltétele az innovatív szemlélet értékként való elismerése, az ilyen magatartásformák 
jutalmazása, ösztönzése.

Rugalmasság: Az újabb generáció számára a változásokhoz való gyors alkalmazko-
dás természetes jelenség, így a szervezeteknek a minél gyorsabb reagálást és az állandó 
változtatásra való készséget is értékrendszerének központjába kell helyezniük.

Összegzés

A generációs probléma egyes szektorokra gyakorolt hatásának vizsgálata során gyakran 
felbukkan az a vélekedés, hogy az új generációk nem fognak tudni igazodni a meglevő 
szervezeti keretekhez. Ez az értelmezés azonban komoly csapdát rejt a szervezetek – köz-
tük a nemzetbiztonsági szolgálatok – számára is. A helyzetet ugyanis inkább fordítva 
célszerű értelmezni. A szervezetekre az jelenti a legnagyobb veszélyt, ha nem fognak 
tudni igazodni a gyors ütemű generációs változáshoz. Az új generációk törvényszerű 
érkezését, megváltoztathatatlan külső adottságként, egyben a szervezeti gazdagodás 
lehetőségeként célszerű értelmezni. Ebből fakadóan nem az újonnan érkezők megvál-
toztatására kell törekedni, hanem fokozatosan, de mégis gyorsuló ütemben alkalmaz-
kodni kell hozzájuk. Minél késedelmesebb és pontatlanabb ez az alkalmazkodás, annál 
nagyobb veszélyt, veszteséget jelent a nemzetbiztonsági szervezeteknek és velük együtt 
az adott nemzetnek.

92 Alkotókészség.
93 Pink 2016, 61.



3. fejezet 
Rendszerszintű válaszok és folyamatok

Mezei József

A szervezetrendszerek módosítása, strukturális válaszok

Bevezetés
A nyugati típusú demokráciákban a 21. század kezdetére létrejöttek és kvázi állandósul-
tak azok a szervezeti keretek, amelyek ezen társadalmi berendezkedésekben a nemzetbiz-
tonsági tevékenység végrehajtásához elengedhetetlenek, illetve megerősödtek az érintett 
szervezetek közötti együttműködési mechanizmusok.

A szakterülettel foglalkozó kutatók közül néhányan a nemzetbiztonsági tevékenység-
ben érintett, illetve azzal szorosan összefüggő szervezetek összességét mint nemzetbiz-
tonsági szervezetrendszert definiálják. Ezen felfogás szerint ebbe beletartoznak – többek 
között a hírszerző, elhárító, adatszerző, adatvédelmi feladatokat ellátó – nemzetbizton-
sági szolgálatok és ezen szolgálatok irányítói. Idesorolandók továbbá a nemzetbizton-
sági szolgálatokat ellenőrző szervezetek, amelyek a szolgálatok működését, különböző 
szempontok szerint – anyagi, törvényességi, szakmai és a legújabb területként adatvé-
delmi – vizsgálják. Végül, de nem utolsósorban a nemzetbiztonsági szervezetrendszer 
elemei a szolgálatok közötti koordinációért felelős, azt végrehajtó szervezetek.94 Jelen 
fejezetben mi is ezt a megközelítést alkalmazzuk.

Számos, a rendszer működése szempontjából releváns tényező hat a szervezetrendszer 
elemeire, így a szervezetrendszerre is. Ezek közül néhánnyal számolni lehet minden 
szervezetrendszernél (például elvárások a kormányzat részéről), azonban vannak olyan 
is, amely csak egyes országok, országcsoportok speciális jellemzője (például politikai 
rendszer típusa). Ezen tényezők nemcsak térben, de hatásuk időbeni terjedelmében is 
eltérőek lehetnek. Vannak, amelyek rövid távon, eseményszerűen vannak jelen (például 
egy terrorcselekmény), de vannak olyanok is, amelyek hosszabb időn keresztül fejtik ki 
hatásukat (például technológiai változások). Olyan is előfordul azonban, amely ciklikusan 
ismétlődik (például a választások).95 Ezen hatások közül néhány olyan jelentőséggel 
bír, hogy változást generálhat akár a szervezetrendszer összetételében vagy a működési 
mechanizmusokban. Ezen körülményekre tekintettel a nemzetbiztonsági szervezetrend-
szer nem egy állandó, a hírszerző tevékenység megjelenésétől kezdve a mai formájában 

94 Lásd: Béres 2019, 10.
95 Példaként említhető Lengyelország, ahol a 2001-es  országgyűlési választásokat követően a baloldali 
kormány feloszlatta az 1991-ben  polgári területen létrehozott Államvédelmi Hivatalt, és létrehozott egy 
hírszerző és egy elhárító szolgálatot. A 2005-ös  választáson sikeres jobboldali kormány 2006-ban  felszá-
molta a katonai területen működő Katonai Információs Szolgálatot, és létrehozott egy hírszerző és egy 
elhárító szolgálatot.
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jelen lévő képződmény. A történelem folyamán, a tevékenységet befolyásoló körülmények 
hatására – ha nem is minden időszakban egyforma ütemben –, de időről időre változott 
és változik most is. Legrégebbi tagja a hírszerző/elhárító tevékenységet folytató szolgálat, 
jelenlegi legfiatalabb elemét pedig a 21. század elején megjelent, adatkezelést ellenőrző 
szervezetek alkotják.

A környezetnek, illetve a rendszer elemeinek a szervezetrendszerre kifejtett hatása 
gyakran összetett, előfordul, hogy az egyes hatások egymásra épülnek, vagy több szem-
pontból is figyelembe kell venni őket. (Ilyen például a technikai fejlődés, ami egyik 
oldalról hatékonyabbá teheti a szolgálatok munkáját, másik oldalról viszont az új techno-
lógiák terroristák általi alkalmazása kihívásként jelentkezik). Megfigyelhető az is, hogy 
a rendszerre ható körülmények, a rendszerre gyakorolt hatásuk nagyságát illetően orszá-
gonként jelentős eltéréseket mutatnak, illetve ebből is adódóan a rendszer változásának 
dinamikája is sok esetben különbözik az egyes országokban. Ezek következménye, hogy 
a nemzetbiztonsági szervezetrendszerek megjelenési formájában, működési mechaniz-
musaiban az egyes országok tekintetében megfigyelhetők kisebb-nagyobb különbségek.96

Ilyen lényegi különbségeket láthatunk a több nemzetbiztonsági szolgálattal rendelkező 
országok esetén az információtovábbítás kapcsán abban, hogy a megszerzett információk 
milyen úton jutnak el a döntéshozókhoz. Ezen szempontot is figyelembe véve a napja-
inkban megtalálható alrendszereket három strukturális modellbe/típusba sorolja a hazai 
szakirodalom. Ezek a konkuráló/versengő; a szektorra épülő; és a kooperatív/együttmű-
ködő.97 A számtalan változás, átszervezés, korrekció következtében egyes országokban 
ezen három modell elemei egy szervezetrendszeren belül párhuzamosan vannak jelen. 
A három modell mindegyikének vannak előnyei és hátrányai, így nem lehet azt mondani, 
hogy bámelyik hatékonyabb lenne a másiknál. Mindazonáltal a későbbiekben bemutatott 
példák segítenek megérteni, hogy a világban bekövetkezett változások hatására miért 
az együttműködő modell lett az, amellyel „az elmúlt két évtizedben az euroatlanti térség 
államainak egyre bővülő körénél találkozhatunk”.98

Jelen fejezetben összefoglaljuk, hogy a 21. század eddig eltelt időszakában megjelenő 
új körülmények eredményeként hogyan, milyen formában módosult a szervezetrendszer, 
vagyis hogy egy adott kihívásra milyen strukturális válaszok születtek. Fontos látni, hogy 
a szervezetrendszerre számtalan körülmény gyakorol hatást, azonban ezek közül csak 
kevés olyan van, amely a szervezetrendszer strukturális felépítését is képes befolyásolni. 
Első lépésként áttekintjük a szervezetrendszer változásával kapcsolatos általános isme-
reteket, azon belül kiemelten, hogy milyen jellegű szerkezeti változások történhetnek, 
illetve ezek mögött milyen okok, milyen közvetett és közvetlen hatások állhatnak.

96 Vegyük például a nemzetbiztonsági szerveztrendszeren belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat, illetve 
azoknak is a számát. Európában két – lélekszámát, területét, gazdasági erejét összevetve – hasonló adott-
ságokkal rendelkező országot nézve láthatjuk, hogy míg az Egyesült Királyságban jelenleg kilenc önálló 
nemzetbiztonsági szolgálat működik, addig a Német Szövetségi Köztársaságnak szövetségi szinten három 
nemzetbiztonsági szolgálata van.
97 Héjja 2014, 63.
98 Urbán 2020, 8.
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A nemzetbiztonsági szervezetrendszer

A nemzetbiztonsági szervezetrendszer módosulása kapcsán többféle változásról beszél-
hetünk. Előfordulhat valamely, meglévő funkció/feladat vagy szervezet megszűnése;99 
új feladat kapcsán egy új szervezet létrehozása;100 szervezetek összevonása,101 meglévő 
szervezetből egy új szervezet megalakítása,102 valamint a változtatások hatására a nem-
zetbiztonsági struktúra megváltozása. Gyakran előfordul, hogy ezek a változások össze-
függenek és párhuzamosan történnek. Ahogy a példákból látszik, a 21. század eddig 
eltelt rövid időszakában is találhatunk minden változásra egy-egy esetet, ennek ellenére 
összességében ebben az időszakban leginkább a nemzetbiztonsági szervezetrendszer 
bővülését lehetett megfigyelni.103 Jellemzően új funkciók/feladatok jelentek meg, illetve 
ezzel összefüggésben új szervezetek jöttek létre, és/vagy kapcsolódtak a nemzetbizton-
sági tevékenységhez.

A szervezetrendszer legmeghatározóbb elemei maguk a nemzetbiztonsági szolgá-
latok, minden más elem ehhez, illetve az általuk végzett feladatokhoz köthető, ahhoz 
csatlakozik és hat rá – irányítja, koordinálja –, vagy vizsgálja azt előre meghatározott 
céllal, szigorúan szabályozott módon. A nemzetbiztonsági szolgálatok a kormány, 
a politikai vezetés általa kitűzött célok elérését támogatják. A „nyugati típusú demok-
ráciák” kormányai folyamatosan értékelik a biztonsági környezetüket, a biztonságot 
fenyegető kockázatokat, és azok kezelését jellemzően jogi formában, esetleg politikai 
nyilatkozatként hosszú távon, folyamatosan ellátandó feladatként jelenítik meg egyes 
állami szervek, köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok számára. A kormányok ezzel 
összefüggő stratégiai tervező tevékenysége eredményeként előálló dokumentumok (pél-
dául nemzeti biztonsági stratégia) alapvető fontosságúak a szervezetrendszer változása 
tekintetében, mivel a struktúra megváltoztatásának legfőbb motivációja a biztonsági 

99 A lengyel Katonai Információs Szolgálatot 2006-ban  felszámolták, és létrehoztak helyette egy hírszerző 
és egy elhárító szolgálatot.
100 Lengyelországban 2006-ban  egy új típusú kihívás kezelése érdekében létrehoztak egy teljesen új szer-
vezetet, a Központi Korrupcióellenes Irodát.
101 2005-ben  a cseh Katonai Hírszerző Szolgálatot és a Katonai Védelmi Hírszerzés összevonásával hozták 
létre a Katonai Hírszerzést, Csehország jelenlegi egyetlen katonai szolgálatát, míg 2013-ban  Szlovákiában 
történt meg ugyanez.
102 1992-ben  a Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (KGB) ukrajnai szervezetéből megalakult 
az Ukrán Biztonsági Szolgálat. 2004-ben  vált ki belőle a Hírszerző Főcsoportfőnökség, amelyből létrejött 
a Külső Hírszerző Szolgálat.
103 Amennyiben egy kis kitekintést teszünk e téren, és kicsit visszatekintünk a 20. századra is, akkor látható, 
hogy a szervezetrendszeren belül, a titkosszolgálatok vonatkozásában a bővülés oka, hogy fő tevékenysé-
gük, működési területeik és a hírszerzési módszerek szerint specializálódtak. A katonai titkosszolgálatok 
mellett megjelentek a polgári szolgálatok, illetve a hírszerzést és elhárítást is folytató szervezetek szétvál-
tak, megjelentek az önálló hírszerző és elhárító szolgálatok. A hírszerzés módszere szerinti specializáció 
egyik egyértelmű példája pedig az Amerikai Egyesült Államok hírszerző közösségének meghatározó 
tagja, az NSA létrehozása, amelyet az addig főleg humán hírszerzést folytató szervezetektől eltérően 
kimondottan a jelhírszerzési feladatok ellátására hoztak létre. Ez a változás természetszerű, hisz egyrészt 
a nemzetbiztonsági szervezetrendszer fő elemei a titkosszolgálatok, illetve az elmúlt évszázad kezdetétől 
beszélhetünk igazán a titkosszolgálati szervezetek állandósult jelenlétéről.
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kihívásokból levezetett feladatok eredményes végrehajtása. A fentiek alapján a rend-
szert érintő strukturális változások mögött a legtöbb esetben a végrehajtó hatalom áll.

E mellett azonban a nemzetbiztonsági szervezetrendszerben jelen van a másik két 
hatalmi ág is, így ezek is előidézhetnek változásokat, illetve a hatalmon lévő kormány 
támogatottságának függvényében néhány, a kormány által javasolt, elképzelt változás csak 
a törvényhozói hatalmi ág támogatásával valósulhat meg. A hatalmi ágak tehát egyrészt 
azok, amelyek közvetlenül gyakorolhatnak hatást a nemzetbiztonsági szervezetrendszerre, 
beleértve annak megváltoztatását is. Ezek mögött számos, eltérő területről származó 
tényező figyelhető meg. Ezen területek közül meghatározók: a politika;104 a gazdaság;105 
a társadalom és a technológia.106 Ezeken belül is több olyan részterület találhatunk, amelyek 
képesek közvetlenül, vagy közvetetten hatni a nemzetbiztonsági szervezetrendszer tagjaira, 
és befolyásolni tudják azok működését, tevékenységét. Ezen túlmenően a nemzetbiztonsági 
szervezetrendszer strukturális változása maga is előidézhet további szerkezeti változást. 
A nemzetbiztonsági szervezetrendszerre ható körülmények közül azok, amelyek elég jelen-
tősek ahhoz, hogy változásokat indukáljanak, előfordul, hogy összetetten jelentkeznek, 
továbbá, hogy a szervezetrendszer több elemére is jelentős hatást gyakorolnak.

A nemzetbiztonsági szervezetrendszert érintő változások a 21. században

A következőkben tárgyalt események, változások, jelenségek az élet számos terüle-
tére gyakoroltak hatást, és a biztonságot érintően is széles körben bírtak relevanciával, 
azonban mi itt csak szűken a nemzetbiztonsági szervezetrendszert érintő változásokat 
tekintjük át.

Terrorcselekmények

Sajnos az új évszázad nem is kezdődhetett volna rosszabbul a nyugati világban nemzet-
biztonsági szempontól annál, mint ami történt. Mind az USA-ban, mind Európában új 
típusú, a polgári lakosságot célzó, súlyos, számos emberáldozatot követelő terrortáma-

104 A politikai tényezők közül példaként említhető egy ország politikai berendezkedésében történt változás. 
Egy ilyen tényező jelentős hatással lehet a nemzetbiztonsági szervezetrendszerre, illetve annak megválto-
zására, amelyet egyértelműen szemléltetnek a posztkommunista, közép-kelet-európai országokban 1990 
környékén lezajlott rendszerváltások következményei az állambiztonsági struktúrákra. Magyarország 
esetében az addig – a katonai hírszerzést leszámítva – a Belügyminisztérium keretében működő állambiz-
tonsági szerv, a III. Főcsoportfőnökség megszűnt, helyette három új szervezet jött létre, továbbá alapjaiban 
változott meg a szolgálatok irányítása.
105 Több esetben a nemzetbiztonsági szolgálatok összevonása mögött gazdasági okok húzódtak meg. Bör-
csök–Vida 2014. 
106 A technikai, technológiai fejlődés is olyan tényező, amely változást eredményezhet a nemzetbiztonsági 
szervezetrendszerben. Ezen változás többrétű lehet. Amennyiben csak a nemzetbiztonsági szolgálatokat 
tekintjük, ez kiválthatja új szervezetek létrehozását, amelyre példa a már korábban említett NSA, vagy 
az USA-ban  1961-ben  létrehozott Nemzeti Felderítő Iroda, amely a műholdakkal folytatott képi hírszer-
zésért felel.
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dásokra került sor. Már az első évben történt olyan esemény, amelynek jelentős hatása 
volt a nemzetbiztonsági szervezetrendszerekre. 2001. szeptember 11-én  az al-Káida 19 
tagja eltérített négy repülőgépet, amelyekkel támadásokat hajtottak végre ikonikus, 
illetve a biztonság szempontjából kritikus épületek ellen.107 A támadások következtében, 
a támadókkal együtt 2996 ember vesztette életét, de ezen túlmenően is számos, jelentős 
közvetett és közvetlen negatív hatása volt a támadásnak. Ez a támadás az al-Káida részé-
ről nem volt előzmény nélküli,108 azonban annak súlyossága, az áldozatok nagy száma, 
valamint az, hogy azt az USA területén követték el, sokkolta a társadalmat és a politikai 
vezetőket egyaránt. A történtek, azok nemzetbiztonsági szempontú kivizsgálása, illetve 
a következmények nagy nyilvánosságot kaptak. Érdemes ezeket kicsit részletesebben 
áttekinteni, mert egyrészt ezen eseményeken keresztül bepillantást nyerhetünk egy gaz-
dasági, katonai és politikai téren is kiemelkedő ország nemzetbiztonsági szervezetrend-
szere megváltozásának folyamatába, másrészt mivel hasonló változások ezt követően 
Európában is megtörténtek, összehasonlítási alapot adnak.

A támadást követően az USA-ban  két bizottságot is életre hívtak, hogy az eseménye-
ket kivizsgálják. Az egyik a 2002 elején felállított, úgynevezett Közös Bizottság volt, 
amelybe a Szenátus és a Fehér Ház jelölt nemzetbiztonsági szakembereket. A bizottság 
a nemzetbiztonsági szervek által elkövetett hibák, hiányosságok feltárásával foglalkozott. 
2002. decemberi jelentésükben számos kritikát megfogalmaztak azon biztonsági szol-
gálatokkal szemben, amelyeknek terrorelhárítási feladataik voltak.109 A másik, a 2002 
novemberében a Fehér Ház és a Kongresszus által életre hívott „9/11 Bizottság” volt. 
E második testület amellett, hogy teljeskörűen fel kívánta tárni a támadás körülményeit, 
felhatalmazást kapott arra is, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a jövőben esetlegesen 
bekövetkező támadások megelőzése érdekében.110 2004. július 22-én  ezen bizottság 
közzétette jelentését.111 Ebben számos területet érintően állapított meg hiányosságot 
és fogalmazott meg ajánlást, közöttük a nemzetbiztonsági szervezetrendszer kapcsán 
is. Ezek közül néhány lényegi megállapítás:

1. Hiányosságok, problémák:
 – a CIA-nek  képességbeli hiányosságai voltak a terrorelhárítási tevékenységében;
 – az FBI hiányossága a hírszerzésben, a stratégiai értékelésben, a rendelkezésre álló 

információk és a fenyegetések összevetése, valamint az információmegosztás terén;
 – együttműködési problémák az ügynökségek között;
 – a Központi Hírszerzés Igazgatójának112 korlátozott hatalma a hírszerző közösség 

irányítása tekintetében;

107 9/11 Investigation. Fbi.gov. 
108 East African Embassy Bombings. Fbi.gov.; USS Cole Bombing. Fbi.gov.
109 Report of the U.S. Senate Select Committee on Intelligence and U.S. House Permanent Select Comittee 
on Intelligence (2002). 
110 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Elérhető: www.9-11commission.
gov/ (A letöltés dátuma: 2020. 04. 13.)
111 Uo. 
112 Ebben az időben a CIA igazgatója látta el ezt a feladatkört.

http://www.9-11commission.gov/
http://www.9-11commission.gov/


988

 – a hírszerző szolgálatok elavult struktúrákkal működtek, a szervezetek között bürok-
ratikus rivalizálás volt;

 – túlzott titkosítás, ami hátráltatta a szolgálatok felügyeletet, az információmegosztást.

Érdekes megjegyzése a jelentésnek, hogy a szeptember 11-i  támadást követően a közös 
munka ugyan javult, a szolgálatok aktivitása is jelentősen nőtt, viszont a koordinációs 
problémák is megsokszorozódtak.

2. Javaslatok:
 – új Nemzeti Hírszerzési Igazgató (Director of National Intelligence – DNI) pozíció 

létrehozása (ennek a pozíciónak a létrehozását már a Közös Bizottság is javasolta);
 – Nemzeti Terrorizmusellenes Központ (National Counterterrorism Center – NCTC) 

létrehozása;
 – új, a kormányzaton belüli, határokon átívelő információmegosztó rendszerek lét-

rehozása;
 – a kongresszusi felügyelet egységesítése és megerősítése a minőség és az elszámol-

tathatóság javítása érdekében;
 – az FBI és a hazai biztonsági szervezetek megerősítése.

A támadás és az azt követő vizsgálatok eredményeként elfogadták a 2004. évi hírszer-
zési reformról és a terrorizmus megelőzéséről szóló törvényt. A törvénnyel jelentősen 
módosult az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervezetrendszere. Többek 
között létrehozták a Nemzeti Hírszerzési Igazgató (DNI) pozíciót. Az ezt betöltő személy 
az elnök fő hírszerző tanácsadója és a hírszerző közösség vezetője lett. Feladata a hír-
szerzési közösséget alkotó 16 ügynökség szorosabb koordinációjának és integrációjának 
megteremtése. Létrehozásra került a Nemzeti Terrorizmus Elleni Központ (NCTC), 
amely elemzi és összesíti a terrorizmussal kapcsolatos valamennyi hírszerzési informá-
ciót.113 Ezen túlmenően erőfeszítéseket tettek a hírszerző közösség tagjai közötti infor-
mációmegosztás fejlesztésére is.114

A vizsgálatok több olyan problémát is feltártak, amelyek vélelmezhetően más demok-
ratikus országok nemzetbiztonsági szolgálatainak működésében is alapvető hiányos-
ságként jelen lehettek. Ilyen például a párhuzamosságokból, a szolgálatok egymással 
történő „versenyeztetéséből” adódó rivalizálás jelensége, valamint az érdemi koordináció 
és információcsere hiánya. A működés jellegéből adódóan vélelmezhető, hogy ezek 
a problémák a nemzetbiztonsági elhárító tevékenység más területein is jelen vannak, 
csak a terrorcselekmények azok, amelyek megnyilvánulási formájuknál fogva jelentős 
társadalmi figyelmet kapnak. A feltárt probléma súlyosságát, valamint az Egyesült Álla-
mok kormánya által arra adott válaszok helyességét támasztja alá, hogy ebben az idő-
szakban több nyugati típusú demokráciában is hasonló döntéseket hoztak. Figyelmet 
érdemel, hogy a 2001. szeptemberi terrortámadást követően három év telt el addig, amíg 

113 The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 (IRTPA) (2004). 
114 About the ISE. Dni.gov. 



989

a szükséges, a feltárt hiányosságok kiküszöbölését biztostó változtatásokat biztosító 
döntéseket meghozták.

Az Amerikai Egyesült Államokban történtek Európa országaira is komoly hatással 
voltak, amit a 2004-es  és 2005-ös  sajnálatos események tovább erősítettek. 2004. már-
cius 11-én  tíz robbantásos merénylet történ Madridban, amelyeknek következtében 191 
ember veszítette életét. A támadást az al-Káida vállalta magára. 2005. július 7-én  Lon-
donban, a tömegközlekedési rendszereket érintően hajtottak végre robbantásos merény-
leteket. Négy pokolgépet robbantottak fel, közülük hármat a földalatti-hálózat egy-egy 
forgalmas állomásán, egyet pedig egy városi buszon. A támadásnak 56 halálos áldozata 
volt. A támadások az al-Káida hálózatához voltak köthetőek. 2005. július 21-én  újabb 
négy támadást kíséreltek meg Londonban ugyanilyen helyszíneken, de ebben az esetben 
a detonátorok nem működtek.

Ezen támadásokra válaszul Európa több országában is megváltozott a nemzetbizton-
sági szervezetrendszer. Például az Egyesült Királyságban 2003-ban  új szervezetként létre-
hozták a Belső Biztonsági Szolgálat (Security Service, a volt MI5) keretében az Egyesített 
Terrorizmuselemző Központot (Joint Terrorism Analysis Center – JTAC),115 míg a Német 
Szövetségi Köztársaságban 2004-ben  a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalon belül 
a Közös Terrorelhárító Központot.116 Ezen elemző, értékelő, tájékoztató központok azon 
túlmenően, hogy hatékonyabbá tették az információfeldolgozást, abban is előrelépést 
jelentettek, hogy munkatársaik az adott országban terrorelhárítással foglalkozó szerve-
zetek állományából kerültek ki, amely további segítséget jelentett a szervezetek közötti 
együttműködés, információmegosztás és koordináció területein. A 2000-es  években 
további európai országokban is megalakítottak a terrorelhárítás hatékonyságának növe-
lés érdekében koordinációs, illetve elemző-értékelő – egyes szakirodalmakban fúziós 
központnak nevezett – szervezeteket.117

A 21. század elején elkövetett terrortámadások rávilágítottak a terrorelhárítás hírszerzési 
kudarcára, a rendvédelmi szervek közötti koordináció komoly problémáira, és igazolták 
a nemzetközi együttműködés hiányosságait. Emellett megerősítették, hogy a terroriz-
musra globális kihívásként kell tekinteni. Az események hatására azonban megtörténtek 

115 Joint Terrorism Analysis Centre. Security Service MI5. 
116 Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ – Joint Counter-Terrorism Centre). Verfassungsschutz.de. 
117 Az Oroszországi Föderációban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőjének irányítása alatt 
2006-ban  hozták létre a Nemzeti Terrorellenes Bizottságot, míg Svédországban, 2005-ben  a szolgálatok 
koordinációjáért felelős szervezetet, a Terrorelhárítási és Együttműködési Tanácsot, amelyet a Polgári 
Nemzetbiztosági Szolgálat főigazgatója elnököl. Hazánkban 2003-ban  hozták létre a Nemzetbiztonsági 
Hivatal keretében a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot (TKB), amely a nemzetbiztonsági és ren-
dőri szervek által begyűjtött terror szempontból releváns információkat elemezte, értékelte, kormányzati 
tájékoztatókat készített, továbbá összehangolta az érintett szervezetek műveleti tevékenységét. 2010-ben  
került sor arra, hogy a terrorelhárítási feladatok komplex kezelésére megalapítottak egy új, önálló rendőri 
szervet, a Terrorelhárítási Központot (TEK), amely a TKB irányítását is átvette. Ezt követően, 2016-ban  
létrehozták a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK), amely információfúziós 
és információmegosztó központként funkcionál, állománya pedig hasonlóan a nyugat-európai példákhoz, 
a rendészeti, nemzetbiztonsági szervek munkatársaiból tevődik össze.



990

azok a változások a nemzetbiztonsági szervezetrendszerekben mind szervezetileg, mind 
a működési mechanizmusokat érintően, amelyek növelték a nemzetbiztonsági szolgálatok 
ezirányú tevékenységének hatékonyságát. Volt még egy újszerű kezdeményezés a nemzet-
biztonsági szolgálatok részéről a terrorprevenció érdekében, ez pedig a biztonságtudatosítás 
megjelenése. A témakör jelentősége okán ezzel külön fejezetben foglalkozunk.

A támadások óta eltelt időben a nyugati demokráciákban a muszlim terrorizmus 
elkövetésének kockázata nem csökkent, amit az elmúlt években Európában elkövetett 
újabb terrorcselekmények egyértelműen alátámasztanak.118 Ez alapján kijelenthető, hogy 
sajnálatosan ezen terrorcselekmények kiváltó okai napjainkra sem szűntek meg, továbbá 
az eddig megtett megelőző intézkedések nem elegendők, azokat fokozni kell. A problé-
makört tovább szélesíti, hogy a technológia is rohamosan fejlődik, aminek eredményeit 
a terrorszervezetek is kihasználják. Ezek alapján fel kell rá készülni, hogy a terrorizmusra 
a következő évtizedekben is egy olyan kockázati tényezőként kell tekinteni, amely komoly 
hatással lehet a nemzetbiztonsági szervezetrendszerekre.

Információrobbanás

Évtizedek óta exponenciálisan nő a világon az újonnan keletkezett információk meny-
nyisége. Ennek elsődleges feltétele az információ kezelésének (rögzítése, tárolása, fel-
dolgozása) módszereiben bekövetkezett ugrásszerű technológiai fejlődés, amely alapve-
tően az informatikai eszközök, rendszerek megjelenésének, folyamatos fejlesztésének 
köszönhető. Az infokommunikációs rendszerekben folytatott információgyűjtésnek 
számos előnye van. Az adatok gyorsan, olcsón, távolságtól, időtől függetlenül, nagy 
mennyiségben folyamatosan elérhetőek. Természetesen vannak hátrányai is, amelyek 
közül komoly problémaként jelentkezik, hogy az adatok olyan nagy tömegben állnak 
rendelkezésre, hogy nehéz megtalálni a releváns adatokat, továbbá az adatok lehetnek 
hiányosak, hibásak, vagy akár szándékosan torzítottak.

A releváns információk megszerzését célzó információgyűjtés a nemzetbiztonsági 
szolgálatok fő feladata, így minden, ami ezzel összefügg, az jelentősen befolyásolja 
a nemzetbiztonsági szolgálatok működését. A nemzetbiztonsági munkában nagyon 
régóta, a modern szolgálatok megjelenése óta élnek a nyílt forrásokból beszerezhető 
információk összegyűjtésének lehetőségével.119 A szakterminológia ezt a hírszerzési 
módszert az OSINT mozaikszóval jelöli, és szakértői vélemények szerint a „szolgálatok 
tevékenységében növekvő szerepe van a nyílt forrásból származó információszerzésnek”.120 
„Napjainkra az OSINT a köztudatban összeolvadt az interneten folytatott információ-
szerzéssel”,121 ennek ellenére ez valójában a nyíltan, bárki számára elérhető adatforrások, 
adatbázisok teljes körét lefedi.

118 2015 Charlie Hebdo Attacks Fast Facts (2019). CNN.; Terrorist drives truck through a Bastille Day 
celebration (2016). 
119 Regényi 2019. 
120 Béres 2014. 123.
121 Dobák 2019, 85.
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Az említett változások eredményeként az OSINT a 21. századra a nemzetbizton-
sági tevékenység meghatározó módszerévé vált, több területen is jelentős segítséget ad 
a nemzetbiztonsági szervezetek számára feladataik eredményes végrehajtásához. Ennek 
megfelelően az elmúlt években több országban is történtek lépések azzal a céllal, hogy 
az OSINT-tevékenységet valamilyen módon, akár új szervezetek létrehozásával is fej-
lesszék. 2005. november 1-jén  a CIA infrastrukturális és személyi bázisán a DNI létre-
hozta az Open Source Centert (OSC), amelynek feladata a nyílt – nyomtatott, sugárzott 
és online – forrásokból származó információk gyűjtése, elemzése, illetve tájékoztatók 
készítése lett.122

Németországban, 2007-ben  hozták létre a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal 
által működtetett Egyesített Internetközpontot (Gemeinsames Internetzentrum – GIZ), 
amely elsődlegesen az interneten megtalálható, szélsőséges iszlám tartalmak és kommu-
nikáció megfigyelését, elemzését, értékelését végzi a szélsőséges, terrorista szervezetek 
időben történő azonosítása érdekében.123 Magyarországon ez idáig a nemzetbiztonsági 
szolgálatok saját maguk folytatták nyílt forrásokból az információk gyűjtését.124 A 2016-
ban  létrehozott TIBEK feladatkörében azonban már dedikáltan megjelenik az OSINT 
mint olyan tevékenység, amit a nemzetbiztonsági szolgálat szolgáltatásként nyújt, hiszen 
a nemzetbiztonsági törvény szerint: „nyílt információgyűjtést és feldolgozást végző 
szolgáltató és támogató szervet működtet”.125

Az információrobbanásként meghatározott jelenség a közeljövőben biztosan tovább 
folytatódik, és így egyre szélesebb körben, egyre nagyobb adatbázisok állnak majd 
rendelkezésre, ha csak az internetet mint a legnagyobb és legdinamikusabban növekvő 
adatbázist vizsgáljuk. Az OSINT jelentőségének további növekedését nagyban segít-
heti a technológia fejlődése, amelyekkel az OSINT több részfeladata (keresés, elemzés, 
értékelés) automatizálhatóvá tehető. Ahogyan a példákból látható, néhány országban 
már most is tettek konkrét lépéseket arra, hogy külön szervezeteket hozzanak létre erre 
a feladatra. Ezek a változások a nemzetbiztonsági szervezetrendszer tekintetében aktu-
álisan még nem jelentősek, de mégis nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az OSINT 
a jövőben jelentősen felértékelődik, és további, erre specializált feladatkörű szervezetek 
megjelenésére lehet számítani. Ennek kapcsán megemlíthetők az elmúlt években létre-
jött információfúziós központok is, hiszen ezek a helyek a titkosszolgálati információk 
feldolgozása kapcsán OSINT-központként is tevékenykednek, ha a nevükben nem is 
viselik ezt. Az újabb szervezetek létrehozásán túl elképzelhető az adatbázisokban történő 
adatkeresési, feldolgozási tevékenységek bizonyos adatkörönként történő specializációja 
is, hiszen könnyen belátható, hogy egy gazdasági szektor és mondjuk a közösségi média 
adatsorai között a feldolgozás tekintetében jelentős különbségek vannak.

122 Establishment of the DNI Open Source Center (2005). 
123 Gemeinsames Internetzentrum (GIZ – Joint Internet Centre). Verfassungsschutz.de. 
124 Szabó 2019.
125 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról.
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Biztonságtudatosság fokozása

A 21. század egyik jelentős változása a nemzetbiztonság területén a biztonságtudatossági 
programok megjelenése. Korábban is voltak korlátozott mértékben ehhez hasonló kez-
deményezések, azonban ilyen széles körű alkalmazására eddig nem volt példa. Az ok, 
hogy hangsúlyosan a terrorelhárítás, a kémelhárítás és ezzel összefüggésben az infor-
mációbiztonság területén rövid idő alatt olyan jelentős változások történtek, amelyek 
korábban elképzelhetetlen mértékben kiszélesítették ezen kockázatoknak kitett személyi 
kört. Ezen új típusú kihívásokra a nemzetbiztonsági szolgálatok meglévő eszközei nem 
kínáltak hatékony megoldást, ezért vált szükségessé egy új módszer bevezetése, a bizton-
ságtudatosítás. A lényege, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok széles körben, előzetesen 
adnak át információkat a lehetséges kockázatokról, illetve készítik fel az embereket 
a kockázatok észlelésére, elkerülésére, illetve a bekövetkezés esetén tanúsítani szükséges 
magatartásra. A körülmények ily módon történt megváltozása következtében nemcsak 
a nemzetbiztonsági szolgálatok szándéka volt a biztonságtudatosság elterjesztése, arra 
a társadalom is nyitott volt, illetve bizonyos mértékig el is várta azt. A témakört itt nem 
fejtjük ki, azzal egy későbbi fejezetben részletesen foglalkozunk, azonban a nemzetbiz-
tonsági szervezetrendszer változása kapcsán is érdemel figyelmet.

Annak ellenére, hogy nem találni rá példát, hogy ezen tevékenységre létrehoztak 
volna külön szervezeteket, tehát módosult volna a szervezetrendszer, a hatása kicsit 
mégis ahhoz hasonló. Ennek alapja, hogy egyrészt a társadalom jelentős hányadát vonják 
be a szolgálatok ezekbe a projektekbe. Igaz, hogy ezzel az elsődleges cél a prevenció, 
vagyis a kockázatok bekövetkezésének megelőzése, azonban ennek során a nemzetbiz-
tonsági szolgálat a társadalmat mint információforrást is hozzákapcsolja a szolgálathoz, 
amely viszont egy olyan jelentős tényező, amely akár jelentősen növelheti az elhárító 
tevékenység hatékonyságát. Másrészt vannak olyan országok, ahol nem, vagy nem csak 
a nemzetbiztonsági szolgálat hajt végre nemzetbiztonsági kockázatokkal összefüggő 
biztonságtudatossági programokat, hanem más szervezetek is.126

Az előzőek alapján felvetődik a jövőre vonatkozóan egy lényegi kérdés. Megjelenik-e a fel-
adatok kiszervezése a nemzetbiztonsági szolgálatok területén? Amennyiben igen, akkor mikor 
és milyen feladatokat érint majd ez? A kérdés nem utópisztikus, sőt a feladatok kiszervezése 
már el is kezdődött, ha az átlagemberek számára ez még talán nem is olyan látványos. Gondol-
junk csak egyrészt az USA egyes szervezetei által alkalmazott katonai biztonsági magánvál-
lalatokra például Irakban, amelyek hírszerzési tevékenységeket is ellátnak,127 vagy a 2013-ban  
„Snowden-ügyként” elhíresült eseményekre, amelyek kapcsán Snowden azt nyilatkozza, 
hogy a CIA és az NSA szerződéses partnereinél, gazdasági társaságoknál nemzetbiztonsági 
szolgálati tevékenységeket végzett.128 A kérdés tehát igazából az, hogy a továbbiakban milyen 
területeken és milyen mélységben vesznek részt „civil” cégek a nemzetbiztonsági szolgálati 
tevékenységben úgy, hogy az a társadalom szélesebb rétegei számára is nyilvánvaló legyen?

126 Counter Terrorism Policing. Elérhető: www.counterterrorism.police.uk/ (A letöltés dátuma: 2020. 04. 18.)
127 Varga 2009.
128 Greenwald 2014. 

http://www.counterterrorism.police.uk/
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Együttműködések szerepe

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatköre még országhatáron belül is nagyon gyakran 
átfedést mutat úgy, hogy a rendelkezésre álló eszközök és módszerek általában azonosak. 
A versengő struktúrák esetében maga ez a helyzet alkalmas arra, hogy a nemzetbizton-
sági szolgálatok között rivalizáció alakuljon ki, de előfordul az is, hogy a kormányzat 
szándékosan versenyezteti egymással a szolgálatokat. A rivalizációnak viszont az lehet 
a következménye, hogy a szolgálatok a gyakorlatban nem, vagy csak minimális hatékony-
sággal működnek együtt egymással, hiába írják elő ezt akár különböző szintű szabályzók, 
ami jelentősen növelheti valamely nemzetbiztonsági kockázat bekövetkezését. A versengő 
struktúrákban az egyes szolgálatok azt szeretnék elérni, hogy egy-egy probléma kapcsán 
az ő megoldásuk, az ő sikerük legyen az, amelyik eljut a döntéshozók elé.

A nemzetbiztonsági szolgálatok közötti együttműködés alapja az információmeg-
osztás, ezért ezen problémakör kezelésének egyik lehetséges módja olyan szervezetek 
létrehozása, amelyek felé a nemzetbiztonsági, valamint más szervezeteknek adattováb-
bítási kötelezettségeik vannak. Ilyenek az elmúlt időszakban egyre nagyobb számban 
létrehozott fúziós központok. Ezek a szervezetek sok esetben a nemzetbiztonsági szer-
vezetrendszerek új elemeként jelennek meg. Azon szakmai elképzelés, hogy ezekben 
a szervezetekben a nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve az adott témakör szerint releváns 
rendvédelmi szervek delegálnak munkatársat, több szempontból is pozitív. Egyrészt 
elősegíti a különböző szerezetektől származó információk egységes értékelését, másészt 
a szolgálatok közötti együttműködésre is pozitív hatással lehet.

A rivalizálás kiküszöbölésének másik megoldása lehet, ha koordinációs szervezeteket 
hoznak létre az érintett nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi szervek, illetve az irá-
nyításukért felelős személyek, szervezetek bevonásával. Az együttműködés „kikénysze-
rítése” jelenleg annyira fontos a legkritikusabb terrorelhárítás területén a döntéshozók 
részéről, hogy találkozunk olyan megoldásokkal, ahol a döntéshozói akarat eredménye-
ként az együttműködés több szinten is (operatív, műveleti vezetői szint, irányítói szint)129 
jelen van.

Az együttműködésre vonatkozó törekvés nemcsak az egyes államok nemzetbiztonsági 
szervezetei szintjén jelent meg ilyen markánsan a 21. század elején, hanem ezzel párhuza-
mosan az olyan nemzetközi szervezetekben is, mint például a nyugati demokráciák bizton-
sága szempontjából meghatározó NATO (North Atlantic Treaty Organization) és az Európai 
Unió (EU). A NATO-nak  nincs önálló hírszerzése békeidőben, a tagállamoktól származó 
információkat használják fel tevékenységük során. A közel harminc tagállam érintettsége 
okán, valamint a megváltozott biztonsági környezet kihívásainak való megfelelés érdekében 
a NATO-ban  döntés született arról, hogy fokozni kell a tagországok hírszerző szerveze-

129 Nagyon jó példa erre a magyar terrorelhárítás területe. Az irányító szintű koordináló szerv a Nem-
zetbiztonsági Kabinet. A nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek feladatorientált koordinációs szintje 
a Kabinet mellett működő Terrorellenes Koordinációs Bizottság, míg a konkrét információcsere szintjét 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képviseli. Ez a fajta mélységben tagolt koor-
dináció több ország nemzetbiztonsági szervezetrendszerében is megtalálható (USA, Egyesült Királyság, 
Németország).
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tei közötti együttműködést, az információmegosztást. Ezen cél érdekében több konkrét 
lépés is született ez elmúlt időszakban. 2006-ban  létrehozták a NATO Hírszerzési Fúziós 
Központját (Intelligence Fusion Centre – NIFC), amely nem a NATO szervezetének része, 
de feladata a NATO műveleteinek hírszerzési támogatása a szervezet munkájában részt 
vevő tagállamok együttműködése eredményeként. A kooperáció fokozásának következő 
lépéseként 2010-ben  átszervezték a korábbi hírszerző struktúrát, és létrehozták a Polgári 
Hírszerző Bizottságot (Civilian Intelligence Committee – CIC), valamint a Katonai Hír-
szerző Bizottságot (Military Intelligence Committee – MIC), amely szervezetek keretet 
biztosítanak a tagországok hírszerző szervezetei koordinációs mechanizmusainak. A CIC 
az első szervezet, amelynek segítségével a polgári titkosszolgálatokat be tudták vonni 
a NATO tevékenységébe. Fő feladata az Észak-atlanti Tanács közvetlen tájékoztatása hír-
szerzési kérdésekben, továbbá tanácsadás a kémkedéssel, a terrorizmussal, illetve egyéb 
fenyegetésekkel kapcsolatban, amelyek érinthetik a Szövetséget.130 Az együttműködés 
további előmozdítása érdekében 2017-ben  újabb lépésre került sor, amikor is létrehozták 
a Közös Hírszerző és Biztonsági Osztályt (Joint Intelligence and Security Division – JISD) 
a NATO főhadiszállásán, Brüsszelben. Ezt a lépést egyesek a legfontosabb reformnak 
tartják a NATO hírszerzési együttműködésének történetében.131 Ahogy e rövid összefog-
lalóból kitűnik, a NATO a 21. század eddigi, kezdeti szakaszában komoly lépéseket tett 
a hírszerzés területén a tagállami együttműködések fokozására.

Az EU, hasonlóan a NATO-hoz nem rendelkezik önálló, hírszerzést folytató hírszerző 
szervezettel. Első hírszerző szolgálata az 1999-ben  létrehozott Helyzetelemző Központ volt 
(European Union Situation Centre – SITCEN), amely a tagországok hírszerző információit 
dolgozta fel, elemezte, és készített belőlük tájékoztatókat az EU vezetői részére. 2012-ben  
a SITCEN-t az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szervezetébe integrálták, annak egyik 
igazgatósága lett. Nevét Hírszerző és Helyzetelemző Központra (European Union Intelli-
gence and Situation Centre – INTCEN) módosították, és közvetlenül az EU hírszerzéséért is 
felelős főképviselő irányítása alá került.132 A szervezet elemzéssel és értékeléssel foglalkozó 
munkatársai a tagállamok nemzetbiztonsági szolgálataitól kerülnek vezénylésre, OSINT-ké-
pességekkel is rendelkezik. Az EU az INTCEN mellett a katonai vonalon is rendelkezik 
hírszerzési szervezettel. Az EKSZ megalakítását követő átszervezés során került a Kato-
nai Törzs, illetve azon belül a Hírszerző Igazgatóság (Military Staff Intelligence Directo-
rate – MS INT DIR) az EKSZ szervezetébe. Működése az INTCEN-éhez hasonló. Ahogy 
látható, a 21. század eleje hírszerzési szempontból az EU számára is meghatározó időszak 
volt. Hasonlóan a tagállamokhoz az EU-n belül is létrehozásra kerültek azok az információs 
központok, amelyek megadták a tagországok közötti együttműködés kereteit, és amelyek 
kialakítási, működési elvei a tagországok közötti együttműködést ösztönzik.

Századunkban már eddig is számos olyan változás történt a világban, aminek eredmé-
nyeként szervezeti változásokat figyelhettünk meg a nemzetbiztonsági szervezetrendszer-

130 Civilian Intelligence Committee (CIC) (2011). 
131 Adapting NATO intelligence in support of “One NATO” (2017). 
132 Beke 2018.
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ben, azonban ezek leginkább a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, valamit a koordinációs 
szervezetekhez kötődtek. A változások egyáltalán nem érintették a nemzetbiztonsági 
szervezetrendszerek ellenőrzési alrendszerét. Ez annak köszönhető, hogy napjainkra 
a demokratikus országokban a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének ellenőr-
zése érdekében már létrejöttek azok a szervezetek és kialakultak azok az ellenőrzési 
mechanizmusok a hatalmi ágak, illetve a civil táradalom oldaláról, amelyek segítségével 
fel lehet tárni a nemzetbiztonsági szolgálatok esetleges jogszerűtől eltérő működését.

A 21. század eddig eltelt időszakát a nemzetbiztonsági szolgálati tevékenység tekin-
tetében egyik oldalról a jelentős, új típusú kihívásokkal, míg másik oldalát a biztonság-
tudatosítással és az együttműködéssel lehetne leginkább jellemezni. A 21. század elejére 
egyrészt az informatika robbanásszerű fejlődésének hatására jelentős, új típusú kihívások 
jelentek meg a kémelhárítás, az információs és az informatikai rendszerek biztonsága 
területein. Másodsorban a terrortámadások a mindennapjaink részévé váltak úgy, hogy 
a 2000-es  évek elején elkövetett terrortámadásokat követően már történtek változások 
az elhárító tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében, de ennek ellenére tíz évre rá 
Európának mégis újabb támadásokat kellett elszenvedni.

Ezen kihívásokra jelentett részben megoldást a biztonságtudatossági programok 
bevezetése, amely ilyen megvalósításban, mint új prevenciós módszer szinte berobbant 
a szolgálatok világába. A terrorkockázatok kapcsán pedig egyértelműen megfogalma-
zódott, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti együttműködést erősíteni, ennek 
részeként az érdemi információk megosztását pedig fokozni kell.

A terrorkockázatok csökkentése érdekében egyes országokban önálló terrorelhárítási 
szervezeteket hoztak létre, az együttműködéseket pedig különböző koordinációs szerve-
zeteken keresztül fokozták. Ezen második megoldás részeként jelentős számban jöttek 
létre egyes országokban, de nemzetközi szervezeteken belül is információfúziós köz-
pontok, amelyek az alapfunkciójukon (információ feldolgozás, tájékoztatás) túl hatékony 
segítséget jelenthetnek az együttműködések fokozásán keresztül is a nemzetbiztonsági 
kockázatok felderítésében, elhárításában.

Az információs csatornák alapján felállítható három modell (versengő, ágazati, együtt-
működő) tekintetében elmondható, hogy az elmúlt időszakban a kooperációt erősítő 
megoldások (a szervezetrendszer több szintjén megjelenő koordináló szervezetek, fúziós 
központok) előretörésének hatására a kooperáló modellek felé látható elmozdulás.

Az, hogy mit hoz a század további része, a szervezetrendszerre ható tényezők számos-
sága, folyamatos változása miatt nehéz megjósolni. A változás dinamikája és az érintett 
területek sokasága alapján azonban rövid időn belül jelentős változásokra kell felkészülni. 
A kockázatok sokszorozódása, a határon átnyúló jellege, súlyossága okán tovább kell 
erősíteni az országokon belüli, illetve a nemzetközi együttműködéseket. A big data-je-
lenség miatt az OSINT jelentős felértékelődése, specializálódása várható. A technoló-
giai robbanás, a kibertér jelentőségének folyamatos növekedése következtében egyrészt 
további, új típusú nemzetbiztonsági szintű kockázatok megjelenése várható, másrészt 
rövid időn belül széles körben jelenhetnek meg a szervezetrendszerekben az önálló jel-
hírszerző szolgálatok.
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Az információgyűjtés területeinek evolúciója, a kibertér jelentősége

Dobák Imre

Bevezetés

A témakör a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó információgyűjtés kibertérbe áthelyeződő 
területeinek ezredfordulót követő főbb változásait tekinti át az eltelt időszak jelentősebb 
nemzetközi „titkosszolgálati” fordulópontjai tükrében.

A nemzetbiztonsági szolgálatok összetett feladatrendszerében alapelemként tekint-
hetünk az információk jelentőségére, amelyek megszerzése, elemzése, értékelése, illetve 
adott cél érdekében történő felhasználása nélkülözhetetlen módon részei a nemzetbiz-
tonsági folyamatoknak. Az „információk” köré épülő egyes lépések (a megszerzéstől 
kezdve egészen a felhasználásig) önálló szakterületek kialakulását eredményezték, így 
gyakran találkozunk a szervezeteken belül adatszerző vagy akár értékelő-elemző, tájé-
koztató területekkel. Az információk központi szerepe ugyanakkor maga után vonja 
azt is, hogy a nemzetbiztonság számára releváns információk keletkezési formáiban, 
megszerzési lehetőségeiben bekövetkező külső változások közvetlenül érintik a szolgá-
latok működését.

A rendszerrel szemben elvárásként jelenik meg, hogy szükség esetén aktuális és hite-
les információkkal rendelkezzen akár az egyén szintjétől kezdve, az átfogó stratégiai dön-
téseket igénylő eseményekig, folyamatokig. Mindezt alapvetően az előrejelzés céljával, 
szigorú jogszabályi kötöttségekkel, az adott országok határain kívülre (hírszerzés) vagy 
éppen a védelmi feladatkör (elhárítás) mentén befelé tekintve, egy olyan környezetben, 
ahol a különböző technológiai platformokon napról napra szinte feldolgozhatatlan meny-
nyiségű információ keletkezik. Kiemelten fontossá válik tehát az információszerzési 
formák és lehetőségek folyamatos kutatása, valamint a nemzetközi környezetben látható 
változások nyomon követése.

A nemzetbiztonsági szervezetek ezen információs igényeiket rendkívül szerteágazó 
módon elégítik ki, amelyek között a források típusát tekintve megjelennek a nyílt és nem 
nyílt források, az információk megszerzésének típusait illetően az együttműködések, 
valamint a sajátos egyedi és rendszerszintű titkosszolgálati megoldások, módszerek. 
Az angolszász terminológia hírszerzési ágait, információgyűjtési területeit133 tekintve 
is jól látható a humán és a technikai jellegű irányok elkülönülése, amelyek mögött szá-
mos önálló szakmai részterület jött létre. Mivel részletes ismertetésük a szakirodalmak 
széles körében134 elérhető, így ezektől eltekintünk, és a kategóriahatáraikon átnyúlva 
a kibertérben megjelenő információgyűjtés technikai és humán területeit ismertetjük. 
Hogy ezek milyen mértékben érintik az egyes országok nemzetbiztonsági szféráit, arra 
mindenképpen a politikai viszonyok, a nemzeti szabályozási környezet, valamint az eltérő 

133 Többek között: HUMINT, SIGINT, MASINT, GEOINT, CYBERINT, OSINT információgyűjtési-hír-
szerzési ágak.
134 Dobák 2014.
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gazdasági és technikai képességek gyakorolnak közvetlen hatást. Amíg egyes, techno-
lógiailag fejlett országok esetében a globális információszerzés képességei erősödtek fel 
(például Amerikai Egyesült Államok), addig más országok esetében emellett a belső meg-
figyelési rendszerek és megoldások váltak láthatóan hangsúlyossá (például Kína). Az itt 
megvalósuló folyamatok azonban – főként a technológiai környezet globalizálódásának 
köszönhetően – más országok gyakorlatára is minden bizonnyal hatással vannak, akár 
a magánszféra védelmének erősítése és a jogi környezet pontosítása, akár a kibertérből 
érkező veszélyek elleni védekezés fokozása terén.

Hatások – nemzetközi folyamatok

A technológiai fejlődés nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait tekintve az információ-
gyűjtés jövőbeli formáit befolyásoló tényezők között kell kiemelni, hogy

 – Az új technológiák exponenciális ütemben fejlődnek, amelyek azonban csak előre-
mutató gondolkodás és stratégiák révén szolgálhatják a kívánt, így például a biz-
tonsághoz kapcsolódó célokat.

 – Egyre nő a digitális formában keletkező információk mennyisége, egyre fontosabbá 
válnak a nemzetbiztonsági szervezetek számára a pontos, előrejelzést, megalapozott 
döntéseket támogató adatok.

 – Az adatok felhasználásának üzleti, illetve állami lehetőségei általánosságban felve-
tették a magánszféra fokozott védelmének, és nemzetbiztonsági oldalról az infor-
mációgyűjtés határainak a kérdéseit.

 – Habár számos információgyűjtési módszer a bűnügyi célú és a nemzetbiztonsági 
célú információgyűjtés (illetve törvényes ellenőrzés) megvalósítása során azonos, 
nem feledkezhetünk meg azok eltérő céljairól és azok sajátosságairól (például hír-
szerzés). Ezek elkülönülése a legtöbb országban nyomon követhető.

 – Az utóbbi évtizedekben rendkívüli módon felértékelődött a kibertér szerepe 
és a közegben végzett információszerzés különböző megoldásai. Az információ- 
és kommunikációtechnológia fejlődése miatt az információgyűjtés, törvényes elle-
nőrzés irányai is a technológiai környezet felé fordultak.

 – A nemzetbiztonsági szervezetek feladatrendszeréhez kapcsolódó biztonsági kihívá-
sok okai számos esetben távoli földrajzi, illetve joghatóságukon kívüli területekhez 
köthetők.

Társadalmunk működése során az általánosságban elterjedt infokommunikációs eszkö-
zökön keletkező információk önmagukban felvetik azok hasznosításának kérdéseit. Ezen 
adatok megállíthatatlanul, egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, amelyek 
feldolgozása, értékelése egyre inkább a figyelem előterébe kerül. A nemzetbiztonsági 
szolgálatok oldaláról is tagadhatatlanul megvan ez az érdeklődés, és – a gyakran han-
goztatott megfigyelés társadalmának víziójától eltekintve – nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy ezen adatok köre meghatározott jogi szabályozás mentén mindenképpen 
hozzájárulhatnak az adott ország biztonságához.
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A hidegháborút követően a demokratikus társadalmakban is elfogadottá vált a nem-
zetbiztonsági célú információgyűjtés, így a titkos információgyűjtés szabályozott alkal-
mazása.135 A társadalom oldaláról ugyanakkor felerősödtek a magánszféra védelmének 
kérdései és különösen 2001 után az „elektronikus lehallgatáshoz” kapcsolódó nemzetközi 
viták. Minderre a terrorizmus elleni küzdelem rendkívül széles körű amerikai megfi-
gyelési tevékenysége hívta fel a figyelmet, és sokak szerint az orwelli136 megfigyelés 
társadalma valósággá vált. Tény, hogy a kommunikáció „lehallgatása vagy nyomon köve-
tése intrusív folyamat”,137 így szigorú jogi keretekkel kell szabályozni az alkalmazható 
megoldások körét és azok működtetésének rendszerét. A témakört elemző EU-tanulmány 
is rámutat arra, hogy habár a jog védi a magánjellegű kommunikációt, de meghatározott 
esetekben, többek között a nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szemben a kormányok 
legálisan korlátozhatják a magánszférához való jogot.138

Az ezredfordulót követő terrortámadások ilyen rendkívüli események voltak, amellyel 
ez a korlát jelentősen kitágult, nemcsak az érintettek körét illetően, hanem az alkalma-
zott módszereket tekintve is. Mivel a korábbi megoldások már nem voltak hatékonyak 
a terrorizmus elleni küzdelem feladataira, a történelem háborús időszakának példáihoz 
hasonlóan új (nemzet)biztonsági megoldásokat kerestek. Ennek széles példáit leginkább 
az Amerikai Egyesült Államok esetében láthatjuk, ahol a rendészeti, katonai jellegű 
intézkedések társadalom által is támogatott kiterjesztésén túl a nemzetbiztonsági szféra 
adatgyűjtési lehetőségei is kitágultak.

Titkos információgyűjtés a kibertérben

A technikai jellegű információgyűjtés, kommunikáció-ellenőrzés, vagy éppen adatok 
megszerzése és nemzetbiztonsági célú felhasználása ma már elfogadottnak tekinthető. 
Amíg ezek bűnüldözési célú igénybevétele alapvetően az adott ország saját területére 
összpontosít, addig a nemzetbiztonsági (hírszerzési), vagy éppen terrorelhárítási célok 
mentén teret nyerhetnek a más irányokban végzendő (titkos) információgyűjtési megoldá-
sok. Az elmúlt évtized amerikai titkosszolgálati botrányaival139 számos ilyen kibertérhez 
köthető megfigyelési, információgyűjtési módszer került nyilvánosságra, amelyek alapján 
az alábbi információgyűjtési típusok kategorizálhatók.

135 A nemzeti jog lehetővé teheti szükséges és arányos intézkedésként például a nem zetbiztonság védelme 
érdekében, a közlések és az azokra vonatkozó forgalmi adatok érintett felhasználó hozzájárulása nélküli 
lehallgatását, elfogását.
136 George Orwell 1949-ben  írta az 1984 című regényét.
137 Lawful Interception and Government Access to User Data: Designing a Rights-Respecting Model (2016). 6.
138 Uo. 11.
139 A legjelentősebb a 2013-ban  kirobban amerikai titkosszolgálati botrány. Kirobbanásának oka, hogy E. 
Snowden, az NSA amerikai nemzetbiztonsági ügynökséggel szerződésben lévő Booz Hamilton magán-
vállalat alkalmazottja – Glenn Greenwald, a Guardian újságírója segítségével – nyilvánosságra hozta, 
hogy az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA), amerikai állampolgárokat is érintve 
az infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó új titkosszolgálati módszerekkel, globális szinten 
folytat telefon- és e-mail-ellenőrzéseket, és tömegesen szerez jogtalanul adatokat.
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1. IKT-szolgáltatóval való együttműködés

A szolgáltatóval való együttműködés – mint a szükséges információkhoz való jutás egyik 
módja – széles körben alkalmazott megoldásként van jelen a nemzetbiztonsági szervek 
működése során. A technikai területeken főként azon infokommunikációs szolgálta-
tókkal való kapcsolatokat láthatjuk, amelyek rendszereiben a nemzetbiztonság számára 
releváns adatok keletkeznek. Ezen együttműködések vagy jogszabályi alapokon vagy 
egyéb sajátos érdekeltségi (például piaci) formában valósulhatnak meg. Az együttmű-
ködési hajlandóság kapcsán olyan kérdések emelhetők ki, mint az adott szolgáltató már 
ismertetett vásárlói bizalomvesztéstől való félelme, de nem feledkezhetünk meg a nemzeti 
szinteken túlmutató globális szolgáltatók alacsony együttműködési hajlandóságáról sem.

Jogszabályi kötelezettség esetén ezen együttműködőkre hárulhat a törvényes ellenőr-
zési feladatok alapján az elektronikus úton keletkezett információkhoz (közlemények-
hez) való hozzáférés biztosítása (akár egyedi módon, akár például monitoringfelületet 
kiépítve).

A szolgáltatói oldalon állnak rendelkezésre azon metaadatokat (a kommunikációhoz 
kapcsolódó kísérő és forgalmazási adatok, helyadatok) tartalmazó adatbázisok is, ame-
lyek adatai sajátos módon segíthetik a nemzetbiztonsági szervek tevékenységét. Ezen 
adatbázisokból a megfelelő jogszabályi engedélyek birtokában végzett egyedi adatkéré-
sek, mind a bűnüldözésben, mind a nemzetbiztonsági területen nélkülözhetetlen és álta-
lános megoldásnak tekinthetők. Ilyen adatok jelennek meg például a mobiltelefonok 
földrajzi mozgása kapcsán, amelyek általános felhasználása már széles körben elterjedt 
a társadalomban is (például a térképes alkalmazások, közösségi közlekedés járműveinek 
nyomon követése), de az adatok nemzetbiztonsági szempontú feldolgozása akár az érintett 
személy mozgásaira, szokásaira vonatkozóan is információval szolgálhat.

Egyedi adatkérések esetén sajátos irányt jelent a globális infokommunikációs – tech-
nológiai nagyvállalatokkal való együttműködés igénye. A társadalom tagjai körében 
elterjedten használt IKT-eszközök és -alkalmazások kapcsán adott esetekben joggal 
merülhet fel – például terrorizmus, súlyos bűncselekmények elkövetése – az ezekre irá-
nyuló nemzetbiztonsági információs igény. Az államok joghatóságán kívüli üzleti sze-
replők felé támasztott biztonsági szervezetek kéréseinek kiszolgálása többnyire azonban 
a szolgáltató – kellően nem ismert – belső döntésén alapulnak.

Az egyedi kérésekkel szemben, az adatok tömeges, nemzetbiztonsági szolgálatokhoz 
történő „átemelésének”, illetve „adatbázisok építésének” kérdése azonban már vitatott 
megoldásként került nyilvánosságra. Utóbbi megoldás felvetette, hogy ezen teljes körű, 
strukturált adatbázisokból olyan összefüggések tárhatók fel, amelyek akár a kommuni-
káció-ellenőrzésnél is jelentősebb magánszféra-sérelmet okozhatnak.140 A nyilvánosságra 
került amerikai gyakorlatban a megoldás Prism141 néven vált ismertté, ahol az egyes 
internet-, illetve hírközlési szolgáltatók együttműködésbe történő szélesebb bevonására 
törekedtek, és az információgyűjtést azok beleegyezésével végezték (érintett volt többek 

140 Moody 2016.
141 PCLOB 2014.
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között a Google, a Microsoft, a Yahoo, a Facebook, a Skype, az AT&T vagy akár a You-
Tube is). A nyilvánosságra került ellenőrzési programokból jól látható az adatgyűjtések 
volumene és jelentősége, amelyek tömeges adatbázisokká formálása a háttérben széles 
kapcsolatrendszert, lényegében a nemzetbiztonság, illetve az üzleti-szolgáltatói szféra 
nem nyilvános együttműködését igényelte.

2015-től  a korábbi amerikai tömeges adatgyűjtés jogi keretei megváltoztak (a 2001-ben  
elfogadott Patriot Act törvénycsomagot felváltotta az úgynevezett Freedom Act törvény), 
lezárva ezzel a cél nélküli, készletező jellegű adatbázisok felhasználásának szakaszát.

2. Informatikai infrastruktúrán áthaladó kommunikáció ellenőrzése

Az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatából nyilvánosságra került az úgynevezett 
upstream ellenőrzési forma, amely során belföldi és külföldi informatikai gerinchálózatok 
csomópontjain, elosztóin áthaladó telefon- és internetforgalmak ellenőrzését végzik el. 
A hazai szakirodalomban úgynevezett mély csomagelemzés (DPI) néven is jelölt módszer 
során az áthaladó adatforgalom minden csomagjának a tartalmát vizsgálat alá veszik, 
amely „hozzáférés azonban meglehetősen korlátozott, hiszen bár a nyíltan küldött adatok 
könnyen ellenőrizhetők, feldolgozhatók, a titkosított forgalmak esetében a titkosítást 
fel kell törni, ami időben hosszadalmas, nagy számítástechnikai eszközparkot igénybe 
vevő folyamat”.142 Ebben az esetben is bizonyos mértékig jelen van a külső féllel való 
együttműködés (például infrastruktúra-szolgáltató) jelenléte, hiszen a kommunikáció 
tranzit jelleggel a szolgáltató rendszerein halad keresztül.143 A 2013-ban  kirobbant bot-
rány kapcsán külföldi nemzetbiztonsági partnerszolgálat közreműködésére is találunk 
nemzetközi példát (ilyen megoldást alkalmazott például a brit GCHQ technikai nem-
zetbiztonsági szolgálat Tempora néven, amely adatait megosztotta az amerikai NSA 
és a FiveEyes144 együttműködés egyéb szolgálataival). A megoldás vitatott elemei közé 
tartozik az információk tömeges gyűjtése, valamint hogy az információgyűjtés technikai 
sajátosságából adódóan nem biztosítható, hogy kizárólag csak a célszemély kommuniká-
ciója kerüljön megismerésre.145 A megoldás alkalmazása vélhetően ott kerülhet előtérbe, 
ahol az együttműködés, illetve jogszabályi úton történő érdekérvényesítés nehezebben 
(például külföldi szolgáltató rendszerén áthaladó kommunikáció) valósulna meg (de 
az amerikai példa esetében gondolhatunk akár egyéb hírszerzési célokra is).146

142 Kovács 2016.
143 PCLOB 2014, 35.
144 Az Egyesült Királyság és az USA között 1946-ban  megkötött technikai titkosszolgálati célú együttmű-
ködés (UKUSA), amely tagsága később Ausztráliával, Kandával és Új-Zélanddal bővült (FVEY). 
145 Az ellenőrzés így lényegében egyfajta szűrő-kutató jelleget kap. Lásd: Kris 2016, 17. 
146 Az Egyesült Államok esetében lásd a FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, 1978) külföldi hír-
szerzési megfigyelési törvényt az elektronikus, külföldi hírszerzési célú megfigyelés szabályozására, 
a módosításáról szóló törvényt (FISA Amendments Act, 2008), valamint a Terrorist Surveillance Programot 
(TSP, 2001). Dobák 2017.



1001

3. Kibertérben megjelenő aktív eszközök, hackertechnikák alkalmazása

Az elmúlt évek már úgynevezett post-Snowden korszakában – a tömeges információgyűj-
tés vitatott formáinak alkalmazását követően – mind a nemzetbiztonsági és terrorelhá-
rítási, mind a bűnüldözési célú titkos információgyűjtés során jogszerűen alkalmazható 
megoldásként kerültek előtérbe az úgynevezett hackingtechnikák. A gyűjtőkategória 
számos módszert takarhat,147 mégis kategóriaként a tömeges jellegű megoldásoktól jól 
elkülöníthető információgyűjtési formát jelent. Idesorolhatók az úgynevezett kémprog-
ramok is, amelyek létrehozásának alapjait az internet szabad, nyílt forráskódú fejleszté-
seket biztosító világa tette lehetővé. Sajátos, a kibertérben történő információgyűjtésre 
szakosodott állami, illetve nem állami üzleti szereplőkhöz, hackerekhez köthető üzleti 
szegmens foglalkozik a számítógépek webkameráin, mikrofonjain keresztül valós idejű 
megfigyelést, fájlok kinyerését biztosító programok létrehozásával, amely terjesztésére, 
exportjára azonban szigorú engedélyezési szabályok vonatkoznak.

A velük való együttműködés azonban – amellett, hogy akár hatékony, célirányos 
információgyűjtési megoldáshoz juttathat egy nemzetbiztonsági szolgálatot – magában 
hordozhatja a nemzetbiztonsággal fennálló kapcsolat nyilvánosságra kerülésének kocká-
zatát is. Talán éppen ennek ellensúlyozására több ország is elkezdte saját, a kibertérben 
alkalmazható információgyűjtési és egyéb offenzív műveleti megoldásokat biztosító 
nemzeti/állami szintű struktúráinak és képességeinek a kialakítását.

Az egyedi megoldással (kémprogram) a célszemélyhez (illetve informatikai eszközé-
hez) kapcsolódó olyan ellenőrzési megoldás válik lehetővé, amely esetenként a földrajzi 
értelemben vett határokon átlépve148 biztosíthatja a célszemély kommunikációjának elle-
nőrzését, megismerését. Németország esetében a hackingtechnikák például már közel 
tíz évvel ezelőtt megjelentek, de akkor még vitatott volt használatuk. Ezt követően már 
nem külső forrásból, hanem saját fejlesztésekkel kívánták a megoldásokat biztosítani. 
A témakört vizsgáló átfogó anyag alapján149 a német belügyminisztérium egy több száz 
fős szervezetet hozott létre (ZITiS), amely a német bűnüldözést támogatja a technikai 
készségek és szakértelem biztosítása révén. A francia hatóságok hasonlóan saját esz-
közöket fejlesztettek ki a célszemély információihoz való távoli hozzáférés céljából, 
és Olaszország is a saját fejlesztői képességek irányába mozdult el. 2017-es  törvényter-
vezetük például kimondja, hogy a megoldásokat a szférán belüli, nem külső szerződéses 
félnek kell működtetnie.

147 2017-ben  a WikiLeaks több mint nyolcezer titkosított dokumentumot közölt többek között a CIA tech-
nikai hírszerzési megoldásairól, eszközeiről (köztük például okostévék mikrofonján keresztül történő 
lehallgatás).
148 Az Egyesült Államok esetében merült fel, hogy szövetségi bírók adjanak engedélyt az FBI számára 
a bíró illetékességi területén kívül található számítógépek távolról történő kutatására. Lowenthal 2017, 
616.
149 Gutheil–Liger–Heetman–Eager–Crawford 2017.
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A nemzetbiztonsági információgyűjtés aktuális megoldásai kapcsán a hacking formák 
(akár külső együttműködői környezettel, akár belső állami struktúrán belüli150 végrehaj-
tással történő) fejlődését, valamint a szolgáltatókkal való jogszabályi együttműködések 
erősítését és azok adattárolásra, illetve kérés esetén átadásra való kötelezésének jogsza-
bályi megoldásait láthatjuk. Utóbbira talán a legszélsőségesebb megoldásként az orosz 
példa említhető, ahol mind a kommunikáció tartalmának fél évig, mind a metaadatoknak 
3 évig történő tárolása a szolgálató kötelezettsége. Oroszország esetében a vonatkozó 
jogszabály továbbá előírja a titkosított kommunikáció során a dekódolásban való segít-
ségnyújtást a titkosszolgálat számára.151

Aktív képességek

A kibertérben zajló, a társadalom számára is megismert jelentősebb kiberbiztonsági 
események jól jelzik, hogy napjaink különböző konfliktusaiban már kiemelt szerepet 
kapnak a kibertérhez köthető védelmi és támadó megoldások. Amíg az előbbi a kiberbiz-
tonság rendkívül széles területét öleli fel, az offenzív megoldások már gyakran a hibrid 
hadviseléshez kapcsolódva akár a katonai információs műveleteken belül a kibertérben 
folyó műveletként,152 akár a titkosszolgálatoknak tulajdonítva láthatóak.

Értelemszerűen az offenzív műveletek már túlmutathatnak az információgyűjtés 
szakmai területein is, hiszen gyakran a megszerzett információkra építve, békeidőben 
például aktív nemzetbiztonsági intézkedésként értelmezhetőek, míg a hadviseléshez 
kapcsolódva akár az alkalmazás céljaiban (például katonai célok) és méreteiben (egyedi 
célok vagy például kiterjedt rendszerek) is elkülönülhetnek.

Amíg a kibertérben folytatható offenzív típusú műveletek (védelmi célból történő) 
állami alkalmazásának lehetősége jelenleg is szakértői viták tárgya, addig a kiberbiz-
tonság a társadalom, a gazdasági szféra, valamint az állami szereplőket egyaránt érintő 
tevékenységként átfogó együttműködési és fejlesztési lehetőségeket teremtett. Mindkét 
területen jól látható, hogy számos ország az utóbbi öt-tíz évben már megkezdte ezirá-
nyú képességeinek kiépítését és a katonai-védelmi struktúrák, illetve a nemzetbizton-
sági szervezetek égisze alatt a kapcsolódó eszköz- és módszerkészletek létrehozását. 
A vonatkozó struktúrák kialakítása (akár katonai, akár nemzetbiztonsági) több országban 
is illetékességi és irányítási kérdéseket vetettek fel. Alapvetően annak kapcsán, hogy 
a kibertérben végzendő (titkos) műveletek egyes elemei a hadviselés részeként, a bizton-
sági szféra új elemeként vagy a nemzetbiztonsági tevékenység részeként értelmezhetőek. 
A nemzetközi terroristaellenes műveletek fényében a határ még nehezebben húzható meg.

Alkalmazásuk szintjei is akár az adott egyéni szinttől kezdve (például online tevé-
kenységének korlátozása), a biztonságot fenyegető veszélyekre történő válaszadáson át 

150 Lásd: Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed. WikiLeaks. Elérhető: https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/
index.html (A letöltés dátuma: 2020. 03. 20.)
151 Bailey 2016.
152 Haig–Kovács–Ványa–Vass 2014, 27. 

https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/index.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/index.html
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(például terrorizmus során az online formában történő toborzás vagy akár a terroriz-
mus finanszírozásának megakadályozása), egészen az államok-államok közötti, fizikai 
értelemben vett jelentős pusztítást és várhatóan áldozatokat okozó (például elektromos 
hálózatok leállítása) tevékenységekig húzódhat.

A formálódó új nemzeti szintű képességek valós súlyát rendkívül nehéz megítélni. 
Az egyes kormányzati nyilatkozatok mögött, akár a korábbi hidegháborús stratégiákból 
ismert elrettentés kibertérre átformált gyakorlata, akár a képességek túlzott előrejelzése is 
állhat. Tényként kezelhető ugyanakkor, hogy az offenzív területek valós súlyát a legtöbb 
állam próbálja titokban tartani, mondván, hogy csak akkor fogják alkalmazni azokat, ha 
valóban szükség lesz rá. Nagy-Britannia például 2018 végén 500 fős, a Védelmi Miniszté-
rium és a GCHQ nemzetbiztonsági szolgálat állományából álló kibertámadási egységgel 
történő bővítésre készült, hogy szembe nézzenek az Oroszország, Észak-Korea és Irán 
irányából jelentkező fenyegetésekkel. A feladat összetett titkosszolgálati és katonai had-
viselési jellegét jól mutatja, a nemzetbiztonsági és védelmi minisztériumi együttműködés 
szükségessége.153

HUMINT a kibertérben

A technológiai fejlődés, a kibertér növekvő szerepe a humán jellegű titkosszolgálati 
tevékenységekre is folyamatosan hatást gyakorol. Gyakran hangzik el, hogy a humán 
jellegű információgyűjtési módszerek a történelem folyamán változatlanok maradtak, 
hiszen azok többsége magához az emberi tulajdonságokhoz és viselkedés sajátosságaihoz 
kapcsolódnak, míg a technikai eszközökkel végzett információgyűjtési módszerek egy 
folyamatosan változó és fejlődő kört takarnak. A megállapítások azonban csak részben 
tekinthetőek igaznak, hiszen az új technológiák megjelenésével számos olyan informá-
ciógyűjtési forma is kialakult (illetve átalakult) a kibertérben, amelyek a hagyományos 
humán jellegű titkosszolgálati elveket és módszereket tükrözik vissza.

A kibertérhez köthető HUMINT kérdésköre az ezredfordulót követően jelent meg, 
fogalmi kategóriája pontos határokkal még nem lezárt, nemzetközi szakirodalma is viszony-
lag még szűkösnek tekinthető. Megjelenésével gyakran az online HUMINT, CYBER-
HUMINT címszavak mentén találkozhatunk, amely lényegében az emberi erőforrásokra 
építő humán hírszerzés, illetve információgyűjtés egyes szakmai ismereteinek, valamint 
a kibertérhez kapcsolódó informatikai ismeretek és szakértelem koncentrációját jelenti. 
(Belső tartalmát tekintve számos értelmezéssel találkozhatunk, ahol a fontos választóvo-
nalat a nyílt és azon túlmutató tevékenységek elválasztó vonalai, határai képezik). Alapkér-
désként merül fel, hogy a századunk fejlett infokommunikációs felületeihez köthető humán 
vonatkozású titkosszolgálati módszerek, azok alkalmazási metodikái újnak tekinthetőek-e, 
vagy csak a régi módszerek korszakunkhoz igazodó megjelenését, leképeződését láthatjuk.

A 20. század második felében a hidegháborús zártság révén a közvetlen, emberi erő-
forráshoz köthető titkosszolgálati módszerek (például titkos kapcsolatok, ügynökök alkal-

153 Bond 2018. 
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mazása) talán minden más eszköznél fontosabbnak bizonyultak. Szakmatörténeti szemmel 
vizsgálva, az úgynevezett hálózatok alkalmazása a titkos információgyűjtés irányaitól (bel-
föld, külföld, elhárítás, hírszerzés) függetlenül mindenütt jelen voltak, legyenek azok akár 
a katonai célú információgyűjtés feladatai vagy akár a biztonságpolitikai, gazdasági célú 
titkosszolgálati munka területei. Az ősi emberi tulajdonságokhoz és személyes kapcsolatok-
hoz köthető viselkedés sajátosságai miatt talán nem csodálkozhatunk azon, ha az ügynökök, 
informátorok, rezidensek, titkos találkozási helyek vagy akár a megszerzett információk 
személyes és személytelen titkos továbbítási módszereivel a titkosszolgálatok történetében 
országoktól függetlenül egyaránt találkozhatunk. Ezen módszerek a vasfüggöny ellenére 
keleten és nyugaton szinte párhuzamosan, egymás módszereit továbbfejlesztve, az infor-
mációk megszerzésére való törekvés (hírszerzés) és az annak megakadályozására irányuló 
feladatok (elhárítás) légkörében formálódtak. Hátrányai közül a kapcsolat, az együttműködő 
biztonságának közvetlen fizikai veszélye emelhető ki, amely egyben indokolta a nagyfokú 
konspirációt és az információk forrásainak kiemelt védelmét.

Már ekkor megtalálhatjuk azokat a pszichológiai háttérismereteket, amelyekkel ma 
az interneten például a piaci célzatú információgyűjtés, a befolyásolás vagy akár a vásár-
lói szokások megismerése és profilozás kapcsán találkozunk. A szocialista állambiz-
tonságban mindezt az úgynevezett „operatív pszichológia”, lényegében a pszichológiai 
ismeretek és módszerek állambiztonság területén történő alkalmazásának témaköre 
fedte le. Jelentősége a humán típusú operatív tevékenységek (így például a lehetséges 
ügynökök tanulmányozása, beszervezése, majd foglalkoztatása) során mutatkozhatott 
meg, de a befolyásolás, meggyőzés, megtévesztés vagy akár az operatív játszmák szintén 
a pszichológia területéről merítettek.154 Mint Révész B. megfogalmazza: „[N]em csak 
a diktatúrák állambiztonsági szerveinél, de a demokráciák nemzetvédelmi szolgálatainál 
is megtalálható a komplex operatív módszerek körében – a dezinformáció, a csapda, 
az intézkedés, valamint a kombináció mellett – az operatív játszma, amely továbbra sem 
nélkülözheti az operatív pszichológia alkalmazott ismeretanyagát.” 155

Amellett, hogy a humán titkosszolgálati területek (például megfigyelés, titkos kap-
csolatok) hagyományos megoldásai napjainkban is meghatározóak, a technológiai kör-
nyezet fejlődésének köszönhetően azok bizonyos területei már leképeződtek az elekt-
ronikus – információs felületeken, illetve igénybe veszik a technikai eszközrendszerek 
támogatását. A hatalmas változást jól szemlélteti, hogy amíg a közvetlen emberi erőfor-
rással végzett figyelési tevékenységek a 20. század közepén még csak fényképezőgépek-
kel, kamerákkal és gépjárművekkel egészülhettek ki, addig a század végére már a tech-
nikai információgyűjtés ágazataihoz sorolható drónokról, összetett kamerarendszerekről, 
valamint automatikus arcfelismerési megoldásokról beszélhetünk.

Példaként a témakört vizsgáló egyik 2019-es  tanulmány156 adatai említhetők, amely 
szerint a világ megfigyelőkamerákkal legjobban kiépített első 20 városából 9 Kínában 

154 Révész 2005.
155 Uo. 
156 Bischoff 2019. 
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található, ahol az előrejelzések szerint 2022-re  minden két emberre egy megfigyelőkamera 
fog jutni. A nagyobb európai városokat tekintve a listában London a 6. helyen áll több mint 
627 ezer, Moszkva a 18. helyet 146 ezer, Berlin pedig a 19. helyet foglalja el közel 40 ezer 
megfigyelést lehetővé tevő kamerájával. De gondolhatunk az elektronikus rendszerekben 
hagyott nyomok (földrajzi helyzet, telefonok azonosítói, biometrikus azonosítók) jelentő-
ségére is, vagy akár a vizuális megfigyelés korszerű technikai megoldásaira.

A közösségi oldalak jelentősége

A társadalomban zajló kommunikációs szokások változását jól jelzik a nagyobb közös-
ségi médiák felhasználóinak statisztikai adatai. Az internetezők közül összességében 3,3 
milliárd fő tekinthető – többségében mobileszközeiket felhasználva – aktív közösségi-
média-felhasználónak,157 ahol a legnagyobb szereplő, a Facebook esetében például tíz év 
alatt megtízszereződött a felhasználóinak száma és napjainkra már közel 2,5 milliárdos 
körrel büszkélkedhet.158

A közösségi oldalak mentén az elmúlt években sajátos, a társadalomban általánosan 
használt „információmegismerési” megoldások alakultak ki, hiszen ezen felületek ren-
deltetésükből adódóan a felhasználók által önkéntesen közzétett, rendkívüli mennyiségű, 
többségében nyíltan megismerhető adatot koncentrálnak. Az információgyűjtés szakmai 
kategóriáit tekintve ezen oldalak nyílt adatainak felhasználása az úgynevezett OSINT 
(nyílt forrásból történő információgyűjtés) nagyobb szakmai kategóriájaként értelmez-
hető, amelyen „belül mintegy leágazásként […] a SOCMINT (Social Media Intelligence)”159 
területe öleli fel a közösségi média oldalairól történő információgyűjtést. A közösségi 
oldalak működésének és céljainak sajátosságaiból adódóan a passzív jellegű SOCMINT 
nyílt információgyűjtése azonban már olyan (fedő)profilokat igényelhet, amelyek ezt 
az adatgyűjtést lényegében megalapozzák.

Mindezen túlmutatva (és ezáltal már elkülönülve az OSINT-tevékenységtől) bizonyos 
folyamatok személyes közreműködést, kommunikációt, aktivitást is igényelhetnek a fel-
használó irányába, amelyek nemzetbiztonsági értelmezésben már az online HUMINT 
(CYBINT) témaköréhez sorolhatók. Mivel ebben az esetben a felhasználókhoz köthető 
nem nyilvános adatok, lényegében offenzív módon történő megszerzéséről beszélhetünk,160 
így annak jellege miatt a megfelelő engedélyezés folyamata és egyéb nemzetbiztonsági 
szempontok figyelembevétele is fontossá válik. Egyetértve Erdész megfogalmazásával 
„a SOCMINT, az OSINT […] területei és a CYBINT között félúton helyezkedik el abban 
a tekintetben, hogy a nyilvánosan megosztott információk megszerzésére szakosodik 

157 Forrás: Lenyűgöző közösségi média statisztikák I. rész (2018). 
158 2019. 3. negyedév, forrás: Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 
2020. Elérhető: www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
(A letöltés dátuma: 2020. 01. 10.)
159 Szabó 2019, 71. 
160 Erdész 2018.

http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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ugyan, de a fedőprofilok használatával megtéveszti a közösségimédia-vállalatokat, vala-
mint a célszemélyeket és csoportokat”.161

Az emberi erőforrásból végzett információgyűjtés kibertérhez kapcsolódó megoldásai 
számos előnnyel és hátránnyal is rendelkeznek. Ezek közül – a technikai területekkel 
szemben – talán kiemelhető, hogy a megszerzendő információk nem strukturáltak,162 
ezért emberi közreműködést igényelnek, egy-egy információgyűjtési folyamat során jelen 
van az azonnali reagálás (aktív kapcsolat) igénye (játszma), rendelkezésre áll a megté-
vesztés lehetősége. A hagyományos HUMINT-ismeretek163 így a kibertérben végezve is 
értelmezhetőek, amelyek hatékony alkalmazásához a szakmai és technikai felkészültsé-
gen túl a biztonságos működési környezet kialakítása, valamint az információk megje-
lenítését, feldolgozását, adatok elemzését, vizualizálását biztosító technikai megoldások 
szükségesek. Gondoljunk a tevékenység végzéséhez szükséges konspirációt biztosító 
felhasználói profilokra és azok folyamatos működtetésére, aktivitásuk fenntartására, 
amelyek önmagukban azonban még nem jelentik az online HUMINT tevékenységét, 
csak a kereteket teremthetik meg annak végzéséhez.

A köztudatban az infokommunikációs platformokon végzett HUMINT-tevékenység 
gyakran mosódik össze a Social Engineering-tevékenységgel is.164 Az átfedéseket vizs-
gálva a Social Engineering módszerek használatával az emberi tulajdonságokat kihasználó 
különböző manipulációs, befolyásolási, megtévesztési technikák és annak egyre bővülő 
támadási célú formái során juthatunk el a kívánt információ megszerzéséig. A Social 
Engineering esetében nem hírszerzési területről, ágról beszélhetünk, hanem a módszerek 
egyfajta gyűjtőkategóriájáról, amelynek egyes elemei – mivel a humán oldalról jelentkező 
sérülékenységre épít – a hagyományos titkosszolgálati HUMINT-területeken is megtalál-
ható, valamint alkalmazása sem kizárólag a kibertérhez kapcsolódik. Módszereinek tartal-
mában a befolyásolás, rábeszélés eszközeit165 kell keresni, amellyel az ember mint célpont 
megtévesztő lehet. Alapesetben az alkalmazója és az „áldozat” között valamilyen interakció 
valósul meg, de számos esetben erre nem kerül sor, és a megtévesztés más úton zajlik.

A Social Engineering során az emberi „célpont” csak egy köztes kapocs a támadó 
és az adott védendő rendszerinformáció között. Habár lehetnek módszerbeli átfedések 
a szintén pszichológiai elemeket és a hagyományos HUMINT-metodikáját alkalmazó 
eddig vizsgált online HUMINT-tevékenységgel, utóbbi az emberre mint információ-
forrásra tekint.166

A Social Engineering kibertérben megjelenő módszerei között megtalálhatók 
a humán, valamint a hackertechnikákhoz sorolható technikai megoldások, így ismeretei 
is gyakran a két terület szakmaiságát ötvözik. Ennek arányait az alkalmazó informati-
kai, kommunikációs és személyes képességei, ismeretei befolyásolhatják, de tipizálha-

161 Erdész 2018.
162 Pigeon–Beamish–Zybala 2002. 
163 A témakörben lásd: Regényi (szerk.) 2019. 
164 Steinhart é. n.
165 Mitnick–Simon 2003.
166 Cyber-HUMINT. Wikivisually.com. 
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tók annak főbb, bár rendkívül gyors ütemben bővülő módszerei is.167 Az idesorolható 
módszerek az egyes szakirodalmakban gyakran eltérnek, és egyéb technikai jellegű 
támadási technikákat is idesorolnak.

Nemzetbiztonsági értelemben ezek bizonyos elemei a hagyományos titkosszolgálati 
módszerek között ismert és ott jogszerűen alkalmazott megoldások (például fiktív adatok 
felhasználása, ürügyek és legendák alkalmazása, kapcsolatépítési szándék), míg az Social 
Engineering során azok illegális célját kell feltételezni, így a kategória a kiberbiztonság, 
a védekezés oldaláról kap különös jelentőséget.

Amíg a hagyományos „Intel” területek esetében rendszerszintű szabályzatokkal, 
doktrínákkal találkozhatunk, addig az online HUMINT esetében a fogalmi letisztu-
lást vélhetően tovább nehezíti, hogy amíg a hagyományos Intel területek az adatok for-
rása mentén épülnek fel, addig a kibertérben végzett HUMINT tevékenység valójában 
az alkalmazott módszer kategóriáját jelöli.

Nemzetközi szakirodalmak alapján látható, hogy a titkosszolgálatok és mellettük 
az üzleti célú hírszerzéssel foglalkozó magánszervezetek jelentős forrásokat fordítanak 
a kibertérben végzett információgyűjtésre.168 Ennek során azonban „úgy tűnik, hogy 
különösen a titkosszolgálati információgyűjtés területén figyelmen kívül marad sok 
olyan hagyományos készség, amelyeket a nemzeti hírszerző szervezetek több mint egy 
évszázados tapasztalata alapján értek el”.169

A hírszerzési célú online tevékenység kérdéseiben a szakirodalmak érthető módon 
kevés részismeretet tartalmaznak, hiszen azok – az állami célú hírszerzési tevékenysé-
geken túlmutatva – különböző illegális tevékenységek részeként, így például az ipari 
kémkedés területein (vagy akár egy szemben álló fél esetében) is felhasználhatóvá vál-
hatnak. A témakör a kiberbiztonság területén is előtérbe kerül, hiszen a külső támadók 
elleni védekezés nyíltan, jogszerűen végezhető és kutatandó terület. Ehhez azonban, 
a szükséges infokommunikációs, informatikai szakértelmen túl értelemszerűen ismerni 
kell azokat a technikákat,170 amelyek akár a káros programok, vagy akár a befolyásolás 
és manipuláció segítségével kívánnak a támadói oldalról eljutni a kívánt információhoz.

Az online HUMINT élesen nem lehatárolt kategóriáját tekintve összességében meg-
fogalmazható, hogy:

 – Forrásai humán jellegűek, emberi interakciót igényelnek a kibertérben.

167 Tóth T. 2020 kategorizálása alapján idesorolható módszerek: idegen identitás felhasználása, segítség 
kérésére módszerek: Help Desk kihasználása, Third party authorization (harmadik fél felhatalmazása), 
Piggybacking (más jogosultságának felhasználása), Tailgating (szoros követés), hamis bizalomkeltés; 
segítség nyújtására módszerek: Reverse Social Engineering, Quid pro quo (valamit valamiért-módszer), 
Shoulder surfing (képernyő jogosulatlan megtekintése) módszer, Dumpster diving (információk felku-
tatása a hulladékban) -módszer. IT-alapú módszerek: álweboldalak, adathalászat (Phishing [e-mail-alapú 
adathalász módszer], Vishing [hangalapú adathalász módszer], Smishing [rövid üzenetalapú adathalász 
módszer], Pharming [DNS-eltérítés-alapú adathalász módszer], KRACK [Key Reinstallation Attack]), 
nyílt internethálózatok manipulálása, kártékony programok, Baiting (adathordozók szétszórása).
168 Steinhart é. n.
169 Steinhart é. n. 
170 Deák 2019. 
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 – Főként az egyének által kibertérben használt applikációkhoz, közösségimédia-felü-
letekhez kapcsolódhat alkalmazásuk, ahol a hagyományos HUMINT-hoz hasonló 
folyamatok végrehajthatók. Egyes szakértők azt is megfogalmazzák, hogy habár 
a hagyományos HUMINT hasznossága csökken, a szociális média miatt az online 
HUMINT szerepe növekszik.171

 – Megvalósítását tekintve alapvetően aktív jellegű tevékenység, a passzív elemek 
például a közösségi oldalakhoz kapcsolódó információgyűjtés során a SOCMINT-
hoz sorolhatók. Amíg az első esetben a hagyományos HUMINT-hoz hasonlóan 
egyének közötti interakciók jelennek meg, addig utóbbinál például a közösségi 
hálózat zárt csoportjában való passzív jelenlét (SOCMINT) említhető, de ideso-
rolhatjuk a bűnüldözési, illetve a nemzetbiztonsági munka során is alkalmazható 
profilozást, amelynek számos hagyományos módszere ismert,172 és amelynek köre 
a 21. századi korszerű technológiák elterjedt társadalmi használatával új lehető-
ségekkel bővült.

 – Alkalmazásuk során a konspiráció széles körű, mind a feladat célja, mind az alkal-
mazó személye (például információgyűjtő személy) konspirált, a tevékenységnek 
részei lehetnek a megtévesztés, a befolyásolás. Példaként a brit GCHQ nemzetbiz-
tonsági szolgálat említhető, ahol Glenn Greenwald173 szerint társadalomtudósokból 
(pszichológusok) álló csoportot is igénybe vesznek, hogy kidolgozzák az online 
HUMINT, a befolyásolás és a megtévesztés technikáit.174

 – Megoldásai mindenképpen túlmutatnak az OSINT tevékenységen.175 Amíg 
a kibertérben végzett nyílt információgyűjtésnek a források elérhetősége, vala-
mint a jogszabályi környezet határt szabhat (például üzleti célú adatgyűjtés), addig 
például a hírszerzési célú CYBERHUMINT alkalmazási határait (hasonlóan 
a HUMINT hagyományos területéhez) az egyes nemzeti szabályozási környezet-
ben kell keresni. A témakörben elérhető nemzetközi forrásokat tekintve kiemel-
hető a nyilvánosságra került brit JTRIG (Joint Threat Research and Intelligence 
Groups) dokumentuma,176 amely alapján a tevékenység céljai olyan egyének, cso-
portok, állami szereplők lehetnek, akik bűnügyi, nemzetbiztonsági, vagy egyéb 
védelmi szempontból fenyegetést jelentenek. Speciális technikák állhatnak ren-
delkezésre lejáratásra, megzavarásra, bomlasztásra, olyan elemeket alkalmazva, 
mint például
- meggyőző üzeneteket tartalmazó videók feltöltése;
- online közösségi oldalakon állnevek, profilok készítése;
- blog és fórumtagságok elérése, ahol adott témákban diskurzusok indíthatók;

171 Harris 2016, 28. 
172 Általános szakaszai és módszerei kapcsán lásd példaként: Tóth–Pap 2012, 32.; 228–229. 
173 Greenwald, 2014. 193
174 The Art of Deception. Edwardsnowden.com. 
175 Az OSINT kérdéseit részletesen lásd: Kenedli 2014.
176 Dhami 2015.
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- hamis üzenetek és e-mailek küldése vagy akár hamis kereskedelmi oldalak kiala-
kítása.

 – Nemzetbiztonsági célú alkalmazása során elhárulhatnak az akadályok a nagyobb 
adatbázisokhoz (akár például állami szinten működtetett adatbázisokhoz) való hoz-
záférés, így a tevékenység egyéb oldalú támogatásának és az adatok összevetésének 
lehetősége előtt.
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A HUMINT reneszánsza

Regényi Kund Miklós – Drusza Tamás

Bevezetés

A 21. század második évtizedének végén a HUMINT, azaz az emberi erőforrásokból való 
információgyűjtés egyértelműen reneszánszát éli Európában (jelen fejezetben Európa alatt 
az Európai Unió országait értjük.) Ebben az alfejezetben ehhez a reneszánszhoz vezető 
utat törekszünk bemutatni, azaz bemutatjuk a HUMINT születését, meggyőződésünk 
szerint első virágzását, szakmai álláspontunk szerint átmeneti háttérbe szorulását, mai 
helyzetét, azaz újjászületését, illetve lehetséges fejlődését a közelebbi jövőben. Tesszük 
ezt úgy, hogy tisztában vagyunk azzal: vannak országok és szolgálatok, ahol nem beszél-
hetünk reneszánszról, hiszen ott a HUMINT mindvégig megőrizte kitüntetett szerepét 
a titkos felderítés ágazatai között. A nyílt forrásokra támaszkodó kutató szempontjából 
sajnálatos, hogy ezek az országok a titkosságra vonatkozó hagyományokat is őrzik, így 
megnevezni is csak feltételes módban lehet őket, de aligha téved nagyot, aki az Egye-
sült Királyságra és Oroszországra gondol. Percepciónk az akadémiai kutatóé, nem egy 
konkrét rendvédelmi szerv gyakorló felderítőjéé. Gondolatainkat az érdeklődő laikus 
és szakmai közönségnek szánjuk. Örülnénk, ha a leírtak gondolkodást, vitát és reflexiót 
váltanának ki az akadémiai világban és a titkosszolgálatok világában egyaránt.

És kezdetben volt a HUMINT

Nem egyszerű feladat a titkos felderítésről és annak legrégibb ágáról, az emberi erővel 
folytatott, közkeletűbb nevén az ügynöki munka gyökereiről írni.177 A titkos tevékenysé-
gekről jellegük miatt eleve kevesebb információ marad fent, ez az írásbeliséget megelőző 
korokról fokozottan igaz. Ha az emberi erővel folytatott titkos felderítés természetét sze-
retnénk megérteni, akkor nem első sorban a régi források, hanem emberi természetünk, 
viselkedésünk elemzésén keresztül vezet az út.

Az emberi erővel folytatott hírszerzésről178 szóló fejezet elejére feltétlenül kívánkozik 
a szokásos közhely: a kémkedés egyike a legősibb mesterségeknek, és ez nem véletlen. 
Minden élőlény igyekszik megtudni milyen lehetőségeket vagy veszélyeket rejt rá nézve 
a környezete, így a környezet kikémlelése egy teljesen természetes cselekvés, amelyet 
az életösztön vezérel. Az ember azonban az állatokhoz képest ezt is magasabb szintre 
emelte azzal, hogy nem várva be a veszély megjelenését, tudatosan törekedett annak 
saját területén való felderítésére. További előrelépést jelentett, mikor már nem maga 
kémlelte ki a veszélyt, hanem másokat bízott meg ezzel. Ehhez már szükség volt vala-

177 Az alfejezethez felhasznált irodalom: Boda–Regényi 2019, Pilch 1936, Burds 2011.
178 Az emberi erőforrásból való információszerzés tárgyában két monografikus jellegű művet említhetünk: 
Regényi 2019; Dobák–Regényi 2014.
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miféle összetettebb kommunikációra, amellyel a „feladatot” meg lehetett fogalmazni, 
és a megszerzett ismereteket át lehetett adni.

Más kérdés, hogy ez a kezdetekben még egyáltalán nem jelentette a mai értelemben 
vett hivatást. A kémkedés fejlődésének folyamata – illetve az azt alkalmazó államok-
kal, szervezetekkel együtt – aztán időről időre egyre fejlettebb formákat öltött, míg 
végül eljutottunk a mai nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazott professzionális 
HUMINT-módszerekig. Nézzük röviden e folyamat kezdeti szakaszait. Ezen fejezetben 
megállapításainkat illetően kizárólag a logikai elemzés eszközére tudunk hagyatkozni, 
mert ezekről az időkről nem állnak rendelkezésünkre írott források.

Természetes, hogy már az őskor vándorló embercsoportjainak fel kellett deríteniük, 
hogy hol tudnak megfelelő életfeltételeket találni, hova költözzenek a kimerülő terület-
ről, vagy a változó időjárás hatására. Ahogy az emberi közösségek egyre nagyobbak 
és fejlettebbek lettek, a túlélés érdekében egyre tudatosabban törekedhettek a természeti 
erőforrások megszerzésére. Azok a területek voltak értékesek számukra, amelyek több 
élelmet és biztonságot, jobb életfeltételeket kínáltak. Egy idő után azonban ezen terüle-
tekért is megindult a küzdelem, különösen akkor, ha könnyebbnek tűnt megszerezni egy 
másik csoport területét, mint keresni egy hasonlót. Ekkor az emberi erőforrással folytatott 
hírszerzés már túlment a terület felderítésén, meg kellett ismerni az ellenérdekelt felet is.

Ez a folyamat folytatódott az ember letelepedése után is. Érdekes módon az emberi 
közösségek letelepedése máig vita tárgya, a legújabb nézetek szerint a mezőgazdaság 
kialakulása nem oka, hanem következménye volt e folyamatnak. De a tény az, hogy 
a letelepedés az i. e. 5000 év környékén magával hozta az államok kialakulását, amelyek 
igyekeztek egyre nagyobb területekre kiterjeszteni hatalmukat. A fegyveres konfliktusok 
így egyre gyakrabban robbantak ki, amelyeket egyre modernebb fegyverekkel vívtak, 
ami újfajta kémkedési formákat honosított meg.

A jobb eszközökkel és fegyverekkel rendelkező csoportoktól meg kell tudni, hogyan 
készítik azokat. A ma ipari kémkedésnek nevezett tevékenység egyik első megjelenése 
lehetett körülbelül i. e. 3000–5000 évvel a fémmegmunkálásai technikák riválisoktól 
történő megszerzése. A fém bányászata, ötvözése és megmunkálása már olyan összetett 
munkafolyamat, amely nehezebben kikísérletezhető, mint például a kőből való pattintás 
vagy a fából való faragás.

A fenti gondolatmenetből is látszik a korabeli nagyobb embercsoportok, törzsek, 
később pedig államok közötti rivalizálás leggyakoribb formája egy másik ősi visel-
kedésforma, a fizikai küzdelem, azaz a háborúskodás volt. Ebből fakadhatott Pilch 
Jenő – az első komoly összefoglaló mű szerzőjének gondolata is, aki szerint e korai 
időszakban a kémkedés és felderítés még nem választódott szét jelentősen.179 Különö-
sen fontos lehetett a kémkedés alkalmazása a gyengébb fél számára. Néhány jó kémet 
alkalmazva kikémlelni az ellenség gyenge pontjait vagy megvesztegetni az ellenség 
egy fontos vezetőjét még mindig lényegesen olcsóbb volt, mint fegyvereket gyártani 
és katonákat felszerelni.

179 Pilch 1936.
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Azt már az ókorban is felismerték, hogy a titkos módon, kémek révén megszer-
zett információk a hadviselés fontos támaszai. A kémkedés első írásos említése is ezt 
támasztja alá. Az ótestamentum szerint a (i. e. 1500 körül) Jerikót ostromló izraeliták 
kémek révén tudták meg a város gyenge pontjait, és ők segítettek annak elfoglalásában 
is.180 Az i. e. 4–3. században Szun-ce által írt, A hadviselés törvényei című munka, illetve 
a Flavius Vegetius Renatus által az i. e. 400 körül kiadott műve is, amely utóbbi a korábbi 
évszázadok római katonai íróinak alapján készült181 szintén ezt a nézetet támasztják alá.

A titkos információgyűjtés elsődleges célja tehát a katonai összecsapásokra való 
felkészülés volt, és ez tulajdonképpen a 20. századig így is maradt. Nem kell azonban 
mondani, hogy a módszerek és az eszközök sokat változtak. Az írások sokszorosításának 
technikáját megelőzően az információgyűjtés egyetlen lehetséges és kézenfekvő eszköze 
az ember volt. Nézzük, hogyan működhetett a középkorig a titkos információgyűjtés.

Fontos kiindulópont, hogy ekkor az információgyűjtés csak akkor lehetett sikeres, 
ha az azt végző személy személyesen vagy egy vele együttműködő helyben élő személy 
révén látta, hallotta az adott dolgot. Ehhez azonban az adott helyre kellett utaznia. Ebből 
következett, hogy kémszolgálatra elsősorban azon személyek voltak alkalmasak, akik 
hivatásukból adódóan eljuthattak a célterületre. Ezek elsősorban

 – kereskedők;
 – követek;
 – egyházi személyek.

Ezek a személyek azonban a kor adottságai miatt gyakran alkalmaztak helyi segítőket, 
azaz a mai értelmezés alapján rezidentúrákat építettek ki, amelyek összegyűjtötték szá-
mukra a híreket. Természetesen ezek nem azok a nagyon alaposan szervezett és fenn-
tartott hálózatok voltak, mint manapság. Az persze valószínű, hogy a fenti személyek 
rendszeresen foglalkoztak kémkedéssel, azonban az, hogy azt kinek a javára végezték, 
gyakran változhatott. Annak kémkedtek, aki hatalommal bírt felettük, aki többet fizetett, 
vagy akinek a politikájával jobban tudtak azonosulni. E dolgok természetéből fakadóan 
az ugyanazon kémkedésre szakosodott személy „megrendelője” valószínűleg gyakran 
változott, különösen a kereskedők esetében.

Adódik a kérdés, hogy kik voltak azok, akik az embereket kémkedésre alkalmaz-
ták. Mivel a modern szolgálatok csak a 19. század „termékei”, valaki másnak kel-
lett alkalmazni a kémeket. Értelemszerűen a két legfontosabb információfelhasználó 
központ, az uralkodó és a hadsereg volt, de feltehetően – főleg a középkortól kezdő-
dően – a magánszféra szereplői, azaz eleinte egyházi és világi földesurak, majd termelő 
és pénzügyi vállalkozások, magándetektív-irodák (például Pinkerton), hírügynökségek 
is alkalmaztak embereket információszerzésre.

180 Burds 2011, 11–12.
181 Pilch 1936, 12–13.
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A HUMINT első virágkora

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy mikor volt, és főleg miért volt a HUMINT 
virágkora. A HUMINT virágkora Európában és Észak-Amerikában a titkosszolgálatok 
archaikus, klasszikus és modern korszakára egyaránt kiterjed, azaz, hogy régebbre ne men-
jünk vissza, kiterjedt a 17. századtól a hosszú 19. század végéig, azaz az első világháborúig.

Ez alatt a hosszú idő alatt vitathatatlanul a HUMINT volt az uralkodó titkos felderítési 
eszköze. Ha ennek a jelenségnek az okait keressük, túl egyszerű lenne azt állítani, hogy 
hiszen nem volt más: egy titkosszolgálat mindig is arra törekedett és napjainkban is arra 
törekszik, hogy az adott társadalmi viszonyok között alkalmazható leghatékonyabb titkos 
felderítési eszközöket minél szélesebb körben használja. Vizsgáljuk meg tehát, melyek 
voltak azok a körülmények, amelyek a HUMINT alkalmazása mellett szóltak.

Elsősorban és mindenekelőtt: a korban az emberi tevékenység volt a meghatározó. 
Bármit előállítani, legyen az szellemi vagy anyagi érték, csupán az emberek voltak képe-
sek. Nyilván, a korszak vége felé haladva egyre több géppel találkozhatunk, de az ember 
szerepe továbbra is nagyon széles körű maradt. Gondoljunk csak arra, hogy aki tehette, 
háztartásában is például cselédeket alkalmazott olyan feladatokra, amelyeket manapság 
gépek látnak el. Nem volt ez másként a titkos felderítés vonatkozásában sem: a szükséges 
információkat kézenfekvő és egyszerű volt más emberektől megkérdezni.

Másodsorban a korabeli viszonyok megkönnyítették az emberek bármilyen mun-
kára, adott esetben titkos felderítési feladatra való igénybevételét. A korban a társadalom 
meglehetősen hierarchikus felépítéssel bírt. Aki a társadalmi piramis magasabb fokán 
helyezkedett el, viszonylag könnyen rákényszeríthette akaratát az alatta állóra, akár 
kényszerrel, akár – és ez volt a leggyakoribb – a hagyomány okán, akár pedig pénzzel 
vagy más juttatással. Magyarul, ha egy „úr” kért valamit egy „szolgától”, akkor arra jó 
esélye volt, hogy kérése teljesülni fog. Ha pedig ezért fizetett is valamit, az az aláren-
deltnek tiszta nyereség volt. Ez a fajta munkára történő megbízás vagy felkérés meg-
lehetősen kevés formasággal járt, elég volt hozzá a szóbeli megállapodás, esetleg egy 
kézfogás, nem kellett hozzá részletes munkaszerződés. Jól látható, hogy ezek a faktorok 
a HUMINT-ot segítették.

Ugyancsak segítette a HUMINT-ot, hogy a korszakban, különösen annak vége felé, 
megjelent egy nagyon erős rendező elv, amely nagymértékben segítette a titkos felderí-
tésre az emberi erőforrások megnyerését: a nemzeti eszmére, a nacionalizmusra gondo-
lok. A nemzeti eszme a korban mindent átfogó hivatkozási alap volt. A haza, a nemzet 
szolgálata önnön magában nagyon erős és nagyon pozitív tartalommal, értékkel bírt. 
Paradox, de előfordult, hogy bűnözők is örömmel vállalták a haza, a nemzet szolgála-
tát (nyilván büntetésük elengedése vagy enyhítése fejében). Hasonló paradoxon, hogy 
a korszak végén, a 19. és 20. században a nemzeti eszme mellett annak logikai ellenpárja, 
tagadása, azaz az internacionalizmus is komoly meggyőző erővel rendelkezett.

A korban a titkosság szerepe is más volt, mint amit a 21. században megszoktunk. 
A munkaerőről mondottak erre az esetre is alkalmazhatók: a társadalmi piramis maga-
sabb fokán állóknak kvázi joguk volt az alattuk állók titkaira. Másrészt az azonos szo-
ciális státuszban levők között a bizalom is erősebb volt. Titkok elmondása becsületszóra 
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tett ígéret fejében, miszerint azt senkinek nem adja tovább, előfordult. A társadalmi 
piramis alacsonyabb fokán állók viszont azzal segíthettek magukon, hogy mintegy ész-
revétlenként (cselédként, kocsisként, inasként) számos titkos cselekménynek lehettek 
szem- és fültanúi. Nyilvánvaló, hogy ez a hozzáállás titkos felderítők dolgát ugyancsak 
megkönnyítheti.

A HUMINT-ot segítette, hogy a végrehajtók autonómiája nagyobb volt, mint manap-
ság. Könnyen elképzelhető, hogy egy vitorlás hajó kapitánya lényegében teljes egészé-
ben magára volt hagyatva, és külső erő, ellenőrzés, kialakult forgatókönyv, eljárásrend 
cselekedeteit viszonylag sok áttételen keresztül befolyásolta csupán. A feladat végre-
hajtásának záloga ebben a helyzetben a sokéves gyakorlat, a gyakorlaton alapuló kivá-
lasztás, a közös cél és nem utolsósorban a parancsnokokba vetett bizalom volt. Újabb 
körülményként kell megemlítenünk a népesség nyilvántartásának, anyakönyvezésének 
mából visszatekintve meglehetősen csökevényes voltát. Az emberek anyakönyvezésére 
(születésük, haláluk, házasságkötésük, együttesen személyazonosságuk nyilvántartására) 
a korszaknak a végéig az egyes egyházközségek vállalkoztak. Állami, központi nyil-
vántartás csak az államigazgatás forradalmát követően, a tömeghadseregek igényeinek 
kielégítése céljából, a 19. század végén jelent meg. Ilyen körülmények között a legenda 
biztosítása egyszerűbb feladat volt.

A korszakban egyfelől a titkosszolgálat és a hadsereg, másfelől a nemzetbiztonság 
és a mai szóval rendőrségként emlegetett rendészeti szervek között a kapcsolat szoros 
volt. Ez azt jelenti, hogy belföldön a nemzetbiztonság rendelkezésére állt a büntetőel-
járás eszköztára: a büntetéstől való eltekintés, a nyomozás során tett vallomások, vagy 
a nyomozás során akár kényszerrel kicsikart vallomások egyaránt. Hasonló volt a helyzet 
például a hadifoglyok kihallgatása során is. Itt kell aláhúzni a fizikai kényszer nem túl 
dicsőséges, de kétségtelen meglévő szerepét a HUMINT ezen korszakában.

Végül, de nem utolsósorban beszélnünk kell a fizikai veszély szerepéről. A HUMINT 
egyik legfőbb hátránya, hogy a kapcsolatnak, vagy a szolgálat szakembereinek fizikai 
veszélyt kell vállalnia, még hogyha ennek a mértéke változó is. A vizsgált korszakban 
az emberélet jelentősége és a fizikai veszélynek a súlya teljesen más volt. Az a fajta fáj-
dalommentességre, sérülésmentességre, kockázatmentességre törekvő attitűd, amely nap-
jainkat jellemzi, a korszakban egyáltalán nem volt jelen, sőt, az ellenkezője volt az álta-
lános. Másként fogalmazva, kapcsolattartó nem aggódott a kapcsolata miatt, hanem fájó 
szívvel elfogadta az esetleges veszteséget, hasonlóan például egy harctéri parancsnokhoz.

A HUMINT háttérbe szorulása

A HUMINT-hoz képest az alternatív titkos felderítési módszerek szintén régi múltra 
tekintenek vissza. Már az antikvitásban is létezett az állami posta, amelynek titkos felde-
rítési célú felhasználása a kortársak számára is magától értetődő volt. Már a reneszánsz 
idején is voltak rejtjelek és létezett rejtjelfejtés. A 17. században megjelenik az első nyom-
tatott újság, száz évvel később megjelennek a hírügynökségek, azaz megteremtődnek 
a nyílt forrású információszerzésnek, az OSINT-nak  a feltételei.
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A folyamat, azaz a lehetséges alternatívák körének bővülése az ipari forradalom előre-
haladtával egyre gyorsul. A 19. században megjelenik a távíró és a telefon, és szinte ezzel 
egyidőben a távíróvonalakat, telefonvonalakat lehallgató harctéri járőrök. A 20. század 
elején megjelenik a telefonközpont. A kor leleményes detektívjei rábírják a telefonos 
kisasszonyokat, hogy vagy jegyezék fel egy adott előfizetővel beszélgetést folytató többi 
előfizetőt, vagy esetleg hallgassanak bele a beszélgetésbe, és gyorsírással rögzítsék azt.

Az első világháborúban tömegessé válik a légi felderítés, stratégiai jelentőségre tesz 
szert a katonai vagy diplomáciai rejtjeltáviratok elfogása és megfejtése. (Gondoljunk itt 
Pokorny Hermannra vagy a Zimmermann-táviratra.) A második világháborút megelő-
zően az automata telefonközpontok lehallgatására már Magyarországon is mágnessza-
lag-alapú hangrögzítést alkalmaztak, a második világháború alatt a britek pedig a német 
haditengerészet rejtjeleinek megfejtésére létrehozták az első elektromechanikus számí-
tógépet, az úgynevezett Bombát.

A második világháború után a fejlődés tovább gyorsul. A leképezés, azaz az IMINT 
az űrkutatás, vele párhuzamosan pedig a nagy magasságú légi felderítés villámgyors 
fejlődésével minőségileg magasabb szintre emelkedett. Az „Öt szem”, azaz az angol-
szász titkosszolgálatok együttműködésének köszönhetően létrejön egy globális jelfogó 
és lehallgató rendszer, amely automatizáltan képes az egyes tartalmakra reagálni, azokat 
rögzíteni, a kommunikáció résztvevőit pedig azonosítani. A világháló megjelenésével 
pedig lehetővé vált a nyílt forrású információk lényegében valós időben és elenyésző 
költségekkel való gyűjtése.

Mindez egy olyan illúziót teremtett, hogy lehetséges, sőt kívánatos egyfajta totális 
megfigyelése az ellenérdekelt feleknek, amelyek persze akár otthon, hazai földön is 
lehetnek. Hallgatjuk telefonjaikat és egyéb elektronikus kommunikációjukat (és más 
kommunikációjuk gyakorlatilag nincs is), elemezzük a világhálón róluk megjelenő 
nyílt forrású információkat, legyenek azok szöveg-, hang- vagy képalapúak. És persze 
valahogyan az is megvalósult, hogy ezeket az információkat az emberek önként és saját 
költségükön teszik közzé. A műholdak, felderítő gépek és drónok képei pedig, kiegé-
szítve – és ez egy nagyon fontos mozzanat – a biztonsági kamerarendszerek képével, 
lehetővé teszik akár az egyén teljes, szinte minden földrajzi helyre kiterjedő nyomon 
követését is.

A technika robbanásszerű, diszruptív jellegű fejlődésén túl melyek az egyéb faktorok, 
amelyeket itt érdemes megemlíteni? A technikai adatszerzés egy szervezett, gyáripar 
jellegű tevékenység, amely a rend és az ellenőrzöttség látszatát tudja kelteni a külső 
szemlélő számára, ellentétben a HUMINT titokzatos, titokzatoskodó és romantikus 
világával. A technikai adatszerzés hazai földön vagy legalább jórészt hazai földön meg 
tud valósulni, az emberek tehát nincsenek veszélyben. A megszerzett információk a kelet-
kezéssel szinte vagy teljesen azonos időben, valós időben rendelkezésre állnak, ami túl 
azon, hogy tényleges előnyökkel jár, látványos is. A megszerzett információk nagyon 
könnyen feldolgozhatók, kombinálhatók, összesíthetők. Létezik az az illúzió is hogy 
az, hogy megfigyelnek, önmagában nem fáj, tehát a technikai adatszerzés erkölcsileg 
is támogatható.
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Minden a legnagyobb rendben tehát? A titkosszolgálatok fejlődése arra tanít, hogy 
nincsen egyedül üdvözítő és minden mást feleslegessé tevő felderítési módszer. A 21. szá-
zad elejére megmutatkoztak a technikai adatszerzés korlátai is.

A technikai hírszerzés csődje: 9/11

A technikai lehetőségek fejlődésével a technikai eszközökkel folytatott információgyűj-
tés182 óriási léptekkel haladt előre.183 Ennek két fő oka volt. Egyrészt a technikai eszközök 
olyan új típusú információkat tudtak szolgáltatni, amelyek korábban ismeretlenek voltak. 
Másrészt a technológiai eszközök alkalmazása jelentősen lecsökkentette az információ-
gyűjtés kockázatait, így a dekonspiráció bekövetkezésének esélyét, valamint az emberi 
veszteségek mértékét. A gyorsan fejlődő technika egyre inkább átalakította a hírszerzés 
attitűdjét abba az irányba, hogy a technikai módszereket nem kizárólag az emberi for-
rásból származó információk kiegészítésére használták, hanem megpróbálták azt helyet-
tesíteni. Az egyensúly így megbillent a technológia javára, amely komoly problémákhoz 
vezetett, amelyeket az Egyesült Államok példája támaszt alá legjobban.

A Szovjetunió nagyrészt technológiai verseny révén történő legyőzése azt az illúziót 
alakította ki az USA szolgálataiban, hogy a technológiának kell prioritást adni. A humán 
forrásokra szánt erőforrásokat csökkenteni kezdték, mondván, hogy már nincs komoly 
ellenfél, olyan pedig egyáltalán nem létezik, amely képes lenne felvenni a harcot a tech-
nikai fölénnyel. A CIA esetében e folyamat megindítása Stansfield Turner személyéhez 
kötik, aki 1977–1981-ig  volt a szervezet igazgatója. Különösen felgyorsult e tendencia 
az információtechnológia robbanásszerű fejlődésével a 20. század utolsó évtizedeiben.

Ebben a helyzetben érte a titkosszolgálati rendszert egy több szempontból új, szo-
katlan – ma úgy mondanánk –, aszimmetrikus fenyegetés. Az ideológiailag motivált, 
mély konspirációra képes, sejtszerűen felépített, jól szervezett iszlám terrorizmus így 
lépéselőnybe került a hagyományos konspirációs módszerekhez és nagy méretű ellen-
séges szolgálatokhoz, valamint technológiai fölényhez szokott amerikai szolgálatokkal 
szemben.

Jól alátámasztják ezt a 2001. szeptember 11-i  eseményeket vizsgáló bizottság jelenté-
sében olvasható megállapítások. Ezek elsősorban az értékelés és elemzés, a tájékoztatás 
és az információmegosztás terén jelentettek döntő fordulatot, de nagy hatású észrevétele-
ket fogalmaztak meg a technikai és az ügynöki adatszerzés helyére, szerepére vonatko-
zóan is. Miközben az FBI terrorelhárító részlegének költségvetése az 1995–2000 körüli 
időszakban háromszorosára nőtt, aközben a személyi állományra vonatkozó kiadások 
stagnáltak, a drogellenes küzdelemben részt vevő hivatásos állomány kétszer nagyobb 
volt, mint a terrorelhárítással foglalkozók száma.184 Az FBI emberi erőforrással folytatott 

182 A kifejezés jelenti azokat az eszközöket, ahol az információgyűjtés automatizált eszközökkel történik, 
minimális emberi beavatkozással vagy anélkül. Elsősorban elektromos jeleket gyűjtő eszközöket kell rajta 
érteni, de idetartoznak a megfigyelő műholdak, illetve a CCTV-hálózatok is.
183 Az alfejezethez felhasznált irodalom: A 9/11 bizottság jelentése (é. n.), valamint Dahl 2004. 
184 A 9/11 bizottság jelentése (é. n.). 77.
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információgyűjtési kapacitása emiatt erősen korlátozott volt. Mindezek következménye 
1993 és 2001 között számtalan nagy hatásfokú sikeres terrorista merénylet, amelyek-
ben összesen több ezer ember vesztette életét, nem beszélve az óriási anyagi kárról. 
E merényletek folyományaként a 2000-es  évek elejétől, több más jelentős lépés mellett 
megkezdődött az előző években elhanyagolt HUMINT végzésére alkalmas kapacitások 
újraépítése.

A HUMINT napjainkban – a HUMINT reneszánsza

Amikor a HUMINT reneszánszáról beszélünk, magyarázatként nem elégedhetünk meg 
annyival, hogy a fejlődés ingája egy idő után törvényszerűen elkezd visszafelé lengeni. 
Ha a 20. század és különösen annak második fele a technikai információszerzés diadala 
volt, akkor természetes, hogy az ingának a HUMINT felé kell lengeni. Ennél azonban 
többről van szó.

Kétségtelen, hogy a technikai hírszerzés egyfajta válságba jutott, úgy tűnik, hogy 
a hagyományos, 20. századi technikai információszerzés elért fejlődésének csúcsára. 
A hidegháború alatt kifejlesztett, lényegében automatizáltan és igen magas technikai 
színvonalon működő technikai információszerző rendszerek igen nehezen voltak adap-
tálhatók egy másfajta, egy aszimmetrikus ellenféllel szemben. Leegyszerűsítve, ha 
az ellenfél nem használ telefont, e-mailt, távírót, hanem ehelyett lovas futárokon küldi 
az üzeneteket; ha az ellenfél tudatosan embereket iktat a technikai információtováb-
bítás láncába (amikor az előbb említett futár például videókazettát vagy pendrive-ot 
visz magával), nos, ebben az esetben a technikai információszerzés lehetősége csökken, 
a HUMINT jelentősége – akarva, nem akarva – erősen megnövekszik.

A másik igen nagy kihívás a jogi környezetben található meg. A mindenki számára 
látható külső ellenség – azaz a nyugati világra vonatkoztatva a Szovjetunió és a Varsói 
Szerződés – eltűnésével a mindig is jelen lévő jogvédő hangulat, nézetrendszer egyre 
inkább előtérbe kerül, egyre jelentősebbé, meghatározóbbá válik. Azaz a széles körű 
technikai adatszerzésre épülő információszerzési rendszer egyre gyakoribb és egyre 
intenzívebb kritika tárgyát képezi, és ezért alkalmazása belföldön növekvő nehézsé-
gekbe ütközik.

Két másodlagos körülményről érdemes itt említést tenni. Az egyik, hogy a poszt-
modern korban a nemzetbiztonsági szolgálatok fokozódó mértékben a nyilvánosság 
ellenőrzésének, kritikájának tárgyát képezik, társadalmi megbecsülésükért újra és újra 
meg kell küzdeniük. A másik, hogy természetesen a technikai hírszerzéssel szemben fel-
lépő nézetek és mozgalmak jelentős lendületet kaptak az utóbbi évek botrányaitól – ehe-
lyütt a Snowden- és Wikileaks-botrányt említhetjük –, amelyek mögött paradox módon 
embereket, személyeket találunk, akik irányítottsága mellett komoly érvek hozhatók fel.

A technikai információszerzés paradigmaváltása szintén hozzájárult a HUMINT 
reneszánszához. Itt a netalapú, felhőalapú kommunikációs csatornák, azaz a VOIP-tele-
fonálás, illetve üzenetküldő és fájlmegosztó alkalmazások futótűzszerű terjedésére kell 
gondolunk, amelyek hatékony ellenőrzése új technikai környezetet követel.
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A technikai információszerzés kihívásai azonban nem vezettek volna a HUMINT 
reneszánszához, ha nem került volna előtérbe a HUMINT néhány előnye. Ezek között 
a HUMINT viszonylagos költséghatékonyságát említjük elsőként. Bármennyire is úgy 
tűnik, hogy a HUMINT nem olcsó, a valóságban ez téves percepció, hiszen mindez 
csak viszonyítás kérdése. Például egy globális jelelfogó rendszer költségeihez képest 
a HUMINT forrásigénye gyakorlatilag kimutathatatlan. Fontos további körülmény, hogy 
egy ilyen jelfogó rendszer kifejlesztéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges kompetencia 
sem áll egyenlően rendelkezésre. Arról nem is beszélve, és ez egy nagy jelentőségű 
tanulság, hogy a HUMINT legfőbb alkotója az ember nem avul el néhány év, esetleg 
évtized alatt. Egy emberbe beruházni (időt, pénzt, saját embert) tehát titkos felderítés 
szempontjából is jó üzlet.

Másik nagyon fontos gondolat, hogy HUMINT legmagasabb szintjének, a titkos 
kapcsolattartásnak az eszköze – azaz egy kellőképpen felkészített, motivált, bevezetett 
forrás – rugalmasan alkalmazható. Önmaga képes reagálni a körülmények változására. 
Egy forrás esetleg más nemzetbiztonsági szempontból releváns területre is átcsoporto-
sítható. Egy ilyen a forrás autonóm működésre is képes. Egy ilyen forrás nem igényel 
bonyolult, részletesen lefektetett és szabályozott eljárási rendet. Kellő motiváció mellett 
elegendő a feladatot ismertetni számára. Katonai hasonlattal élve egy titkos kapcsolat 
egyszemélyes harci kötelék.

A gépekhez és a technikai adatszerzéshez fűződő viszonyhoz visszatérve, egy titkos 
kapcsolat nemcsak, hogy nem avul el, hanem képes kitanulni, titkos felderítési szem-
pontokból kiaknázni az újabb és újabb technikai adattároló adattovábbítási rendszereket 
is – ma is, és holnap is.

Ugyancsak fontos szempont, hogy emberek és emberek közötti viszony jogi szabá-
lyozása viszonylag állandó, változása lassú, azaz nem kell attól tartani, hogy embereket 
feladatra – akár titkosan – alkalmazni, emberekkel beszélni a belátható jövőben tilalom 
tárgyát képezi majd. Hasonlóképpen, az emberek közötti kapcsolattartás spektrumának 
vannak olyan elemei, amelyek nem vagy másként hagynak nyomot a kibertérben, azaz, 
a kapcsolattartás egyes elemei a technikai felderítés eszközeivel nem ismerhetők meg.

Szólni kell természetesen azokról a körülményekről is, amelyek a HUMINT rene-
szánsza ellen hatnak. HUMINT nincs emberek nélkül. Egy titkos kapcsolat kiválasztása, 
kiképzése, alkalmazásra olyan szakértelmet igényel, amely jelentősen eltér a technikai 
adatszerzés keretén belül szükséges kompetenciáktól. Hasonlóképpen, a kapcsolattartás-
ban részt vevő szakemberek irányítása, vezetése is más, hagyományosabb eszközöket, 
módszereket, szervezeti kultúrát igényel. Szerencsére számos esetben ezek a készségek 
az egyes szervezetekben (még) megvannak, azonban ezeket szinte mindig fejleszteni kell.

Nagyon nagy kihívás a motiváció kérdése. A nemzetállamok lassú eróziójával egyre 
nehezebb meggyőzni a lehetséges titkos kapcsolatokat arról, hogy érdemes és helyes 
a nemzetbiztonsági szolgálatot támogatni, azzal együttműködni. A fejlett világban a nyílt 
vagy burkolt nyomásgyakorlás lehetőségei is behatároltak. (Ez a fejlődő világra nem igaz, 
gondoljunk a terrorizmusellenes fellépést kísérő kínvallatással kapcsolatos botrányokra.) 



1019

A rendőrségtől elkülönülten működő nemzetbiztonsági szolgálatok számára is nehézkes a 
büntetőeljárás adta lehetőségek kihasználása.

Nagy probléma az egyre nagyobb mértékben jelenlevő (közterületi, biztonsági) kame-
rarendszerek, illetve kamerarendszerek által rögzített képeket összekapcsoló és azokat 
elemezni képes, egyre inkább mesterséges intelligencián alapuló szoftverek rohamos 
terjedése.185 A szociális média a már régóta jelen levő precíz és széles körű anyakönyv-
vezetéssel, továbbá a biometrikus azonosító jelet tartalmazó okmányokkal együtt új 
kihívás elé állítja a szakembereket a legenda kidolgozása, alkalmazása és alátámasztása 
terén. Ezen kihívásokra jelenleg nincs általánosan érvényes és mindenki számára hasz-
nálható válaszreakció.

A HUMINT lehetséges jövője

A jelenleg látható trendeket figyelembe véve természetesen nem gondolhatjuk, hogy 
a technikai adatszerzés eltűnik. Azt azonban látnunk kell, hogy a HUMINT megmarad. 
Mi lehet a szerepe a HUMINT-nak  a közeli jövő titkos felderítésének rendszerében? 
Egy hasonlattal élve az, mint egy minőségi, esetleg kézzel varrott és méretre készített 
öltönynek, cipőnek a tömeggyártott fast fashion tengerében; vagy mint egy saját kézzel, 
természetes alapanyagokból, friss összetevőkből összeállított ételnek a gyorséttermek 
junk foodjával összehasonlítva. Azaz hosszú távú, minőségi, egyénre szabott és egyéni 
jellegű eszköz, amelyet egy minőségi cél érdekében szükséges és kell használni, alkal-
mazni.

Álláspontom szerint egy nemzet titkosszolgálati közössége a jövőben is kell hogy 
rendelkezzen azon képességgel, hogy rövid távon is meg tudjon szólítani embereket, 
és azokat együttműködésre, titkos együttműködésre tudja bírni. Még inkább szükséges, 
hogy hosszú távú céljait meghatározva ki tudja választani és kellő titoktartással hosszú 
távon is tudja alkalmazni az azokat előmozdítani képes személyeket, Ez tehát nagyfokú 
tudatosságot és a célok viszonylagos állandóságát tételezi fel. Nyilvánvaló, hogy ez csak 
a legfontosabb célokra lehet igaz. A hosszú távú gondolkodás a legenda kiépítését, a kap-
csolat és a kapcsolattartó gondos felkészítését is megköveteli.

Szükségesnek látszik a HUMINT sajátos jellegéhez igazodó szervezeti és irányítási 
modellek – kulcsszavak: meghatalmazás alapú vezetés, autonómia, bizalom, sikerorien-
táltság – alkalmazása is. Nyilvánvaló, hogy a leírtakból egy, elsősorban a HUMINT-ra  
specializálódott, kompetitív előnyeit a HUMINT terén megtaláló és növelő, azokat a tit-
kosszolgálati, tágabb értelemben rendészeti közösség, ezen túlmenően az állam és a nem-
zet biztonsága érdekében hasznosító és megőrző szakosodott szervezet képe rajzolódik 
ki. Erre nemzetközi példaként a CIA-t említhetjük. Egy ilyen szervezet motivált lesz 
az előző fejezetben említett kihívásokra adandó adekvát válaszlépések kidolgozásában is.

A humán felderítő szakemberek biztonságuk megőrzése érdekében lemondhatnak 
a technikai adatrögzítés, adattovábbítás eszközeiről, vagy tudatosan eltekinthetnek azok 

185 Lásd: Laufer–Takács 2018, 175–185.
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használatától. Készíthetnek kézzel papírra jegyzeteket, telefon és webchat helyett talál-
kozhatnak, beszélgethetnek személyesen, fizethetnek készpénzzel. Az effajta hagyo-
mányőrzés hozzájárulhat egy szolgálat elit jellegéhez, és vonzerőt gyakorolhat a mun-
katársak és a titkos együttműködők vonatkozásában egyaránt. Ez távolról sem jelenti 
azt, hogy a jövő titkosszolgálatai nem szükséges módon kell hogy élen járjanak majd 
a technika alkalmazásában.

Úgy tűnik, hogy a HUMINT és a technikai adatszerzés előnyeit elsősorban a kitermelt 
információk összesítése, értékelése, elemzése során lehet és kell egyesíteni. Ugyanebben 
a fázisban lehetséges a hátrányok kiküszöbölése is. Ez azonban már az értékelés-elem-
zés-tájékoztatás, az esetleges fúziós központok témaköre.

Záró gondolatként érdemes egyértelművé tenni, hogy a HUMINT jövőjének legfőbb 
záloga az a körülmény, miszerint egy titkosszolgálat, egy rendészeti szerv emberek-
kel szemben jár el, emberek gondolatait, szándékait, terveit, tetteit igyekszik megis-
merni és felderíteni. Mivel az ember társas lény, és evolúciójának lassúsága folytán még 
belátható ideig az is marad, ezért a megismerés komplex rendszerében az embert, azaz 
a HUMINT eszköztárát meg kell őrizni, attól hiba lenne eltekinteni. Ez a körülmény, 
ez a megközelítés különösen igaz lehet azokra a szervezetekre, amelyek nem rendel-
keznek a technikai adatszerzés kiépítéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
anyagi és szellemi erőforrásokkal.
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Értékelés, elemzés és tájékoztatás a 21. században

Regényi Kund Miklós

Értékelés, elemzés és tájékoztatás a 21. század elején

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a rövid 20. század végének, a hidegháború befe-
jeztének két nagy jóslata közül – tudniillik, hogy a történelem vége vagy a civilizá-
ciók összecsapása következik be – az utóbbi látszik valóra válni.186 Kézenfekvő és igaz 
a következtetés, hogy világunk, ha emberek milliárdjainak képes is kényelmes és élhető 
otthont biztosítani, rendkívül összetetté vált. A jólét és szabadság talán csak egy rövid 
átmenet a mélyben rejlő ellentmondások felszínre kerülése előtt, amelyet Huntington 
a civilizációk összecsapásaként írt le. Nem kétséges, hogy a rejtett és emberi eredetű 
kihívások azonosítására hivatott nemzetbiztonsági szolgálatok számára ez folyamatos 
megmérettetést és alkalmazkodást jelent. Nyilvánvaló az is, hogy a megszerzett ismeretek 
összegzése, az információszerzés orientálása és mindenekelőtt a döntéshozók adekvát 
és hiteles, megalapozott tájékoztatása fontosabbak, mint valaha (noha mindig is fontosak 
voltak).

Ebben a fejezetben azt is be fogjuk mutatni, hogy ez az a terület, ahol a legnagyobb 
változások következtek be. Hasonlattal élve, egy titkos kapcsolattal lebonyolított talál-
kozó 1917-ben  roppant hasonló volt ahhoz, mint ahogy az lezajlott 2017-ben. Ha bárki 
képes lenne beülni egy időgépbe, és tanúja lehetne egy ilyen beszélgetésnek, a szakem-
ber azonnal felismerné, miről van szó. Mindez nem mondható el az értékelés, elemzés 
és tájékoztatás rendszeréről.

Annak érdekében, hogy a változásokat bemutassuk, érdemes megismerkednünk 
az alapvető fogalmakkal.187 Az értékelés, elemzés és tájékoztatás folyamatát gyakran 
összevontan emlegetjük, ami helyes is, hiszen egymásra épülő folyamatról van szó. 
A jobb megértés érdekében azonban most szigeteljük el, válasszuk szét az egyes elemeket. 
Az értékelés nem más, mint egy olyan gondolati folyamat, amelynek során meghatároz-
zuk, hogy a keletkezett információ mire jó, azaz a szervezet feladatrendszerének mely 
elemét mozdítja elő, ha egyáltalán; és mennyire jó, azaz mennyire hiteles és mennyire 
ellenőrzött.

A gyakorlatban a keletkezett információt négy tengely mentén tudjuk elhelyezni. 
Az első a hírigény, azaz a keletkezett információ illeszthető-e a hírigény bármelyik ele-
méhez. A második egyes konkrét szakmai munkafolyamat – ez az elhárítás munkájában 
általában egy-egy ügyfeldolgozás előrevitele – szempontját jelenti, azaz a keletkezett 
információ mennyire igazolja vagy cáfolja az alapfeltételezést. Két másik tengely is 
létezik. Az egyik a titkos felderítés feltételrendszerének bővítése. Egy egyszerű példa: 
amennyiben a szociális médián egy személy kiposztolja, hogy két hétig külföldön lesz 

186 Vö.: Fukuyama 2015, Huntington 2019.
187 Lásd: Lowenthal 2017, Vida 2013.
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szabadságon, az első pillantásra nem segíti szakmai munkánkat, valójában azonban 
nagyon is, hiszen ez az időszak alatt olyan műveleti intézkedéseket tehetünk, amelyek fel-
derítésünket jobb helyzetbe hozhatják. A negyedik tengely is jelentős, hiszen ide az infor-
mációk azon részét soroljuk, amelyek szervezetünk számára nem relevánsak, azonban 
együttműködő szervezetek számára jelentősek lehetnek, például egy bűncselekmény 
vagy bűnszervezet meglétére utalnak, azt bizonyítják. Ebben az esetben az információkat 
természetesen az együttműködő szervezetek részére át kell adni.

A következő munkafolyamat, az elemzés részletesebb taglalást kap majd a fejezet 
következő részében. Itt azt jegyezzük meg, hogy az elemzés a rejtett összefüggések 
feltárásának, a párhuzamosságok azonosításának és kiküszöbölésének, az információs 
összkép megalkotásának folyamata. Ez az a szint, amely orientálja a titkos felderítést; 
továbbá ez az a szint, ahol megvalósul a titkos felderítés új ismereteinek figyelembevé-
telével a műveleti helyzetkép módosítása, adaptálása a valósághoz.

A tájékoztatás pedig, mint neve is jól mutatja, azt a munkafolyamatot jelenti, ami-
kor a döntéshozók releváns, hiteles és naprakész ismereteket kapnak, amelyek alapján 
meghozhatják azokat a stratégiai döntéseket, amelyek az ország, de legalábbis a nem-
zetbiztonsági szféra szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. A tájékoztatás történhet 
megrendelésre, ez a hírszerző ciklusként elhíresült szakmai modellnek felelne meg, 
de természetesen elvárás, hogy egy szervezet felhívja a döntéshozók figyelmét azokra 
folyamatokra, jelenségekre, amelyek rejtve maradhattak, a felszínen nem jelentek meg. 
Nyilvánvaló, hogy a tájékoztatásnak a javasolt intézkedésekre, azok előnyös és hátrányos 
hatásaira is ki kell terjednie.

Az elemzés új arca

Mint már utaltunk rá, az elemzés az adatfeldolgozási folyamat legizgalmasabb része. Itt 
képződik a nemzetbiztonsági szervezetrendszer által az információkhoz hozzáadott érté-
kek jórésze. Ez az a munkafázis, amely a 21. század elején a legtöbb változást mutatja 
a korábbi évekhez képest. Egy mozzanatként meg kell említeni, hogy az információ-
kat azonosítható, rendezhető és újrarendezhető módon kell tárolni. Ehhez az adatokra 
vonatkozó adatok, azaz metaadatok szükségesek. Metaadatokat mi magunk is képez-
hetünk, de ilyen kézenfekvő módon az információ helyére, forrására, a benne szereplő 
személyekre, eszközökre, gépjárművekre stb. való utalás is. Az adatok tárolása már 
régebb óta elektronikus formában történik, ez természetesen felveti az adatok hite-
lességének kérdését. Az alapadatoknak nem módosítható formában kell az elemzők 
rendelkezésére állnia.

Ennél is izgalmasabb kérdés, hogy a korábbi évtizedekre jellemző strukturált adattá-
raknak – amelyek előre meghatározott (és folyamatosan bővített) szempontrendszer alap-
ján valósították meg az adatok elhelyezését és aztán a tárolt adatok lekérdezését –, úgy 
tűnik, bealkonyul, hiszen a mesterségesintelligencia-alapú188 keresőmotorok az előzetes 

188 A fogalomról jogi megközelítésű, jó leírást ad: Eszteri 2015.
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szempontok meghatározását talán feleslegessé teszik. Erre majd a későbbiekben visz-
szatérünk.

Ugyancsak kihívás, hogy eddig az információk döntően szövegalapon álltak az elem-
zők rendelkezésére. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a helyzet gyorsan változik. Az infor-
mációk túlnyomó többsége ma már kép- és hangalapon jelenik meg. Ezek gyors tárolása, 
visszakeresése különösen fontossá válik, figyelembe véve az elemzők új, digitális benn-
szülöttek közé sorolható generációjának mind nagyobb ütemű térnyerését is.

Újabb gyakorlati szempontú dilemma a belső információáramlás kérdése. Jelenleg 
zajlik az a folyamat, amikor is a jelentésből kivonat, a kivonatból újabb kivonat készí-
tésének, azaz az alapinformációk kézi munkával történő fáradságos, időrabló és nem 
utolsósorban lélekölő folyamatát egyre inkább felváltja a rögzített információhoz való 
különböző mértékű és szintű hozzárendelések automatikus biztosítása, nyilván előre 
meghatározott szempontrendszerek és keresőszavak alapján. Amennyiben erre az adat-
biztonság szempontjából szükség van, a hozzárendelés helyett küldés, azaz fizikailag 
más tárhelyen való elhelyezés, áthelyezés is elképzelhető.

Az elemző munka talán legfontosabb dilemmája az információbiztonság és az infor-
mációmegosztás dilemmája. Az információbiztonság alapvetően az információszerzés 
klasszikus gyakorlatának felel meg, eszerint az információkból mindenki csak annyit 
ismerhet meg – de annyit mindenképpen meg kell ismernie –, ami munkájának elvégzé-
séhez szükséges. Ez az alapelv jó szolgálatot tett a titkosszolgálatok fejlődésének elmúlt 
évszázadaiban, és ma is jó szolgálatot tesz a titkos felderítés, a szorosabban vett infor-
mációszerzés fázisaiban.

Ezzel szemben áll az információ megosztásának a szempontja, amely arra utal, hogy 
a rejtett összefüggések feltárása és a műveleti helyzetkép részleteinek megalkotása érde-
kében az egyes elemzőnek vagy az elemző csoportnak az információk minél szélesebb, 
lehetőleg teljes körét célszerű megismerni, hiszen összetett világunkban gyors és haté-
kony helyzetfelismerés csak így lehetséges. Jól látható, hogy a két szempont meglehetősen 
ellentétes.

Egy nemzetbiztonsági szolgálat munkájában a biztonság, az információbiztonság 
szempontjait sohasem hanyagolhatjuk el. Hogyan lehet feloldani az ellentmondást? Nyil-
ván kiemelkedő fontosságú, hogy kimutatható legyen, miszerint egy-egy adathoz ki, 
mikor és miért fért hozzá. Természetes, hogy azt is ki kell tudni mutatni, hogy egy össze-
sítés, egy összefoglaló elkészítéséhez milyen alapinformációk kerültek felhasználásra, 
hasonlóan egy tudományos munka lábjegyzeteihez, még hogyha ezeket a lábjegyzeteket 
nem is jelenítjük meg feltétlenül. Nyilvánvaló az is, hogy műveleti erők és eszközök 
komplex alkalmazásával egyfajta védelmet kell megvalósítani az elemző munkaterü-
lete, elektronikus eszközei és személye körül, amely az egyszerű rezsim szabályoktól 
a számítógépes biztonság elemein keresztül a humán biztonságra is kiterjed. Mindezen 
szabályok csak akkor tölthetik be céljukat, ha azokra az állományt felkészítik, azok 
rendezőelveit bemutatják, és ezáltal egyfajta belső azonosulást teremtenek az elemzők 
és a munkájukat felszínen bonyolultabbá tevő – valójában azonban egyáltalán lehetsé-
gessé tevő – rezsimszabályok között.
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Minőségi változást eredményezett az elemző folyamatokban a rendelkezésre álló 
adatok mennyiségének robbanásszerű növekedése. Ma már az elemi adatok számát nem 
százezrekben, hanem milliókban mérik. Ez a változás további nagyon fontos változásokat 
indukál, ami egyszerre jelent esélyt és kihívást a nemzetbiztonsági elemző munka szá-
mára. Esélyként kell megjeleníteni a platformfúziót. Itt ez alatt azt értjük, hogy különböző 
rendszerekből származó adatok egyszerre, azonos platformon állnak az elemző vagy 
egyszerűbb adatok esetében az információszerzésben részt vevő szakember rendelkezé-
sére. Egyszerű példa: ha az igazoltatás során az intézkedés alá vont személyről a szociális 
médiában meglévő ismeretek is megjelenítődnek, akkor az orientálhatja az intézkedést, 
és jelentősen előre mozdítja az adekvát válasz lépések megtételét.

Következő nagy probléma és kihívás, hogy nagytömegű adatokat hogyan lehet meg-
találni, visszakeresni és a közöttük levő kapcsolatokat azonosítani, ábrázolni, esetleg 
értelmezni. Nyilvánvaló, hogy ehhez számítógépek kellenek, nyilvánvaló, hogy ehhez 
olyan öntanuló, azaz magukat továbbfejleszteni képes számítógépes programok kellenek, 
amelyeket elterjedt kifejezéssel mesterséges intelligenciának nevezünk. Ez jelentős mér-
tékben átformálja az értékelő-elemző munkát, hiszen sok esetben, sőt, a leggyakrabban 
nem az információval magával kell dolgozni, hanem a számítógépet kell irányítani. 
A megérzés, az intuíció, a feladattal való személyes azonosulás e körülmények között 
is, úgy vélem, megőrzendő érték.

A számítógépek, számítógépes programok térhódítása az elemzőtől új képességeket 
követel meg. Már nemcsak egy adott témakörrel, sőt, nemcsak a titkos felderítés, illetve 
a szervezet munkafolyamataival és feladatrendszerével kell tisztában lennie, hanem 
a számítógépes adatfeldolgozáshoz is értenie kell. Óriási kihívás ilyen széles körben 
képzett embereket megtalálni, vagy kinevelni, kiképezni. Nyilvánvaló, hogy mind a két 
utat járni kell, azaz megfelelő alapképzettségek birtokában levő szakembereket be kell 
vonzani a szolgálatokhoz, és ezzel párhuzamosan a meglevő állományt képezni kell 
a technikai rendszerek minél magasabb szinten való alkalmazása érdekében.

Érdekes jelenség, hogy a számítástechnika folyamatosan terjedő saját belső világa 
egyre inkább olyan embereket teremt, akik annyira specializálódtak, hogy a számítás-
technika világában szinte mindent képesek megoldani, azonban a számítástechnika vilá-
gán kívül nem mozognak annyira magabiztosan. Várható, hogy egy új szakembertípus 
fog megjelenni: egy olyan szakember, aki egyfajta kapcsolódási pontként viselkedik 
a számítástechnika világa és a nemzetbiztonsági kihívások világa között; képes a prob-
lémákat úgy megérteni és megfogalmazni, hogy az a másik oldal számára is érthető 
és kezelhető legyen.

A következő jelenség, hogy nagy tömegű adat elemzésével újfajta minőség jön létre, 
amely nem feltétlenül a klasszikus értelemben vett értékelő-elemző munka jellemzőit 
hordozza, sokkal inkább egyfajta információszerzésként – azaz későbbi elemzési folya-
matok tárgyává váló alapinformációk keletkezéseként – írható le.189 Ez a szervezet néző-
pontjából azt jelenti, hogy az elemzés és a titkos felderítés, műveleti adatszerzés fázisai 

189 Stratégiai megközelítése alapjává, rendező elvévé teszi a jelenséget: Rolington 2015.
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összemosódnak. Egy példa: közterületi képrögzítő kamerák adatainak elemzésével egy 
célszemély mozgásmintája és kapcsolatrendszere megalkotható, azaz adatelemzéssel 
olyan típusú ismeret birtokába juthatunk amely klasszikus munkamódszer szerint műve-
leti adatszerzést folytató szerv, jelesül a figyelés munkájának eredményeképpen jön létre. 
(Másik ilyen terület a nyílt forrású információk elemzése lehet.)

A gépi tanulás („machine learning”, ML) működésének sajátossága, hogy öntanuló 
képességét csak minél szélesebb körű használattal, illetve a próba és bukás („trial and 
error”) elvének minél szélesebb körű alkalmazásával tudja kamatoztatni, hasonlóképpen, 
mint ahogy megalkotója, az ember is tanul. Ebből az a kézenfekvő következtetés adódik, 
hogy mesterségesintelligencia-alapú programokat nemcsak minél szélesebb körben kell 
használni, hanem úgynevezett tanuló adatokat, azaz konkrét feladathoz nem köthető, 
de szakmailag releváns adatokat is alá kell vetni a rendszer által történő feldolgozásnak 
a majdani minél hatékonyabb használat érdekében. Ennek nemcsak technikai feltéte-
leit kell megteremteni, hanem jogi feltételeit is, hiszen a készletező típusú adatgyűjtés, 
illetve az adatok hosszabb időn keresztül való tárolása sok esetben jogszabályi korlátokba 
ütközik.

Már utaltunk rá, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése adott esetben feleslegessé 
teheti a strukturált adattárak fenntartását és továbbfejlesztését. Másképp fogalmazva, 
az adatok rendszerezése, adattárba rögzítése – történjen ez akár kézi, akár gépi munká-
val – feleslegessé válhat, az erre fordított munkaerő, munkaidő és anyagi források másutt 
jobban hasznosulhatnak. Ez a lehetőség kétségtelenül roppant csábító. Az előnyök mellett 
azonban a strukturált adattárak megszüntetésének hátrányai is vannak. Egy rendezet-
len adathalmazból mesterséges intelligenciával történt adatkinyerés eredménye mindig 
nagyobb találati mezőt eredményez, gondoljunk egyszerűen csak egy Google keresőmotor 
által végzett lekérdezés értékelésének, felhasználásának dilemmájára. Ez a munkaszer-
vezésre vonatkoztatva azt jelenti, hogy az a munka, amelyet látszólag megtakarítottunk 
az adatok rendszerezésének során, az nem tűnik el, csak átalakul; azt az adatok kinyerése, 
a kinyert információhalmaz értelmezése során kell elvégeznünk. Azaz, a megtakarítás 
rendszerszinten nem, csak egyes alrendszerek vonatkozásában jelentkezik.

A tájékoztatás új arca

Miután az elemzés problémáit áttekintettük, érdemes pár gondolatot szánni a tájékoz-
tatás esetleges dilemmáira is. A 2001-es  terrortámadások nagyon kiterjedt rendszer-
szintű vizsgálatokhoz vezettek az amerikai nemzetbiztonsági közösségen belül. Az egyik 
nagy tanulság az volt, hogy a rendszerben egymástól elkülönülten sok olyan információ 
megvolt, amelyek összegezve elvezethettek volna a terrortámadások meghiúsítására is 
alkalmas nyílt intézkedések meghozatalához. Ezek az információk azonban nem talál-
koztak, ez pedig egyebek között arra a tényre vezethető vissza, hogy a rendvédelmi 
és nemzetbiztonsági szolgálatok hierarchikus működésű, erősen strukturált rendszerek, 
ahol a tájékoztatás bejáratott úton, az illetékesség és hatáskör szabályainak betartásával 
zajlik. Ez önmagában is egyfajta gátlást jelent az adatszerzők és elemzők számára, olyan 



1026

értelemben, hogy késlelteti az elsődleges következtetések megfogalmazását és szolgálati 
úton való felterjesztését. Ez emberileg érthető, hiszen ki akarná elsőre bolondosnak tűnő 
meglátásaival, sejtéseivel, az addigi gondolkodásmódba nem vagy alig illeszthető esz-
mefuttatásaival felhívni magára a vezetés figyelmét. Ennek eredményeképpen azonban 
az információk nem jutottak el a döntéshozókhoz, és nem találkozhattak, hogy alapos 
elemzés tárgyát képezhették volna. Meg kell teremteni tehát annak feltételeit, hogy 
a tájékoztatás egyfajta „információs felhőbe” (azaz kevéssé hierarchizáltan, szélesebb, 
előre esetleg nem is teljesen meghatározható személyi kör számára) történjen.

Logikailag hasonló, de szervezetileg nagyon különbözik az információs fúziós köz-
pontok fogalma. Ez olyan szervezetekre utal, amelyek nem egy, hanem sok, lehetőleg 
az összes rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerv információinak a birtokában vannak, 
és így valamennyi információ követésével, az esetleges ellentmondások kiszűrésével 
képesek a döntéshozók hatékony, időt és energiát egyaránt kímélő, úgynevezett egycsa-
tornás tájékoztatására. Nyilván egy ilyen szervezetnek meg kell találnia helyét, szerepét 
a nemzetbiztonsági közösség régebb óta létező tagjaival, tagjai között. Hogy ez mennyire 
nem egyszerű folyamat, azt jól mutatja az amerikai OSS és a CIA fejlődéstörténete.190

Átalakulóban van a tájékoztatást hordozó médium is. Napjainkban a tájékoztató 
munka túlnyomórészt papíralapú, szöveges, képekkel és térképekkel kiegészített jelen-
tések, tájékoztatók formájában valósul meg. Emellett felértékelődik a közvetlen szóbeli 
tájékoztatás, idegen szóval a briefing műfaja, amelynek során a vezető vagy a szakértő 
szóban tájékoztatja a megrendelőt a rendelkezésre álló ismeretekről, természetesen álta-
lában vetített képes ábrákkal kiegészítve. Ez a műfaj megerősíti, elmélyíti az információt 
megrendelők, azaz a döntéshozók, és az információt kitermelő nemzetbiztonsági szerve-
zetek közötti kölcsönös bizalmat. A felek kölcsönösen megismerik egymás gondolkodás-
módját, világképét. Ugyancsak nagy előny, hogy az esetleges ellentmondások, homályos 
részletek tisztázására azonnal mód van. Ugyancsak azonnal mód van a tájékoztatóhoz 
kapcsolódóan feladatok, intézkedések megfogalmazására, kiadására is. Nyilvánvaló, 
hogy ezeket írásban kell rögzíteni.

A spektrum másik végén is változások készülődnek. Figyelembe kell venni, hogy 
már döntéshozó pozícióban van az a generáció, amely ismereteit alapvetően szociális 
médiából, internetes csatornákon keresztül, mobil eszközök révén szerzi be, és kézen-
fekvő, hogy ehhez a médiumhoz döntéshozóként is ragaszkodik. A probléma technikai 
és biztonsági vonatkozásaira most nem térünk ki, hiszen ezek önálló tanulmányt is 
megtöltenének. A tájékoztató munka szempontjából ez azt jelenti, hogy az információt 
nem szöveg, hanem kép és/vagy infografika formájában kell rögzíteni. Ez ismét olyan 
kérdéseket vet fel, mint amelyeket a számítástechnika általános térnyerése kapcsán már 
említettünk. Egyértelmű, hogy új képességekkel kell gazdagodni az értékelő-elemző 
szakma gyakorlóinak.

190 Central Intelligence Agency – Központi Hírszerő Ügynökség. Elődszervezete az Office of Stragegic 
Services – Stratégiai Szolgálatok Hivatala.
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Természetesen a szociális médiumokon nevelkedett megrendelők az információmeg-
osztás dilemmájához is másként viszonyulnak, hiszen a megosztás a Facebook és klónjai 
világában egy érték. Úgy vélem, ehelyütt komoly edukációs folyamatra van szükség, 
amelynek középpontjában a felhasználó felelőssége kell hogy álljon, azaz annak tudatos 
vállalása, hogy a részére juttatott – és egyébként rendkívül izgalmas, tehát a megosztást 
szinte kiprovokáló – információ birtoklása őt arra kötelezi, hogy ettől a megosztástól 
tekintsen el a nagyobb jó, az ország, a haza, esetleg a szövetségi rendszer biztonsága, 
versenyelőnyének megőrzése érdekében. Hogy ez a probléma valós, arra a közelmúlt 
botrányai (például hivatali levelezés magán postafiókból való folytatása) rávilágítottak.191

Záró gondolatként egy kérdést kell megfogalmazni: ha megjelennek és elterjednek 
a széles körű – igényszinten teljes körű – ismereteket összpontosítottan hordozó, az isme-
reteket egymással szabadon összekapcsoló és ezáltal új értéket teremtő központok, úgy 
ez a jelenség vajon milyen hatást gyakorol majd az úgynevezett ügygazdák szerepére. 
Azaz, hol lesz a helyük azoknak a szakembereknek, akik egy-egy ügy feldolgozásában 
valamennyi részismeret birtokában tervezik-szervezik és hajtják végre a műveleti felde-
rítés soron következő lépéseit. Vajon nem áll fenn annak veszélye, hogy az adatszerzés-
ben közvetlenül részt vevők egyre kisebb mértékben fogják megismerni az adatszerzés 
tulajdonképpeni valós célját, és egyre inkább a végrehajtás tágabb értelemben vett tech-
nikai megvalósítására törekszenek majd. Egyáltalán, kell-e ettől félnünk, vagy inkább 
üdvözölnünk és gyorsítanunk kell a folyamatot?

A kérdésekre a választ jelenleg még nem tudjuk megadni. A HUMINT-ról írt fejezet-
ben azonban megfogalmaztunk egy olyan hipotézist, hogy az autonóm módon cselekedni 
képes és kész személyeknek helye van a jelen és a jövő titkos felderítésének rendszerében. 
Úgy vélem, ha másutt nem is, az emberi erőforrásokból végzett információszerzés során 
a mai értelemben vett ügygazdák szerepe megmarad. Nyilván, az ő elemző támogatásuk 
újabb előrelépést jelenthet a mind bonyolultabb világban történő, mind hatékonyabb 
munkavégzés szempontjából, és erre az előrelépésre szükség is van.

191 A jelenség súlyára rámutat, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke – a kézirat írásakor Donald 
Trump – aki előszeretettel használja érdemi tájékoztatásra Twitter fiókját, 77,7 millió követővel rendelkezik, 
és a fogalomra a Google keresőmotor több mint 1 millió találatot adott 2020. április 20-án.
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4. fejezet 
A kihívásokra adott válaszok sajátos területei

Dobák Imre

A nemzetbiztonság fejlődő egyetemi kapcsolatai

A nemzetbiztonsági szolgálatok esetében különösen igaznak tekinthető, hogy új, nap-
rakész ismeretek szükségesek feladataik ellátásához, az információk pontos értelme-
zéséhez, eszközeik, módszereik fejlesztéséhez. A szükséges ismeretek többek között 
a természettudományok, a társadalomtudományok, a műszaki tudományok vagy akár 
a bölcsészettudományok tudományterületein jelennek meg. Gondoljunk a már ismerte-
tett, nemzetközi színtereken zajló biztonságpolitikai folyamatok vagy akár az infokom-
munikáció világában zajló rendkívül gyors fejlődés „megértésének” és „követésének” 
szükségességére, és az ezek mentén megjelenő tudományok sokoldalúságára.

Központi együttműködési szerep hárul így az egyetemi és tudományos környezetre, 
amellyel a „titkosszolgálatok” a történelemben visszatekintve is hagyományosan sokrétű 
kapcsolatokat folytattak. Ezek előzményei a hidegháború időszakáig visszatekintve, mind 
a nyugati, mind a keleti blokk országaiban megtalálhatóak, de napjainkban is személyi 
utánpótlásuk biztosítása, képzése, vagy akár az új ismeretek megszerzése érdekében 
általánosan fordulnak a civil egyetemi és kutatói közeg felé. Az alábbiakban, a nemzet-
közi színtérre kitekintve – túlnyomórészt az amerikai példát ismertetve – ennek a kap-
csolatrendszernek a sajátosságait és jellemzőit mutatjuk be.

Az egyetemi együttműködési felületek

Az egyetemek és nemzetbiztonsági szolgálatok közötti viszonyt tekintve, a nemzetközi 
szakirodalmak alapján az alábbi fő együttműködési irányok, felületek láthatók:

 – Képzési együttműködések: Az egyetemek irányába hagyományos területként jelenik 
meg a nemzetbiztonsági ágazat munkaerő-utánpótlás biztosításának és az állomány 
képzésének igénye. Idesorolhatjuk a szolgálatok számára is nélkülözhetetlen civil 
(például jogi, műszaki, informatikai), valamint az egyre szélesebb körben értelmez-
hető (nemzet)biztonságot szolgáló képzéseket (például önálló nemzetbiztonsági) 
szakokat, akár szakosított intézményi formákat.

 – Kutatási együttműködések: Ilyenek a kölcsönös előnyöket biztosító tudományos 
kutatások és fejlesztési együttműködések, amelyek egy része egyéb állami, illetve 
gazdasági szereplőkével azonos formában valósul meg, más részüknél azonban már 
szerepet kapnak a tudományos kutatások nemzetbiztonsági szempontjai (például 
nemzetbiztonsági védelem) is;

 – Biztonságtudatosítás területe: Egyre szélesebb körben látható a fiatal generációkat 
is veszélyeztető terrorizmus elleni küzdelem feladata, a radikalizáció megakadályo-



1030

zása, de idesorolhatóak a kiberbiztonság biztonságtudatosító irányai is. A nemzet-
közi színtérre kitekintve az elmúlt években számos felsőoktatási program, gyakorlati 
képzési elem, kutatás jött létre a témakörökben.

 – Külföldi hallgatók jelenlétéhez kapcsolódó együttműködés: Sajátos területként értel-
mezhetőek az egyetemeken tanuló nagyszámú külföldi hallgató jelenlétéhez kapcso-
lódó (nemzet)biztonsági szempontok. Amíg ezek alapját gyakran diplomáciai, illetve 
gazdasági jellegű együttműködések és partnerségi lehetőségek teremtik meg, addig 
egyfajta melléktermékként jelen lehetnek a tudományos eredmények kiáramlásától 
való félelmek (ipari kémkedés veszélye), vagy akár nemzetközi hallgatói migráció 
összetett folyamatai.

Fentiek, egyik oldalról (egyetem) a nyílt tudományos rendszerek és gondolkodás, másik 
oldalról (nemzetbiztonság) a szinte minden országban védett működést szükségessé tevő 
zártabb, biztonsági gondolkodás találkozását mutatják. A témakör áttekintését nehezíti, 
hogy a nemzetbiztonsági szféra érthető módon kevés információt oszt meg az állomá-
nyát, képességét, vagy akár a fejlesztési irányait érintő kérdésekben. Igaz, az elmúlt 
években ezen a téren is változásokat láthattunk, amelyek mögött vagy egyes biztonsági 
szempontok felerősödése (például terrorizmus jelensége), vagy éppen a nyilvánosságot 
kapott titkosszolgálati botrányok hatásai álltak.

Képzési kapcsolatok

A nemzetbiztonság szolgálatok és az egyetemek közötti kapcsolati-intézményi modell 
fő kereteit keresve L. Gearon tanulmányában olvasható az a hármas modell192 (covert, 
overt, covert-overt) amely segíthet a nemzetbiztonsági szolgálatok egyetemekkel való 
(esetünkben főként képzési kérdésekre irányuló) kapcsolatát vizsgálni.

 – A fedett (covert) modell a szerző megfogalmazását értelmezve a második világhá-
ború és a hidegháború időszakának terméke, amely a hírszerzés professzionalizá-
lásának időszaka. Idesorolhatók a hírszerzők felkészítésére szakosodott egyetemi 
szintű oktatási és képzési központok, felölelve a biztonság területeivel és az infor-
mációgyűjtéssel kapcsolatos elemeket.

 – A nyílt (overt) modell a felsőoktatási képzés vagy akár a kutatás nagyobb elszámol-
tathatóságot biztosító nyitott formája, amely rendkívül széles körű együttműködési 
lehetőségeket jelenthet.

 – A fedett-nyílt (covert-overt) modellhez sorolja a szerző például a „titokban kém-
kedéssel foglalkozó egyetemi akadémikusokat, miközben azok teljes mértékben 
nyitott tudományos feladatokat látnak el”.193

192 Gearon 2017.
193 Gearon 2017.



1031

Leginkább a nyílt modellhez tartozó elemek vizsgálhatók, ahol az egyetemekkel megva-
lósuló tudományos és képzési kapcsolatokat számos projekt, nyíltan közzétett partnerségi 
megállapodás, egyetemeken kiírt ösztöndíjak és egyéb pályázati formák is jeleznek. Itt 
említhetők meg a humánerőforrás biztosítására irányuló képzési célú, akkreditált nyílt 
felsőoktatási programok, gyakorlati-gyakornoki képzési együttműködések és egyéb 
közös pályázati formák.

Az egyetemi szféra és a védelmi/nemzetbiztonsági szféra átfogó kapcsolatrendszere 
vizsgálatának nehézségét jelzi, hogy teljességgel nem nyilvános annak száma és pontos 
szerkezete. Példaként az Egyesült Államok említhető, ahol az amerikai hírszerzés (CIA) 
már az 20. század közepén titkos formában jelen volt az egyetemeken, majd az 1960-
as  évek végén beszivárogott az amerikai Nemzeti Diákszövetségbe is, elősegítve ezzel 
toborzási tevékenységét és hidegháborús ideológiájának támogatását az egyetemi cam-
pusokon. Igaz, válaszként Lyndon Johnson elnök megtiltotta a CIA tevékenységét a fel-
sőoktatásban,194 de az 1980-as  évektől a szervezet visszatért az egyetemek campusaira, 
majd 2001. szeptember 11. után ennek jelentősége tovább erősödött.195

Napjaink viszonyait tekintve, nehéz megbecsülni, hogy pontosan hány együttműkö-
dés, program létezik,196 azonban ezek látható módon kiterjednek többek között a nem-
zetbiztonsági és hírszerzési jellegű új egyetemi képzésekre. Egy 2015-ben  megjelent 
amerikai tanulmány szerint az Egyesült Államokban több mint 250 intézmény kínált 
diplomákat, tanúsítványokat a tágan értelmezett belbiztonság területén, ahol a képzések 
több területet is felöleltek (például kiberbiztonság, katonai hírszerzés, rendvédelem). 
Az állami finanszírozás mellett jelen voltak a magánfinanszírozási elemek, valamint 
a 2001 utáni megváltozott környezethez és kihívásokhoz igazodva bizonyos területek 
képzését a biztonsági szféra ki is szervezte, illetve teret nyertek az online programok.197

A tanulmány „90 ezer személy hírszerző közösséghez (IC) való kapcsolata” alapján 
állított fel rangsort198 az Egyesült Államok 100, a védelmi-nemzetbiztonsági szférához 
leginkább közel álló felsőoktatási intézményéről. Mint megfogalmazzák, a „VICE News 
listáján a felsőoktatási intézmények 4 kategóriája dominál, így azok az iskolák, ahol 
a hallgatók alapvetően online diplomákat kapnak, amelyek érintettek a védelmi, hír-
szerzési és biztonsági kutatás-fejlesztésekben, amelyek Washington, D. C.-ben  vannak; 
valamint azok, amelyek a belbiztonságra újonnan helyezik a hangsúlyt”.199 Érdekesség, 
hogy „az adathalmazt jelentő 90 000 személy közül kevesebb mint 400 rendelkezett dip-
lomával a nemzetbiztonsági tanulmányokban, kevesebb mint 5%-ának  van közép- vagy 

194 Vellela 1988, 60.
195 Paget 2018.
196 Firsing 2015.
197 Firsing 2015.
198 A rangsorolás kialakításánál figyelembe vették, hogy a hírszerző közösségben (IC) hány embernek volt 
diplomája, igazolása az egyes iskolákból, majd 51 további tényező alkalmazásával kiigazították – Arkin–
O’Brien 2015.
199 Arkin–O’Brien 2015.
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felsőfokú végzettsége politikai tudományi területen, és még alacsonyabb volt a nemzet-
közi kapcsolatok aránya”.200

Egyetemi kutatási kapcsolatok

Már a hidegháború szemben álló feleire jellemző volt az egyetemi tudományos kap-
csolatok felhasználása, a biztonság területeihez kapcsolódó kutatóintézeti környezet 
kialakítása. A különböző fejlesztéseknél azonban törekedtek a nemzeti, illetve szövetségi 
szinten elért eredmények, megoldások alkalmazására (és megtartására). Általánosságban 
mind a nyugati, mind a keleti blokk titkosszolgálatainak feladatrendszerében megta-
lálhatjuk a tudományos és technológiai hírszerzési feladatokat, szervezeti elemeket,201 
továbbá kiemelt szerepet kapott a katonai jellegű kutatás-fejlesztés, amely jelentősége 
a hidegháború végével azonban globálisan csökkent.202 Ennek az időszaknak a fejlesztési 
sajátosságaira többek között az alábbiak voltak jellemzőek:

a hidegháborús szembenálláshoz igazodó rendkívüli technológiai verseny;
 – a fejlesztések során az állami/védelmi/katonai szempontok meghatározó szerepe;
 – az ipari, technológiai, gazdasági jellegű hírszerzés kiemelt jelentősége;
 – a nemzeti szinteken rendelkezésre álló K+F képességek és kapacitások felhasználása,
 – a nemzeti szintű (állami) „külső” kutatóintézetek, egyetemek nem nyilvános módon 

történő bevonása;
 – a szövetségesi rendszerben partnerként megjelenő országokkal való technikai, tech-

nológiai és tudományos együttműködések, tapasztalatcserék.

Az új technológiák, innovatív megoldások kutatása, rendszerbe állítása napjaink nem-
zetbiztonsági szolgálatainál is jelen van, amely során a technológiai környezet nyomon 
követése egyre fontosabbá válik. Ezek sajátos jellemzői között láthatóak:

 – a zártság, amely a nemzetbiztonsági K+F tevékenységek egész folyamatára kiter-
jedhet;

 – a kutatási tevékenység nemzetbiztonsági jellegű védelme;
 – a kutatásokba bekapcsolódó személyek körének korlátozottsága;
 – a titoktartás és a tudományos nyitottság gyakran egymásnak ellentmondó szem-

pontjai;
 – a kutatásokba bekapcsolódni tudó állomány elvándorlása;
 – valamint az egyedi finanszírozási formák, illetve a nyílt és zárt rendszerek (projek-

tek) hatékony együttműködését biztosító működtetési modellek kialakítása.

200 Arkin–O’Brien 2015.
201 A korábbi Szovjetunió szolgálatai esetében bővebben lásd: Westerlund 2010. A tudományos és tech-
nológiai hírszerzési tevékenységek jelentősége napjainkban sem csökkent. Nemzetközi példák alapján jól 
látható, hogy számos titkosszolgálat jelenleg is erőfeszítéseket tesz a technológiai és tudományos hírszerzés 
érdekében. Ezek közé sorolható, amikor egyes országok ipari szegmensük fejlesztése, a hazai K+F előse-
gítése és gazdasági versenyképességük növelése érdekében alkalmazzák a hírszerzésnek ezt az irányát. 
202 Csiki–Tálas 2013.
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Az európai védelmi kutatás-szervezés kereteinek védelmi szektorban történő vizsgálatát 
a Csiki–Tálas szerzőpáros végezte el tanulmányában, ahol több modellt is ismertet-
nek. Egyrészről a szervezetek minisztériumokhoz való közelsége szerint egy „angol-
szász” és egy „kontinentális” modellt kategorizáltak.203 A tanulmányukban hivatkozott204 
védelmi kutatás-fejlesztés súlypontja alapján felállított másik felosztásban a katonai 
modell és az ügynökség-modell mellett megjelenik az állami vállalati / állami egyetemi 
kutatási modell, valamint az egyetemi modell. Utóbbi két, egyetemekhez kapcsolódó 
forma esetében a felsőoktatásban egy-egy témakörökben rendelkezésre álló kiemelt 
kutatási képességre építenek.

A kérdést feltéve, hogy a nemzetbiztonsági szféra számára kutatási kérdésekben 
miért válik egyre fontosabbá az egyetemek szerepe, a válasz több részből tevődhet 
össze. Egyrészről, az egyetemek a tudományos és technológiai ismeretek legjelentősebb 
központjai, azok a helyszínek, ahol multidiszciplináris megoldásokat lehet keresni új 
problémákra.205 A különböző tudományterületek képviselői koncentráltan vannak jelen, 
amely a nemzetbiztonság egyre szélesebb értelmezését tekintve hatékonyan biztosíthatja 
adott témakörökben új eredmények létrehozását, közvetve a szolgálatok munkájának 
hatékonyságát. Másrészről, az egyetemek lényegében teret adnak a gazdasági-üzleti 
élet vagy akár az állam (idesorolva a nemzetbiztonsági szféra) működését elősegítő 
új tudományos eredmények létrehozásának,206 innovatív megoldások kidolgozásának. 
A közegben adottak a nemzetközi szintű rendkívül gyors, tudományos információcserét 
biztosító kapcsolatok, valamint jól működnek a hagyományos szervezeti formákon kívüli 
virtuálisnak tekinthető nemzetközi tudományos közösségek, kutatócsoporti keretek.207

A látható kutatási irányokat tekintve, napjaink egyik legmeghatározóbb együttmű-
ködési iránya a kiberbiztonság témaköre, amelyben az egyén, a gazdasági élet szereplői, 
és az állami szféra érdeke kölcsönösen találkozik, elősegítve ezzel a közös innovatív 
gondolkodást. Az egyetemi együttműködések számos formája jött létre (kiválósági köz-
pontok, oktatási kiválósági központok, felsőoktatási képzések és akkreditált képzési 
helyek vagy akár a vállalati szféra bevonásával járó közös projektek, programok), ahol 

203 Csiki–Tálas (2013) szerzőpáros írásukban megállapítja, hogy az angolszász modellt a „kutatás-fejlesztés 
növekvő mértékű kiszervezése jellemzi a civil fejlesztési források bevonásával”, míg a kontinentális modell 
esetében „a védelmi kutatás-szervezés erősen kötődik a védelmi minisztériumokhoz”.
204 Urban–Macko 2011; idézi Csiki–Tálas 2013.
205 Gearon 2017.
206 A világ egyetemeinek rangsora alapján (QS rangsor) 2019-ben  19 egyesült államokbeli és 8 nagy-bri-
tanniai egyetem szerepel a legjobb 50 egyetem között. A külön mért kutatási intenzitást tekintve ezek 
mindegyike nagyon magas értékkel jelölt intézmény. A magán finanszírozású, illetve széles körben nyitva 
álló állami kategóriákat tekintve közel megegyezik a megoszlásuk. A világ legjobb 50 egyeteme között 
megjelenő amerikai és brit egyetemek hivatalos weboldalait áttekintve is jól látható, hogy jelen van-
nak a (nemzet)biztonsági kérdéskörök, képzési feleületek, vagy akár a (nemzet)biztonsági célú kutatási 
kapcsolatok. Lásd: Top Universities. www.topuniversities.com/city-rankings/2019 (A letöltés dátuma: 
2020. 03. 05.)
207 Lásd például: www.researchgate.net/, www.academia.edu/

http://www.topuniversities.com/city-rankings/2019
http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
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a partnerek közös céljai a kiberbiztonsági kutatás, innováció vagy akár új „kiberbizton-
sági termékek és szolgáltatások” fejlesztése.

Az egyetemek irányába is megmutatkozó (nemzet)biztonsági célzatú K+F együttmű-
ködésre széles körben ismert példaként a globális nagyhatalom, Amerikai Egyesült Álla-
mok 1958-ban  létrehozott DARPA szervezete említhető, amely a mindennapi életünket 
meghatározó új technológiák létrejöttében vált közismertté. A kutatókat, egyetemeket, 
kutatóközpontokat, PhD-kutatásokat szponzoráló, projekteket indító szervezet története208 
és az élet számos területén napjainkban már nélkülözhetetlen alkalmazásai jól példázzák 
a védelmi/nemzetbiztonsági struktúrákon belüli innovatív gondolkodás szükségességét. 
A szervezet jelentősége a fejlett technológiákhoz kapcsolódó új tudományos eredmények 
létrehozásában, a kutatásokba bevonásra kerülő civil szereplők, intézetek, egyetemek 
kutatási, innovációs munkáján keresztül meghatározó.209 A megoldás nem egyedülálló, 
és mint Major M. kutatásában részletesen ismerteti, 2012-ben  Oroszország esetében is 
létrehozásra került egy, az amerikai DARPA-hoz hasonló „Perspektivikus Kutatások 
Alapja”, elősegítve ezzel új technológiák fejlesztését (kiemelten a robotika, a pilóta nél-
küli repülőeszközök [UAV-k], valamint a nanotechnológia területén). 210

A nemzetbiztonsági szolgálatok K+F együttműködéseit tekintve, visszatérve az ame-
rikai példához, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) emelhető ki, ahol hagyományosan 
jelentős szerepet játszik a partnerségi forma. A szervezet 2012-ben  közzétett Access to 
innovation: NSA’s Technology Transfer Program211 című tanulmánya alapján az NSA már 
1990-ben  létrehozta TTP programját „az NSA feltalálóinak a szövetségileg finanszírozott 
szellemi tulajdon megosztására és együttműködő kutatások végzésére a magánvállala-
tokkal, tudományos helyekkel, nonprofit szervezetekkel, más szövetségi ügynökségekkel, 
valamint állami és helyi önkormányzatokkal”.212 Az NSA programja esetében olyan 
megoldásokat láthatunk, mint a szabadalmi licencmegállapodások,213 amelyek lehetővé 
tehetik a partnerekkel való közös kutatási és fejlesztési tevékenységet,214 biztosíthatják 
a tapasztalatok megosztását, képzések nyújtását,215 valamint technológiatranszfert nyújt-
hatnak216 más kormányzati ügynökségek számára.217

208 Regli 2018. 
209 Kadtke–Wharton 2018.
210 Mint Major Milán kutatásában részletesen ismerteti, Oroszország esetében a rendkívül összetett portfó-
lióval rendelkező védelmi ipar elmúlt évtizedekben történt átszervezéseit követően jelenleg is több millió 
alkalmazottat foglalkoztat. Az idesorolható cégek és szereplők esetében is fontos szempont a kutatás-fej-
lesztés, és ezen keresztül az Oroszországi Föderáció innovációs előrehaladásához való hozzájárulás. Lásd: 
Major 2020. 
211 Access to innovation: NSA’s Technology Transfer Program 2012.
212 Uo. 
213 Patent License Agreements (PLAs).
214 Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs).
215 Educational Partnership Agreements (EPAs).
216 Technology Transfer Sharing Agreements (TTSAs).
217 Access to innovation: NSA’s Technology Transfer Program 2012 
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Az Egyesült Államokban a 2000-es  évek közepe óta erősödött fel annak a kormányzati 
igénye, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek fokozottabban működjenek együtt külső, 
tudományos felekkel az innováció és képességeik továbbfejlesztése érdekében. A szerve-
zet az elmúlt időszakban is folyamatosan bővítette a nemzetbiztonsággal, kriptográfiával, 
kiberbiztonsággal kapcsolatos egyetemi együttműködéseit. 2013-ban  például ötéves 
partnerséget alakítottak ki a North Carolina State University-vel az analitikai tudomá-
nyok laboratóriumának (LAS) létrehozására, amely küldetése a szolgálat, a tudományos 
szféra és az ipar közötti együttműködés a big data kérdéskörrel kapcsolatos kihívások 
megoldására.218

A nyíltnak tekinthető együttműködési formákhoz sorolva, az amerikai mellett a brit 
GCHQ219 mint technikai feladatkörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat esetében 
is kiemelt hangsúlyt fordítanak a fiatal generációkat megcélzó utánpótlásra, a kapcso-
lódó képzésekre, kapcsolatrendszerekre. Egyetemi partnerségi programokkal rendel-
keznek a kiberbiztonság területein, elősegítve a témakör külső felekkel történő közös 
kutatását.220 Példaként említhető, hogy a GCHQ már évekkel ezelőtt „nyolc egyetemet 
választott partnerévé a kiberbiztonsági tevékenységben”,221 de itt emelhető ki az Alan 
Turing Intézettel fennálló együttműködés is, amely a GCHQ-val közösen indította el 
az egyetemi tudományos vagy akár a vállalati szféra felé is kapcsolatot biztosító műkö-
dését az adattudományok terén.222

Az együttműködések védelmének szükségessége

A (nemzet)biztonsági ágazat jellegéből adódóan a szféra érdeklődési körébe tartozó kuta-
tások és infrastruktúra sajátos védelmet igényel.223 Ez a védelem azonban nem pusztán 
ágazati sajátosság, hiszen a profitorientált gazdasági környezetben zajló, üzleti titkokat, 
új innovációkat érintő kutatások terén hasonló kritériumokkal találkozhatunk. Mivel 
az új technológiák, megoldások mindig is a másik fél hírszerző szervezetének érdek-
lődési körét képezték, nem lehet kétségünk afelől, hogy a tudományos és technológiai 
know-how-k megszerzésének célja napjainkban is jelen van224 (akár az idegen államok 
érintett szervei, akár a vállalatok oldaláról jelentkező ipari kémkedés előtt). Megjelenésük 

218 Kampe–Reid–Jones et al. 2019.
219 GCHQ (Government Communications Headquarters) Nagy-Britannia technikai feladatrendszerű nemzet-
biztonsági szolgálata. Széles körben ismertek a brit titkosszolgálatok keretei között fejlődő SIGINT-képes-
ségek történeti előzményei, így például a híres Bletchley Parkban a második világháború idején folytatott 
kódfejtési tevékenység. Összetett feladatrendszere mentén, a GCHQ feladataival már 1946 óta segíti a brit 
kormány és szövetségesei katonai, diplomáciai és bűnüldöző szerveinek tevékenységét.
Lásd: Bletchley Park & WWII. Qchq.gov.uk. 
220 Education & Outreach. Qchq.gov.uk. 
221 Tyler 2012.
222 Secure Trend 2015., valamint Current partnerships and collaborations. Turing.ac.uk. 
223 Cornely 2003.
224 Westerlund 2010. 
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az új tudományos eredmények, innovációk létrehozásával párhuzamosan erősödhetnek 
fel, akár a humán információgyűjtés, akár a kibertérben végzett információgyűjtési 
megoldásokon keresztül.

A védett tudományos információk megszerzésére irányuló törekvések azonban hosszú 
távon negatív hatást eredményezhetnek annak elkövetőjére, hiszen tudományos partnerei 
részéről bizalomvesztést eredményezhetnek. Ennek következményeként – akár jelentős 
gazdasági hátrányokat okozva – elzárulhatnak az új tudományos eredményekhez történő 
hozzáférés forrásai.

Az ipari kémkedés lehetőségének ellensúlyozására, a zárt tudományos kutatási terü-
leteknél érthető módon így jelen kell lennie a biztonságtudatos szemléletnek, valamint 
hatékony biztonsági programokat kell beágyazni az K+F szervezetekbe.225 Az új ered-
mények, innovációk nemzetbiztonság célú felhasználása mellett fontossá válik az ott 
keletkező információk védelmének kialakítása,226 a szükséges információvédelmi pro-
tokollok kidolgozása, a minősített információk megfelelő kezelése.

A nemzetbiztonsággal való egyetemi együttműködések során felmerülhetnek egyéb 
bizalmatlansági kérdések is. Idesorolhatók akár egyes tudósok, kutatók azon félelmei, 
hogy a nemzetbiztonsági szférával való együttműködés rányomhatja a bélyegét (például 
ipari kémkedés gyanúja) a nemzetközi környezetben történő tudományos megjelené-
sükre és kapcsolataikra, így kevesebb eséllyel válhatnak részeseivé az új tudományos 
eredményeket létrehozó nemzetközi projekteknek. Mint F. Westerlund felveti tanulmá-
nyában: „A hírszerző szolgálatokkal való kapcsolattartás valószínűleg nem csak tönkre 
teheti az egyes tudósok, vagy vállalkozók nemzetközi helyzetét, hanem megzavarhatja 
a kutató szervezetet és korlátozza a külföldi szereplőkkel folytatott szoros együttműködés 
lehetőségeit.”227 A legrosszabb esetben aláássa a bizalmat az adott intézmény irányába. 
A nemzetbiztonsági területen nem ismeretlen annak gyakorlata sem, hogy a szférába 
kerülő, korábban nyílt tudományos életet és kapcsolatrendszert folytató kutató számára 
a védett kutatásokon alapuló tudományos eredményeinek nyílt publikálása érthető módon 
elmarad.

Az új tudományos eredmények kiáramlásához kapcsolódó félelmek

Az új tudományos eredmények kiáramlásához kapcsolódó félelmek, az egyetemeken 
folyó kutatások irányába megjelenő „indokolatlan érdeklődés” (így például egy másik 
ország által motivált információszerzés) témaköre az elmúlt években egyre nagyobb 
visszhangot kapott a nemzetközi politikai színtéren. Az Egyesült Államok esetében 
a „félelmek” közvetlenül érintették az egyetemi és tudományos szférát is, egyrészről 
a „veszélyesnek” ítélt országok (például Kína, Irán, Oroszország, Észak-Korea) diák-
jainak és kutatóinak jelenléte, másrészről az ezen országokhoz köthető „tehetséggon-

225 Cornely 2003, 4.
226 McPherson–Coleman–Sue 2019.
227 Westerlund 2010.
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dozási” programokban való részvételek miatt. Ezek közül a legjelentősebb veszélynek 
az országban tudományos kutatásokban részt vevő nagyszámú kínai hallgatói és kutatói 
közösséget tekintik. J. Negroponte228 szerint Kínából „évente 250 000 hallgatót küldenek 
az Egyesült Államokba”, akik egy részéről feltételezhető, hogy a világ legjelentősebb 
gazdasági hatalmává válni akaró Kína nyomást gyakorol rájuk, hogy hazatérésükkor 
jelentsenek a kínai kormánynak.229 Kína egyébként is egyre emelkedő létszámú hallgatót 
küld a világ különböző országainak oktatási intézményeibe, így amíg 2008-ban  közel 
180 ezer, addig 2018-ban  már 662 ezer hallgató tanult külföldön.230 Ebből az Egyesült 
Államokban a 2008/2009 tanévben 98 ezer, de a 2018/19 tanévben már több mint 369 
ezer hallgató tanult, amellyel Kína a nemzetközi hallgatók elsődleges forrása.231

Általánosan elmondható, hogy a mérnöki, a matematikai és a számítástechnikai tudo-
mányok területén a nemzetközi hallgatók teszik ki az amerikai egyetemeken a doktori 
fokozatot szerző hallgatók többségét. 2017-ben  például a Kínából érkező hallgatók 5157 
tudományos és mérnöki doktori fokozatot szereztek, ami abban az évben az USA-ban  
szerzett 41 438 doktori fokozat több mint 12 százaléka volt.232

Idesorolhatók az USA és Kína 2018–2020 közötti gazdasági háborújának légkörében 
felszínre került egyéb sérelmek,233 illetve a kínai technológiai nagyvállalatok térnyerése234 
elleni szankciók is, amelyek hátterében az Egyesült Államok attól való félelmei állnak, 
hogy kínai távközlési gyártók eszközein keresztül a kínai kormány számára lehetővé 
válik az USA elleni kémkedés. A válaszként 2018-ban  aláírt amerikai jogszabály (Natio-
nal Defense Authorization Act – NDAA) létrehozása azonban jelentős hátrányt okozhat 
az egyetemi-tudományos szférának, hiszen az amerikai egyetemeken évek óta megha-
tározóak a kínai támogatások, a kínai hallgatói és kutatói állomány létszáma, valamint 
számos területen közös érdek az új kutatási eredmények létrehozása. Az egyetemek 
számára így a kínai féltől való eltávolodás egyik oldalról akár adott kutatási projektek 
visszaesését, másik oldalról a jogszabály 2020. augusztuságig történő nem teljesítése ese-
tén az állami kutatási támogatások elvesztését jelentheti.235 Mindez jól jelzi a gazdasági 

228 Az USA első Nemzeti Hírszerzési Igazgatója (DNI) 2005–2007 között.
229 Green 2019.
230 Adatok forrása: Number of students from China going abroad for study from 2008 to 2018. Statista.com. 
231 Adatok forrása: Number of college and university students from China in the United States from academic 
year 2008/09 to 2018/19. Statista.com. 
232 A tudomány és biztonság kapcsolatát vizsgáló tanulmány megfogalmazza „ha az akadémikusok 
és a csúcstechnológia más őrzői nem lesznek óvatosabbak, az USA azt kockáztatja, hogy más országok-
nak – nevezetesen Kínának – lehetővé teszi, hogy ellopják az amerikai adófizetők által finanszírozott 
kutatás gyümölcseit, és megalapozzák hogy technikai előnyt szerezzenek bizonyos kritikus tudományos 
és technológiai területeken”. Redden 2019.
233 Deák 2020.
234 „Peking hivatalos célja Kínát egy innováció-alapú országgá tenni 2020-ig, illetve a világ vezető innová-
ciós központjainak egyikévé válni 2030-ig.” Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 
Nagykövetsége, Peking, Vezetői összefoglaló, 2017–18 TET éves beszámoló.
235 Somerville–Lee 2019.
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és nemzetbiztonsági érdekek, valamint az egyetemi kutatások „nemzetközi” határokon 
átnyúló jellegét, összetett megjelenését.

Az áttekintett forrás alapján 2019-ben  az FBI, a kínai diákok és kutatók részvételével 
zajló, védelmi iparban felhasználható kutatások felülvizsgálatát kérte több egyetemtől, 
és tájékoztattak több vállalatot, kutatóintézetet a kínai hírszerzési és kiberbiztonsági 
fenyegetésekről.236 Egyes egyetemek megszakították a Kínával folytatott közös kutatá-
saikat, együttműködéseiket,237 mások azonban ellenérzéseket fogalmaztak meg a nem-
zetbiztonsági szervek kéréseivel kapcsolatosan. Jelen pillanatban még nem látható, hogy 
a 2020 elején kirobbant világjárvány elleni küzdelem közös, országokon túlmutató érdeke 
hogyan fogja formálni ezen nemzetközi kutatási együttműködéseket.

Összességében a nemzetbiztonság részeként jól láthatóak a K+F+I területek védelmének 
indokai és ellentmondásai, az egyetemi „tudományos nyitottság” és a „nemzetbiztonsági 
érdekek” találkozásának komplex kérdései. A biztonságpolitikai színtéren zajló folyama-
tok pedig napjainkra tovább erősítették a tudomány és kutatás szabadságához, valamint 
a nemzetbiztonsági-gazdasági érdekek biztosításához kapcsolódó teoretikus vitákat.

Egyetemek vs. nemzetközi hallgatói migráció

Szinte minden jelentősebb egyetem képzési-kutatási területein és hallgatói létszámában 
meghatározó a külföldi hallgatók jelenléte. Egy-egy nagyobb egyetem akár több ezres 
külföldi hallgatói létszám fogadására és folyamatos képzésére is vállalkozik, amely sajátos, 
egyes elemeiben a nemzetbiztonsági szféra feladatrendszeréhez sorolható kérdésköröket 
is eredményezhet. Mint M. Császár Zs. és szerzőtársai tanulmányában megfogalmazásra 
kerül, „a nemzetközi hallgatói migráció napjaink felsőoktatásának egyik leginkább kutatott 
jelensége”. 238 Az előző kínai hallgatói példán is látva tényként kezelhető, hogy a külföldi 
hallgatók jelenléte a képzést kínáló országoknak és maguknak az egyetemeknek is rend-
kívül fontos, nemcsak az államok nemzetközi kapcsolatainak erősítése, hanem az intéz-
mény tudományos hírnevének erősítése terén is. Vitathatatlanul fontos, hogy a külföldi 
hallgatók által „befizetett tandíjak közvetlen gazdasági hasznot jelentenek”.239 Érthető 
tehát az egyetemek nyitottsága, fogadókészsége a külföldi diákok iránt, amely folyamat 
azonban biztonsági szempontból is megközelíthető. A kapcsolatok pozitívumainak részletes 
bemutatásától eltekintve, a biztonsági szervek munkáját igénylő feladatként azonosíthatók:

 – egyes tudományos kutatási területeken a gazdasági hátrányokat és nemzetbiztonsági 
érdekeket sértő, versenyhátrányt okozó lehetséges információszerzési tevékenységek 
(tudományos-gazdasági hírszerzés, ipari kémkedés) felderítése, megakadályozása;

236 Diákmunka: Az FBI diákokkal figyelteti a kínaiakat. Librarius.hu. Elérhető: https://librarius.
hu/2019/06/30/diakmunka-az-fbi-diakokkal-figyelteti-a-kinaiakat (A letöltés dátuma: 2020. 05. 15.)
237 Itt említhetők meg a Konfuciusz Intézetek bezárásához kapcsolódó viták, amelyek a hasonló nemzetközi 
intézményekhez képest nem önállóan, hanem együttműködések révén adott egyetemeken belül jöttek létre. 
238 A nemzetközi hallgatói migráció biztonságpolitikai kockázatait részletesen vizsgálja tanulmányában 
M. Császár–Bányai–Gyura–Farkas 2018.
239 Uo.

https://librarius.hu/2019/06/30/diakmunka-az-fbi-diakokkal-figyelteti-a-kinaiakat
https://librarius.hu/2019/06/30/diakmunka-az-fbi-diakokkal-figyelteti-a-kinaiakat
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 – a távoli, akár terrorizmussal sújtott térségekből (például tanulói vízummal) érkező, 
biztonsági kockázatot jelentő személyek kiszűrése,240 vagy akár az egyetemeken 
esetlegesen felbukkanó radikalizáció nyomon követése.

Befejező gondolatok

A nemzetbiztonsági struktúrák számára egyre fontosabbá válnak az egyetemi, tudomá-
nyos környezet nyújtotta lehetőségek. A kialakuló együttműködési felületek a hagyo-
mányos képzési területeken túl katalizátorszerepet tölthetnek be a tudományos kutatá-
sok és új innovatív technológiák mentén. A közös érdekeken alapuló együttműködések 
lehetőségeket teremthetnek az alapvetően zártan működő nemzetbiztonsági szolgálatok 
számára a társadalom felé történő nyitására, a bizalmatlanság csökkentésére, valamint 
a gazdasági szerepelők szükséges mértékű bevonására a K+F tevékenységek, az új tech-
nológiák és műszaki megoldások fejlesztése terén.

A hidegháború időszakának „nemzetbiztonsági célzatú” fejlesztési modelljeinek 
felhasználása a 21. század technológiai versenyben számos elemében már idejétmúltnak 
tekinthető, és a nyílt, globális tudományos környezetben rendkívül gyorsan formálódó 
innovációk megjelenését a zárt struktúrák nem tudják kellően lekövetni. Mint O’Connell 
megfogalmazza, egyetlen „titkosítási/minősítési” rendszer „sem akadályozhatja meg 
a tudomány fejlődését”,241 hiszen a fejlődés lehetősége a hírszerzési/információgyűj-
tési, valamint az elhárítási/védelmi technológiák innovációjának lehetőségét is magában 
hordozza.

Napjainkra a nemzetközi szintű kutatási kapcsolatok, a különböző projektek mentén 
alakuló új együttműködési formák jelentős része már a virtuális térbe tolódott át. Meg-
szűntek a fizikai értelemben vett zárt határok a tudományos eredmények megosztásában 
és „a különböző tudományágak technológiai közösségei egymást elősegítve, eredményeit 
felhasználva új tudományterületeket hozhatnak létre, a hatékonyság maximalizálása 
érdekében a multinacionális kutatóintézetek ötleteket, embereket és erőforrásokat moz-
gathatnak könnyedén nemzeti határokon át.242

Az együttműködések jelentőségére és a változásokra felhívva a figyelmet, W. Regli 
2018-ban  a DARPA-ról szóló kiadványban fogalmazza meg, hogy az új technológiák 
egyidejűleg furcsának, csodálatosnak és zavarónak bizonyulnak,243 sőt a változások 
gyorsasága kapcsán felveti, hogy a technológiai fejlődéshez és az új eredmények meg-
jelenéséhez kapcsolódó kihívások közül „sok meghaladja a kormányzati válaszidőket, 
az egyetemek ciklusait” 244 is. Mindez új megközelítéseket kíván, és mindkét oldalról 
megköveteli, hogy új mechanizmusokat találjanak a nem nyilvános kutatások és ösztön-

240 Példaként említhető, hogy 2001. szeptember 11-i  Egyesült Államokbeli terrortámadás előkészítői között 
külföldről, diákvízummal érkező személy is megtalálható volt.
241 O’Connell 2005, 153.
242 Kadtke–Wharton 2018.
243 Regli 2018. 
244 Uo.
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díjak támogatására, amelyek érzékeny kérdéseket érinthetnek – biztosítva mind az aka-
démiai és kutatói szabadságot, mind a nemzeti érdekeket.245

Ezek jelentősége a nemzetbiztonsági szervezetek számára is kiemelten fontos, hiszen 
lehetővé válhat, hogy a technológiailag hagyományosan meghatározó nagy nemzetek 
mellett a korábban fejletlenebb képességekkel rendelkező országok is egy-egy kutatási 
területen jelentős eredményeket érjenek el. A partnerségek révén új, a nemzetbiztonsági 
szolgálatok feladatait támogató kutatási források jelenhetnek (például pályázati konzorci-
umok) meg, amelyek közvetve hozzájárulhatnak a szervezeteknél az állomány megtartá-
sához, a tudományos munkatapasztalatok beépüléséhez és a szakértelem növekedéséhez.

A változások a nemzetbiztonságért felelős szervezetektől is innovatív gondolkodást, 
a változó környezet nyomon követését igénylik, utat nyitva a nemzetbiztonsági szem-
pontokat szem előtt tartó jövőbeli együttműködések létrehozásának.

245 Uo. 134–136.
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A biztonságtudatosítás felértékelődő szerepe

Mezei József

A megelőzés, a prevenció célja valamely nem kívánatos állapot bekövetkezésének elke-
rülése. A megelőző tevékenység jelen van minden olyan ágazatban, az élet minden olyan 
területén, ahol az egyes embert, a társadalom valamely csoportját, rendszereket, folya-
matokat olyan veszélyek fenyegetnek, amelyek bekövetkezése esetén jelentős kár kelet-
kezik, és a veszély realizálódása bizonyos intézkedésekkel megelőzhető vagy mértéke, 
következményeinek káros hatásai csökkenthetők, minimalizálhatók. A megelőzés érde-
kében folytatott tevékenységeknek számtalan formája lehet, kezdve a különböző szintű 
szabályozásoktól, az egyén számára biztosított védőeszközökön keresztül a veszélyes 
környezet biztonságossá tételéig, vagy a személy biztonságtudatosságának fokozásával.

A különböző veszélyek kapcsán a biztonságos állapot megtartását szolgáló vagy 
a veszély hatásait csökkentő emberi viselkedés sok esetben megtanulható, a szükséges 
képességek, készségek elsajátíthatók, kialakíthatók. A legtöbb emberben az ehhez szük-
séges ismeret nagyon sok területen idővel tapasztalatszerzés által, önképzés eredménye-
ként fel is halmozódik. Napjainkban azonban, a korábbi évtizedekhez viszonyítva egyre 
gyorsuló ütemben újabb és újabb biztonsági kihívások jelennek meg környezetünkben, 
amelyek gyakran jelentős veszélyt is hordoznak. Ezen veszélyek sokrétűek, az élet szá-
mos területén előfordulhatnak, megjelenési formáikat tekintve változatosak, sok esetben 
összetettek, így az ellenük való védekezés is bonyolult, nehéz feladat. Az emberek biz-
tonságtudatosságának célzott, külső szervezet általi fejlesztése egy prevenciós eszköz, 
amely jelentős segítséget tud nyújtani ezen helyzetek kezelésében azáltal, hogy lerövidíti 
egy adott kockázat felismeréséhez, megelőzéséhez szükséges ismeretek megszerzésének 
időtartamát.

A 2019 végén megjelenő és nagyon rövid idő alatt világjárvánnyá váló SARS-CoV-2 
új típusú koronavírus fertőzést kísérő sajnálatos eseményeknél, illetve az egyes nemzetál-
lamok által meghozott védelmi intézkedéseknél talán semmi nem szemlélteti aktuálisan 
jobban, érthetőbben a megelőzés és ennek részeként az emberek biztonságtudatossága 
fokozásának szükségességét, célját, módszereit és hatékonyságát.

A prevenciós tevékenység nem a 21. század terméke. A megelőzés a rendészet terü-
letén is régóta jelen van. Az angol Henry Fielding a 18. század második felében már 
a bűnmegelőzés fontosságáról beszélt, gondolkodott és írt.246 Ezirányú munkásságának 
elismerése jeléül a bűnmegelőzés atyjaként is emlegetik. Az ő munkásságát folytatta 
e téren Sir Robert Peel belügyminiszter, későbbi miniszterelnök, aki 1829-ben  létrehozta 
a londoni rendőrséget, emellett pedig megalkotta a közösségi rendőrség kilenc alapelvét 
is, amely több ponton érinti a rendőrség és a közösség együttműködésének fontosságát.247 
Peel többek között azt vallotta, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos információkat 

246 Dodsworth 2007.
247 Ramsay–Whittall 1969.
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meg kell osztani a társadalommal. Az Amerikai Egyesült Államokban az első bűnmeg-
előzési osztályt 1925-ben, Kaliforniában hozták létre,248 amely az első ilyen feladatkörrel 
rendelkező szervezet volt a rendőrség történetében.

A nemzetbiztonság területén a társadalom széles körű tájékoztatásának mint a meg-
előzés egyik módszerének történetét kutatva példaként hozhatjuk Pilch Jenő ezredest,249 
magyar katonatisztet, akinek szerkesztésében 1936-ban  jelent meg magyar nyelven a Hír-
szerzés és kémkedés története című összefoglaló mű. A kiadvány előszavában a szerzők-
től, a könyv megszületésének indokai között az alábbiakat olvashatjuk:

„[…] elrettentsük honfitársainkat olyan cselekményektől, amelyek miatt, akárcsak 
a bélpoklosokat, kitaszítják őket a nemzet és a becsületes társadalmi osztályok kebe-
léből.” „De azt is akarjuk, hogy ennek az agyonsanyargatott magyar hazának minden 
becsületes polgára felfigyeljen és az ádáz ellenségeink által ellenünk irányított kémkedés 
elhárításában és kiirtásában segítőkezet nyujtson (sic!) azoknak, akik erre intézményesen 
hivatottak.”250

Ezen sorok jól szemléltetik, hogy már közel száz évvel ezelőtt is megfogalmazódott 
az a gondolat, hogy a nemzetbiztonság veszélyeiről tájékoztatni kell a társadalmat, mert 
azzal egyrészt eltántoríthatók az állampolgárok az ilyen típusú tevékenységektől, más-
részt a szolgálatok megnyerhetik őket feladataik támogatásához. Az is fontos körülmény, 
hogy ezen gondolatok akkor merültek fel, amikor „egymást érték a kémek elítélésére 
vonatkozó igen szigorú bírósági ítéletek […] a hazaárulásban, szinte vészes fokoza-
tosságot állapíthatunk meg”,251 vagyis amikor a szolgálatra hirtelen, nagy mennyiségű 
feladat hárult.

A nemzetbiztonsági tevékenység kapcsán az azokkal foglalkozó szervezeteket, 
a működésükre vonatkozó szabályzókat, az alkalmazott eszközöket és módszereket, 
sőt az ezen a területeken elért eredményeket is a kezdetektől a titkosság, a társadalom 
irányába az ezzel összefüggő tájékoztatás szinte teljes hiánya jellemezte. Ez számos 
okra vezethető vissza, azonban ezek közül az egyik legalapvetőbb az, hogy maguk 
a titkosszolgálatok nem törekedtek, illetve a szabályzók alapján nem is törekedhettek 
egy széles körű tájékoztatásra, illetve nyilvános együttműködési felületek kialakítására 
a társadalommal.

A 20. században a kockázatok elhárítása során a titkosszolgálatok szinte kizárólag 
az adott üggyel közvetlenül összefüggésbe hozható személlyel/személyekkel léptek kap-
csolatba, működtek együtt, illetve osztottak meg információkat. Előfordult néha, főleg 
a hidegháború időszakában, hogy a szolgálatok tevékenységébe a társadalom bepillantást 

248 Our history. Cityofberkeley.info. 
249 Pilch Jenő (Pécs, 1872. 05. 28. – Budapest, 1937. 09. 12.): hadtörténész író, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja (levelező tag: 1918, rendes tag: 1935). A Ludovika Akadémia elvégzése után a pécsi hadap-
ródiskolában, majd a budapesti Ludovika Akadémián tanított katonai földrajzot. 1920-tól  a Hadtörténeti 
levéltár és múzeum igazgatója. 1914-től  a Hadtörténeti Közlemények, 1919–1920-ban  a MOVE című hetilap, 
a Magyar Mars és a Magyar Katonai Közlöny szerkesztője. (Kenyeres 1994.)
250 Pilch 1936.
251 Uo. 
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nyerhetett, de ez a legtöbb ilyen esetben nem szakmai, hanem politikai érdekeket szolgált. 
A társadalommal való kapcsolat tekintetében nem az együttműködés hatékonyabbá tétele 
volt a cél, és ezek az esetek nem is a társadalom preventív célú tájékoztatását jelentették, 
sokkal inkább az ellenség rossz színben történő feltűntetése és a saját állampolgárok 
elrettentése volt az indok.252

A 20. század végén a 21. század elején azonban több olyan változás is történt, amelyek 
ösztönzőleg hatottak a társadalom és a titkosszolgálatok közötti együttműködés kiszé-
lesítésére, bizonyos színtű elmélyítésére. Ezek közül az egyik a terrorizmus erőteljes 
megjelenése volt. A 21. század első két évtizedében számos, jelentős emberáldozattal járó 
terrortámadás történt253 az USA-ban  és Európában, amelyek következtében a társadalom 
részéről határozott elvárásként fogalmazódott meg a biztonság iránti igény a kormányok, 
illetve közvetetten a titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek irányába, másrészt az, hogy 
többet tudjanak a terrorizmusról.

Egy másik fontos változás, amely ösztönző tényezőként jelentkezett a biztonság-
tudatossági módszerek széles körű bevezetése kapcsán, az a technológia, azon belül 
is az informatikai eszközök, rendszerek és az ezekkel összefüggő egyéb technoló-
giák robbanásszerű fejlődése és rendkívül széles körű elterjedése. Az informatikai 
eszközök, rendszerek használata nagyon rövid idő alatt a mindennapi élet nélkü-
lözhetetlen részévé vált. Magánemberek, állami és civil szervezetek, gazdasági sze-
replők mind-mind egyre szélesebb körben aknázzák ki az informatikai eszközök, 
rendszerek és a rajtuk futtatható programok által kínált lehetőségeket. Már most is 
jelentős és folyamatosan növekvő adatmennyiséget tárolnak ezekben az eszközök-
ben, rendszerekben, amelyek sok esetben érzékenyek, üzleti titkok, vagy minősített 
adatok. Az állam, illetve gazdasági szereplők informatikai rendszerek segítségével 
működtetnek folyamatokat, amelyek kritikusak is lehetnek az állam rendeltetésszerű 
működése, vagy akár biztonsága szempontjából is. Ennek következtében a 21. század 
elejére az információtechnológiához köthetően olyan új típusú, bekövetkezésük esetén 
súlyos következményekkel járó kockázatok jelentek meg, amelyek elhárítása a titkosz-
szolgálatok számára jelentős többletfeladatokat eredményezett. Példaként említhető, 
hogy az ellenérdekelt hírszerző szervek tevékenysége a valós térből nagyon rövid 

252 1966-ban  három magyar állampolgárt is elítéltek hazánkban a CIA részére folytatott kémkedés miatt. 
Az esetekről széles körben tájékoztatták a nyilvánosságot. Elkészült egy dokumentumfilm, amelyben 
megszólaltatták az érintetteket. A filmet a Magyar Televízió 1967. 03. 22-én  be is mutatta. A bírósági 
tárgyalásokról cikkek jelentek meg az újságokban (lásd: Békés Megyei Újság, 1966. 05. 27.). Kiadtak egy 
füzetet, amely fényképekkel illusztrálva, az ügy feldolgozása során megállapított szakmai ismeretek széles 
körű és mélységi bemutatásával foglalta össze az eseteket. (Bán 1966.)
253 Az al-Káida 2001. szeptember 11-én  az USA-ban  hajtott végre utasszállítók eltérítésével öngyilkos 
támadásokat, amelynek következtében 2996 ember vesztette életét. 2004. március 11-én  tíz robbantásos 
merénylet történt Madridban, aminek következtében 191 ember halt meg. 2005. július 7-én  Londonban, 
a tömegközlekedési rendszereket érintően hajtottak végre robbantásos merényleteket. A támadásnak 56 
halálos áldozata volt.
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idő alatt széles körben áthelyeződött a virtuális térbe254 úgy, hogy mellette a korábbi 
kihívások sem tűntek el, de a terrorista szervezetek is nagyon hamar felfedezték az új 
felület kínálta lehetőségeket is.255

Emellett nyilvánvalóvá vált, hogy ezen rendszerek, a bennük tárolt adatok, vala-
mint az általuk irányított folyamatok biztonsága szempontjából kulcsfontosságú 
az azokat kezelő ember, valamit ezen személyeknek az információbiztonsággal 
kapcsolatosan meglévő ismeretei. Ezzel összefüggésben fontos, a biztonság szem-
pontjából pedig már kritikus körülmény, hogy a technológia fejlődésének dinami-
kája olyan mértékű volt az elmúlt néhány évtizedben, hogy a felhasználók jelentős 
hányada csak egyes elemeiben tudta az azok biztonságos használatához szükséges 
ismereteket elsajátítani.

A technika ez irányú fejlődése azonban – ahogy feljebb már utaltunk rá – nem csak 
kihívásokat jelentett a titkosszolgálatok számára. Számos területen megkönnyítette a fel-
adatok végrehajtását, például kibővítette a társadalommal való kapcsolattartás, a kom-
munikáció lehetőségeit. Ezek felhasználásával szélesebb körben, időtől és távolságtól 
függetlenül, olcsóbban és többféle módon tudnak ismereteket átadni.

Természetesen egyéb tényezők is hatottak arra, hogy a titkosszolgálatok szélesebb 
körben nyissanak a társadalom felé, de az előzőekben leírtakból egyértelműen kirajzoló-
dik, hogy a 21. század elejére olyan irányú változások történtek, amelyek alapján – némi 
túlzással – a társadalom bármely tagja nemzetbiztonsági kockázatok célpontjává vagy 
akár áldozatává válhatott. Tekintettel arra, hogy a kockázattal érintett személyi kör 
ennyire kiszélesedett, valamint figyelembe véve azt, hogy a nemzetbiztonsági kockázatok 
esetében alapvető elvárás a megelőzés, a szolgálatoknak szakítaniuk kellett a korábbi 
megközelítéssel. Az egyes ügyekben érintett személlyel való együttműködés helyett át 
kellett térni a kockázat szempontjából relevanciával bíró személyi kör előzetes, bizton-
sági szempontú tájékoztatására, felkészítésére. Ez a módszer kapta a biztonságtudato-
sítás256 elnevezést, amely összefoglalva nem más, mint a nemzetbiztonsági kockázatok 
szempontjából érintett személyi kör adott területen meglévő biztonsági ismereteinek, 
képességeinek célirányos fejlesztése.

A nemzetbiztonság területén a biztonságtudatosító tevékenység elsődlegesen az elhá-
rító tevékenységek részeként van jelen, azon belül is leginkább a terrorelhárítás, a kémel-

254 A „Snowden-ügyként” elhíresült eseménysor kapcsán napvilágot látott információk többek között nyil-
vánvalóvá tették, hogy az informatikai eszközök és rendszerek adatbiztonsági szempontból mennyire sok 
irányból támadhatók, illetve azt, egyes titkosszolgálatok nagyon komoly képességekkel rendelkeznek 
e téren. (Greenwald 2014.)
255 „Az internet a terroristák stratégiai eszközévé vált, használják új tagok azonosítására, toborzására 
és kiképzésére; pénzeszközök gyűjtésére és továbbítására; terrorcselekmények megszervezésére; az erő-
szak ösztönzésére; és egyre inkább a számítógépes támadások elkövetésre.” Countering the use of the 
Internet for terrorist purposes. Osce.org. Elérhető: www.osce.org/secretariat/107810 (A letöltés dátuma: 
2020. 03. 21.)
256 A nemzetközi gyakorlatban az awareness kifejezéssel találkozhatunk tekintettel arra, hogy ezt a fajta 
tevékenységet nyugati tapasztalatok alapján vezették be a szolgálatok.

http://www.osce.org/secretariat/107810
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hárítás, az adatvédelem, valamint az infokommunikációs rendszerek biztonsága rész-
területeken. Az átadásra kerülő ismeretek, információk nyíltak, minősített adatokat 
nem tartalmaznak. Sok esetben a szolgálatok az egyszerű információközléseken túl 
esettanulmányokon, elképzelt helyzetek bemutatásán keresztül segítik az ismeretek 
megértését. A biztonságtudatosítással a nemzetbiztonsági szervezetek célja sokrétű, 
amelybe beletartozik:

 – az állampolgárok tájékoztatása a biztonsági kockázatokról;
 – nem kötelező érvényű javaslatok megfogalmazása a veszélyhelyzetek megelőzése 

érdekében és a veszélyhelyzet bekövetkezés során követendő magatartásra vonat-
kozóan;

 – a kölcsönös információcserét lehetővé tevő csatornák kialakítása;
 – az esetleges későbbi együttműködés kereteinek megteremtése;
 – a szolgálatok iránti bizalom kialakítása;
 – a szolgálatok társadalmi elfogadottságának növelése;
 – a társadalommal való kapcsolat erősítése.

A célok megfogalmazása kapcsán fontos szempont, hogy a biztonságtudatosítás során 
nem az az eredmény, ha az állampolgárok hozzászoknak a félelemérzethez.257 A cél az, 
hogy a felkészített személyek el tudják kerülni a kockázatokat, illetve a kockázatok 
esetleges észlelésekor megfelelő időben helyes válaszokat tudjanak adni. A nemzetbiz-
tonságot érintő kockázatok kapcsán a biztonságtudatosság növelése során általánosságban 
az alábbi területek érintettek:

 – a nemzetbiztonsági kockázatok (motivációk, szereplők, célok, eszközök, módszerek, 
megnyilvánulási formák);

 – az összefüggések megértését segítő esettanulmányok;
 – a problémakörrel foglalkozó szervezetek;
 – a megelőzést segítő javaslatok;
 – a kockázat realizálódásakor, a negatív hatások csökkentése érdekében követendő 

magatartásformák.

A biztonságtudatosság növelését célzó ismeretek átadásának jelenleg több módját is 
alkalmazzák a szolgálatok, próbálják a technika nyújtotta lehetőségeket maximálisan 

257 Kasznár 2017.
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kihasználni. Napjainkban előfordulnak: előadások,258 oktatóvideók,259 mobiltelefonos 
applikációk,260 elektronikus kiadványok,261 komplex e-learning tananyagok.262

A biztonságtudatossági tevékenységeket gyakran egy program keretében valósítják 
meg az egyes országok, amelyeknek egyes esetekben rövid, figyelemfelkeltő neveket 
is adnak. Az Amerikai Egyesült Államokban a terrorprevenció részeként folytatott 
egyik biztonságtudatossági program neve a „Ha látsz valamit, mondd el!”,263 egy 
másiké a „Fuss! Rejtőzz! Harcolj!”. A terrorprevenció népszerűsítése céljából az ez 
irányú feladatok egyik fő felelőse, a Belbiztonsági Minisztérium szeptember 25-ét 
kinevezte a nemzeti, „Ha látsz valamit, mondd el!”-tudatosság napjának. A progra-
mokat néhol a titkosszolgálatok saját állományukkal hajtják végre,264 de előfordul, 
hogy az több szolgálat, illetve civil vagy rendvédelmi szakmai partner bevonásával, 
együttműködésben valósul meg.265 Néhol a terrorelhárítással összefüggő biztonság-
tudatosítást rendvédelmi szerv koordinálja,266 de van, hogy ilyen tevékenységet egy 
civil kezdeményezés eredményeként létrejött szervezet önállóan végez.267 Általában 
a programok nemzeti szinten, az országhatárokon belül valósulnak meg, de találhatunk 

258 Szalai 2017.
259 Egy a brit rendőrség által a terrorizmus elleni fellépés keretében elkészített videót egy év alatt 7 mil-
lió ember nézett meg. A videó létrehozását a 2015-ben, Sousse-ban  elkövetett terrortámadás motiválta, 
amelynek következtében 30 brit állampolgár vesztette életét. Lásd: More than seven million people watch 
counter terrorism safety video as UK policing increases its global CT presence. NPCC. 
260 Ilyen például a brit Nemzeti Terrorizmus Elleni Biztonsági Hivatal (National Counter Terrorism Secu-
rity Office – NaCTSO) gazdasági társaságok számára elérhető applikációja, amely gyakorlati tanácsokkal 
és útmutatásokkal segíti a vállalkozásokat, valamint információkat szolgáltat arról, hogyan kell reagálni 
terrortámadás esetén. Lásd: New ACT app launched. Gov.uk. 
261 A TEK által 2019-ben  kiadott Mindennapi biztonság című kiadvány összegzi a terrorelhárítással kap-
csolatos aktuális ismereteket, továbbá javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz meg a terrorcselekmények 
megelőzése, egy ilyen jellegű cselekmény kezelésével összefüggésben. (Jasenszky 2019.)
262 Az NaCTSO egy bárki számra ingyenesen elérhető, komplett, jól átgondolt és felépített, könnyen ért-
hető, megfelelő alapot biztosító interaktív e-learning képzést állított össze magánszemélyek és gazdasági 
társaságok részére a terrorelhárítás témakörében, amely videókat, leírásokat, magyarázó szövegeket, 
valamit a megértést mérő teszteket is tartalmaz. A képzés elvégzéséről igazolást is kiállít a szervezet. 
Lásd: Awareness E-learning. https://ct.highfieldelearning.com/ (A letöltés dátuma: 2020. 04. 18.)
263 If you see something, say something. Dhs.gov. 
264 Ebbe a körbe tartoznak például a magyarországi szolgálatok.
265 A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal a Szövetségi Hírszerző Szolgálattal, a Szövetségi 
Bűnügyi Rendőrséggel és a Szövetségi Információbiztonsági Hivatallal közösen hoztak létre egy biz-
tonságtudatossági programot, a Gazdaságvédelmi Kezdeményezést, amelybe jelentős számban be tudták 
vonni a német gazdasági társaságokat különböző ernyőszervezeteken keresztül. A program célja, hogy 
segítséget adjanak a vállalatoknak a számítógépes bűnözés, az ipari kémkedés és az informatikai biztonság 
témaköreiben. 
266 Az Egyesült Királyságban a terrorelhárítási feladatokért elsődlegesen a Biztonsági Szolgálat (Secu-
rity Service, korábban MI5) felel, azonban a terrorelhárítás területéhez köthető biztonságtudatosításban 
meghatározó szerepe van a rendőrségen belül működő Nemzeti Terrorizmus Elleni Biztonsági Hivatalnak 
(National Counter Terrorism Security Office – NaCTSO), amely több formában, rendkívül széles körben 
folytatja, koordinálja ezt a tevékenységet.
267 Sandy Hook Promise: Gun violence warning signs. Youtube. 

https://ct.highfieldelearning.com/
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olyan kezdeményezést is, ahol civil szervezet országhatárokon átnyúló programokat 
folytat.268 Van példa arra, hogy a program sikeressége érdekében szakértői, tanácsadói 
hálózatokat is kialakítanak.

A biztonságtudatossági programok megvalósításának nincs egységes modellje. 
A célok azonosak, a megvalósítás módszerei bárki számára elérhetőek, azonban a kivi-
telezésben eltérések tapasztalhatók. A mintát a nagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak 
kitett, megfelelő kormányzati támogatással, anyagi, humán és technikai háttérrel ren-
delkező országok adják. (Magyarországon a rendészeti jellegű, a biztonságtudatosság 
fokozását célzó tevékenység nincs központosítva, azt a biztonsági szervek önállóan oldják 
meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal,269 a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat270 és a Terro-
relhárítási Központ271 is aktív, kezdeményező ezen a területen, és számos formában él 
ezzel a módszerrel.)

A 21. század elején kialakult, titkosszolgálati jellegű biztonságtudatossági projektek 
több szinten valósulnak meg. A projektekkel, attól függően, hogy milyen jellegű nemzet-
biztonsági kockázatról van szó, megszólításra kerülnek a rendvédelmi, kormányzati szer-
vek, a gazdasági szereplők, a társadalom egyes csoportjai és az egyes állampolgárok is.

A biztonságtudatosítás elsődlegesen a felnőtteket célozza, hiszen ők azok, akik leg-
inkább célpontjai lehetnek nemzetbiztonsági kockázatoknak, illetve egy ilyen esemény 
kapcsán részükről várható el olyan magatartás, amely segíthet a kialakult helyzet meg-
előzésében, megszűntetésében vagy a károk minimalizálásában.

Az elmúlt időszak megváltozott körülményei nemcsak a biztonságtudatosságot hívták 
életre, ezen felül is egyre több helyen találkozhatnak az állampolgárok a nemzetbiz-
tonsággal összefüggő, aktuális, releváns információkkal. A mindennapok részévé vált 
például, hogy politikusok nyíltan beszélnek jelenlegi, titkosszolgálati problémákról, 
és a médián keresztül juttatnak el üzenetet ellenfeleiknek, de akár szövetségeseiknek is.272 
Megfigyelhető továbbá, hogy egyes hírszerző szervezetek a weboldalaikat felhasználva 
adnak – akár részletekbe menő – tájékoztatást feladataikról, elért eredményeikről, aktu-

268 Security awareness. Elérhető: https://sacc-ejc.org/security-awareness/ (A letöltés dátuma: 2020. 04. 25.)
269 Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2011. január 01-én  kezdte el Awareness tevékenységét, amelynek fő 
iránya a feladatkörében is markánsan megjelenő információvédelem. Lásd: Awareness program. Ah.gov.
hu. 
270 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a kiberbiztonság területén folytat, a magyar viszonyokat tekintve 
rendkívül innovatív módon tudatosító tevékenyéget. Lásd: Szórólapok. Nki.gov.hu. 
271 A TEK többféle megoldással, előadásokon, kiadványokon keresztül segíti az állampolgárokat a terrorcse-
lekmények megelőzéséhez szükséges ismeretek elsajátításában. Lásd: Mindennapi biztonság. Kézikönyv. 
Terrorelhárítási Központ.
272 Az USA kormányzat, illetve Donald Trump elnök az elmúlt időszakban élesen bírálja Kínát, illetve 
a Huaweit az 5G hálózat kiépítésével összefüggésben. Azzal vádolja őket, hogy a kiépített rendszert fel-
használva hírszerző tevékenységet fognak folytatni. Szövetségeseinek is burkoltan üzent a Trump-admi-
nisztráció, miszerint aki a rendszereibe beengedi a kínai szállítót, azzal érdemi hírszerzési információt nem 
fognak megosztani. Lásd: Secretary Pompeo and Secretary Esper Speak at Munich Security Conference 
2020. U.S. Embassy in Luxembourg. 

https://sacc-ejc.org/security-awareness/
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ális biztonsági kockázatokról.273 Egyes médiumokban274 vagy akár a nemzetbiztonság 
tárgykörével foglalkozó szakmai folyóiratokban ismét csak részletes és időszerű beszá-
molókkal találkozhatnak az arra nyitott, fogékony emberek a nemzetbiztonsági kocká-
zatokról. A globalizálódott kommunikáció eredményeként ezek az ismeretek a világ 
bármely pontján élő emberhez eljuthatnak. Mindazonáltal ezen felületek elsődleges célja 
nem az állampolgárok biztonságtudatosítása, habár kétségkívül ilyen eredménye is lehet.

A biztonságtudatosítás során – az egyes nemzetbiztonsági kockázatok összetett-
sége, az általuk érintett szervezeteknek, személyeknek az elhárítás szempontjából eltérő 
jelentősége okán – szükségszerűen megtörténik az egyes területeken az átadott isme-
retanyagok specializálódása. Már most megfigyelhető az átadásra kerülő ismereteknek 
az egyes élethelyzetekre, illetve azon belül az egyes érintettekre történő testreszabása úgy 
horizontálisan, mint vertikálisan. Gondoljunk csak bele, hogy egy zárt térben megszer-
vezésre kerülő, nagy létszámú, nyilvános esemény kapcsán más dolgokra kell felhívnia 
a látogatók figyelmét a titkosszolgálatoknak, más tartalmú tájékoztatást kell tartania 
a szervezőknek, és megint mást a rendezvény biztosításában részt vevő biztonsági szolgá-
lat munkatársainak a terrorcselekmények megelőzése érdekében. Ugyanez megfigyelhető 
az információbiztonság területén is, hiszen más javalatokat kell megfogalmazni egy 
külföldi kiutazás előtt, mint mondjuk a közösségimédia-felületek használatát érintően, 
de mondjuk egy védett intézmény informatikai rendszereinek biztonsága kapcsán is más 
tanácsokat kell adni a felhasználóknak, illetve a rendszergazdáknak.

A biztonságtudatosítás nem az egyetlen válasz a 21. század elején hirtelen jelentkező 
széles körű nemzetbiztonsági kihívások kezelésére. Az információtechnológia expo-
nenciális fejlődése valós lehetőségként villantotta fel a tömeges adatgyűjtést is mint 
megoldást. Egyes országok ezt az utat (is) választották, amely azonban a személyiségi 
jogok kapcsán erős ellenérzéseket váltott/vált ki a társadalomból.

Összefoglalva a fentieket, a 21. század elején több olyan, az egyes államok biztonságát 
érintő változás következett be a világban, amelyek hatására a demokratikus országok-
ban jelentősen átalakult a titkosszolgálatok és a társadalom kapcsolata. A szolgálatokat 
addig markánsan jellemző bezárkózást felváltotta egy tudatos nyitás a társadalom felé, 
és a jövőben ezt tovább kell mélyíteni.275 A biztonságtudatosság fejlesztése, amelynek 
keretében a titkosszolgálatok szükséges mértékben tájékoztatják a társadalom tagjait 
a nemzetbiztonsági kockázatokról, mint új módszer jelentősen növelte a nemzetbizton-
sági szolgálatok elhárító tevékenységének hatékonyságát. Ennek alapja, hogy minden 
nemzetbiztonsági kockázat – amely nem közvetlenül a titkosszolgálatokat érinti, az – 
a táradalom valamely szereplőjéhez kapcsolódik, a veszélyt ő érzékeli, az őt célozza. 

273 Az USA Szövetségi Nyomozó Irodája (Federal Bureau of Investigation – FBI) évek óta folytatott tit-
kos nyomozást orosz, illegális hírszerzőket érintően. A személyek 2010 nyarán történt letartóztatását 
követően egy évvel, szokatlan módon részletes – képeket, videófelvételeket, eredeti dokumentumokat 
tartalmazó – beszámolót tettek közzé a nyomozásról a weboldalukon. Operation Ghost Stories. Fbi.gov. 
274 A The Diplomat című újság részletes elemzést közölt 2018. november 28-án  a kínai hírszerzőknek 
az USA-t érintő tevékenységéről. Lásd: Uncovering Chinese Espionage in the US. The Diplomat.
275 Drusza 2019.
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A biztonságtudatossági program eredményeként viszont nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy a jelentkező kockázatokat az állampolgárok érzékelik, helyesen értelmezik, így 
az nem következik be, arról a nemzetbiztonság időben értesül, illetve amennyiben mégis 
realizálódik, úgy az esetleges károk csökkenthetők. Figyelembe véve azt, hogy a bizton-
ságtudatossági programok éltre hívása mögött lévő okok a közeljövőben nem szűnnek 
meg, vélelmezhető, hogy a titkosszolgálatok ez irányú tevékenysége a 21. század további 
részében is megmarad, a kihívások változása és a technológia fejlődésének függvényében 
a szervezeti kerete, módszerei, tartalma tovább fejlődhet, módosulhat.
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Válaszok az aktuális kihívások tükrében

Csányi Csaba

Magyarország számára biztonsági kockázatot jelentő kihívások más országok számára is 
kockázati elemként jelentek meg, így a világ más államai által ezekre adott – jogi vagy 
nem jogi – válaszok iránymutatásul szolgálhatnak hazánk számára is. A fenti bizton-
sági kockázatot vagy fenyegetést jelentő elemek közül néhányat önkényesen kiemelve, 
mint például a kiberbiztonság, valamint hozzá kapcsolódóan a mesterséges intelligencia, 
a migrációs fenyegetettség, valamint az általam biztonsági kockázatként értékelt elemeket 
mint hiátust – úgymint adatkezelés versus adatvédelem, innováció, K+F kérdéskör mint 
nemzetbiztonsági kérdés – beemelve és megvizsgálva kívánom bemutatni az azokra 
adott lehetséges válaszokat.

Kiberbiztonság

A kiberbiztonság a nemzetbiztonsági stratégia egyre központibb elemévé válik. Az Euró-
pai Unió szigorította a kiberbiztonsági szabályait, hogy kezelni tudja a kibertámadások 
jelentette egyre nagyobb fenyegetést, valamint hogy kihasználja az új digitális kor által 
kínált lehetőségeket. A Tanács 2019. április 9-én  rendeletként elfogadta az úgynevezett 
kiberbiztonsági jogszabályt, amely bevezeti az egész EU-ra  kiterjedő tanúsítási rend-
szerek keretét, valamint létrehozta az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséget, 
amely bővített hatáskörrel átveszi a jelenlegi Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) szerepét.

E kiberbiztonsági reform részeként az uniós intézmények olyan jogszabályon is 
dolgoznak, amely létrehozza majd a Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási 
Központot, amelynek tevékenységét a nemzeti koordinációs központok hálózata fogja 
támogatni. A Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Központ révén javulni 
fog a kiberbiztonsági kutatás és innováció koordinálása. Ez a központ emellett az EU 
fő eszköze lesz ahhoz, hogy összevonja a kiberbiztonsági kutatás, technológia és ipari 
fejlesztés területére irányuló beruházásokat.

A Kiberbiztonsági Kompetenciahálózatot a tagállamok által kijelölt nemzeti koordi-
nációs központok alkotják majd. A nemzeti központok rendelkeznek majd kiberbizton-
ság-technológiai szakértelemmel, illetve ehhez hozzáférésük lesz, például az olyan terü-
leteken, mint a kriptográfia, az IKT hálózatvédelem vagy a biztonság emberi tényezői.

A Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Központ a kompetenciahálózat-
tal együttműködve végrehajtási mechanizmusként szolgál majd az Európai horizont 
és a Digitális Európa program keretében megvalósuló, kiberbiztonsági célú pénzügyi 
támogatáshoz. Együttesen hozzájárulnak majd az uniós kiberbiztonsági ipar verseny-
képességének növeléséhez, és a kiberbiztonságot versenyelőnnyé teszik a többi uniós 
iparág számára. E központok finanszírozását elsősorban a Digitális Európa és az Euró-
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pai horizont program fogja biztosítani, de egyúttal lehetőség lesz önkéntes tagállami 
hozzájárulások biztosítására is.

A javaslat harmadik struktúraként létrehoz egy kiberbiztonsági kompetenciaközös-
séget is, amely összefogja a fő érdekelt feleket azért, hogy az EU egészében javuljon, 
és elérhetővé váljon a kiberbiztonsági szakértelem. A közösség tagjai közé fognak tar-
tozni többek között az ágazati és a felsőoktatási szervezetek, a nonprofit kutatóhelyek, 
a működési és technikai kérdésekkel foglalkozó állami szervezetek, valamint – adott 
esetben – kiberbiztonsági kihívásokkal szembesülő egyéb ágazatok szereplői. A köz-
pont a 2021. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakra jön létre. Ezt követően 
felszámolják, kivéve, ha a vonatkozó rendelet felülvizsgálata során más döntés születik.

Ezzel párhuzamosan az EU olyan horizontális intézkedéseket dolgoz ki, amelyek egy-
szerre több területen veszik fel a küzdelmet a kiberfenyegetésekkel. Idetartozik például 
a szervezett bűnözés elleni küzdelem, ahol a kiberbűnözés a 2018–2021-es  időszak tíz legfon-
tosabb prioritásai között szerepel a közös kül- és biztonságpolitika, ahol a kibertámadásoktól 
való elrettentés alapvetően fontos a KKBP céljainak elérése szempontjából, vagy a kibervé-
delem, amelynek kereteit az EU a változó biztonsági kihívásokra figyelemmel aktualizálta.

Az egyre növekvő kiberbiztonsági kihívások fényében az EU-nak  jobban fel kell 
hívnia a figyelmet a tagállamokkal vagy uniós intézményekkel szembeni kibertáma-
dásokra, és javítania kell az azokra adandó válaszlépéseket. Ezek a nemzeti és uniós 
határokon átnyúló kihívások nemcsak a biztonságot és a stabilitást, hanem a jólétünket 
és a demokratikus rendet is veszélyeztetik. Mára valósággá vált a „dolgok internete”, 
és az EU-ban  2020-ra  várhatóan több tízmilliárd összekapcsolt digitális eszköz lesz.

Az uniós polgároknak támogatásra van szükségük, hogy bizalom alakuljon ki ben-
nük e technológiák iránt, kezdve a testen hordható eszközöktől a hálózatba kapcsolt 
autókig. Lehetővé kell tenni egyúttal, hogy az uniós vállalkozások igénybe vehessék 
e technológiákat a határokon átnyúló üzleti tevékenységükhöz, legyen szó akár ipari 
automatizálásról, akár intelligens energiahálózatokról.

A mai IKT-rendszerek ugyanakkor komoly károkat szenvedhetnek biztonsági esemé-
nyek, például üzemzavarok vagy vírusok miatt. Ezek az események, amelyeket gyakran 
hálózat- és információbiztonsági (NIS) eseményeknek neveznek, egyre sűrűbben for-
dulnak elő, és egyre nehezebb őket kezelni, továbbá a vállalkozásokat és a közszolgál-
tatásokat egyaránt érinthetik, ami pedig alááshatja a fogyasztók bizalmát.

Kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek

Az Európai Bizottság a 2017 szeptemberében elindított reformcsomagban javaslatot 
tett az IKT-termékekre, -szolgáltatásokra és -folyamatokra vonatkozó uniós tanúsítási 
rendszerek bevezetésére. A kezdeményezés célja az uniós kiberbiztonsági piac növeke-
désének elősegítése.

E tanúsítási rendszerek szabályok, műszaki követelmények és eljárások formájában való-
sulnának meg. Csökkentenék a piac széttagoltságát, és felszámolnák a szabályozási akadá-
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lyokat, továbbá segítenék a bizalomépítést is. Emellett valamennyi tagállamban alkalmaznák 
őket, ami megkönnyítené a vállalkozások számára a határokon átnyúló kereskedelmet.

Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség

A Bizottság javasolta továbbá azt is, hogy a meglévő Európai Uniós Hálózat- és Infor-
mációbiztonsági Ügynökség (ENISA) struktúráját felhasználva jöjjön létre egy uniós 
kiberbiztonsági ügynökség. Az új ügynökség állandó jogállással rendelkezne, és nagyobb 
szerepet töltene be az európai kiberbiztonság területén. E továbbfejlesztésnek köszönhe-
tően az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség támogatná a tagállamokat, az uniós 
intézményeket és a többi érdekelt felet a kibertámadások kezelésében.

Az Egyesült Államok is hasonló úton jár. 2018. november 16-án  az Egyesült Államok-
ban Trump elnök aláírta a Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynökség tör-
vényt. Ez az irányadó jogszabály a DHS-en276 belüli korábbi Nemzeti Védelmi és Program 
Igazgatóság (NPPD) küldetését emelte ki, és létrehozta a Kiberbiztonsági és Infrastruk-
túra-biztonsági Ügynökséget (CISA). A CISA összehangolja a biztonsággal és az ellen-
álló képességgel kapcsolatos erőfeszítéseket megbízható partnerségek felhasználásával 
a magán- és az állami szektorban, valamint technikai segítséget és értékeléseket nyújt 
a szövetségi érdekelt felek, valamint az infrastruktúra tulajdonosai és üzemeltetői számára 
országszerte. Magyarországon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) szervezetén 
belül 2015. október 1-jével szintén létrehozásra került a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

Innováció és nemzetbiztonság a 21. században

Azok az országok, amelyek képesek kihasználni a jelenlegi innovációs hullámot, kihasz-
nálni annak átalakító erejét, azok enyhíteni tudják a jövőbeni lehetséges problémákat, 
ebből kifolyólag gazdasági és katonai előnyben lesznek a potenciális riválisokkal szem-
ben. Álláspontom szerint a nemzetbiztonság szempontjából eddig egy nagyon fontos fel 
nem használt terület a K+F+I.

Az amerikai Külkapcsolatok Tanácsa277 az amerikai technológiai innováció jelenlegi 
helyzetének felmérésére egy munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport megjegyezte, 
hogy az innováció, a kutatás és a technológia megfelelő módon – egységesen – történő 
kezelése és finanszírozása a második világháború után az Egyesült Államokat a világ 
legbiztonságosabb és gazdaságilag legfejlettebb országává tette. „Ma ez a vezetői pozí-
ció veszélyben van” – figyelmeztetett a munkacsoport. A K+F szövetségi támogatása 
és finanszírozása az elmúlt két évtizedben stagnált. „Washington nem tudta fenntar-
tani az alapvető tudományok megfelelő szintű állami támogatását és finanszírozását. 

276 Department of Homeland Security.
277 Council on Foreign Relations – CFR 1921-ben  alapított magánintézet, azzal a céllal, hogy külpolitikai 
problémák kutatásával foglalkozzon. Hivatalosan független, pártatlan szervezet.
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A K+F-be fektetett szövetségi beruházások GDP-hez viszonyított aránya 1964-ben  1,86% 
-ot ért el, de az 1990-es  kicsit több mint 1%-ról 2016-ban  0,66%-ra  csökkent.”278

Az innovációt 3 tényező: a sebesség, a szétszakadás és a méretarány jellemzi manap-
ság. Érdemes megfigyelnünk ezt az alábbi példákon keresztül: 50 év telt el a telefon 
feltalálásától addig, amíg az összes amerikai ház felébe eljutott egy, de az amerikaiak felé-
nek a mobil feltalálása után már öt évvel volt okostelefonja. Az emberi genomot először 
2003-ban  szekvenálták, a költségei hihetetlenül sokba kerültek. Ma 50 órára vállalnak 
genom szekvenálást és a kezdeti százmillió dollárról már 1000 dollár alá csökkentek 
a költségek. A gazdasági teljesítmények egyre inkább távolodnak egymástól, a szétsza-
kadás üteme és mértéke mindinkább növekszik. Az átlagos idő, amelyet a vállalatok 
a Standard&Poor’s 500-on279 töltöttek, az 1958-as  61 évről 2011-re  17 évre csökkent. 
Szakemberek az elkövetkező 10 év alatt azt várják, hogy a jelenleg az S&P-n működő 
vállalatoknak csak 25%-a  marad benne.

Három fő tényező veszélyezteti a gazdasági fejlődést és a nemzetbiztonságot világ-
szinten. Az első, hogy a globális innováció felgyorsult, ezáltal zavart okozva a külön-
böző iparágaknak, a gazdaságoknak és a társadalmaknak. A második veszély, hogy 
a magánszektor globális ellátási láncai és piacai most fejlesztenek több nemzetbiztonsági 
technológiát és forgalmaznak is, amelyek a különböző államok mindegyike számára 
elérhető, és a harmadik, hogy Kína – amely mind az USA gazdasági partnere, mind 
pedig stratégiai versenytársa lett – jelentősen növeli a kormány által irányított kuta-
tás-fejlesztési beruházásokat, így kíván versenyelőnyt teremteni a maga számára, mind 
az Egyesült Államok, mind az EU ellenében.

Az új technológiák és eljárások, mint például a Mesterséges Intelligencia (MI) 
és az automatizálás jelentős változásokhoz vezet a munkaerőpiacon. A McKinsey Global 
Institute 2017. évben egy publikációt jelentetett meg ezzel kapcsolatban. A McKinsey-ta-
nulmány arra a következtetésre jutott, hogy míg 2030-ig  a foglalkozások kevesebb mint 
10%-a  lesz teljesen automatizált, addig a munkahelyek 60%-a  átalakul az alkotóelemeik 
jelentős részének automatizálása révén. A tanulmány megjegyezte, hogy „bár a legtöbb 
forgatókönyv szerint elegendő munka áll fenn a teljes foglalkoztatás 2030-ig  tartásáig, 
az átmenetek nagy kihívást jelentenek”.280

A CFR-tanulmány megállapításai szerint az évtizedes amerikai vezetés az innováció 
és a K+F területén most veszélyben van. Ennek okai a K+F szövetségi finanszírozásának 
csökkentése; az otthoni oktatási kezdeményezések hiánya; bevándorlási akadályok, ame-
lyek megnehezítik a tehetséges külföldi hallgatók és munkavállalók vonzását és megtar-
tását; és olyan kereskedelempolitika, amely elidegeníti a korábbi gazdasági partnereket, 
szövetségeseket és együttműködőket.

278 Wladawsky–Berger 2020.
279 A Standard & Poor’s 500 index rövidített elnevezése, amely a NYSE és a NASDAQ által jegyzett, érték 
alapján legnagyobb amerikai vállalatok indexe.
280 Manyika et al. 2017.
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Kína gyorsan behozza a technológiai hátrányát az Amerikai Egyesült Államokkal 
szemben. Kína jelentős forrásokat fektet be új technológiák fejlesztésébe, és 2030 után 
valószínűleg a világ legnagyobb kutatási és fejlesztési büdzséje lesz. Noha valószínűleg 
nem fogja teljes egészében utolérni az Egyesült Államok képességeit, várhatóan vezető 
szerepet fog játszani a kulcsfontosságú technológiákban, beleértve az MI-t, a robotikát, 
az energiatárolást és az 5G-s mobilhálózatokat. Tehát Kína más típusú kihívást jelent 
az USA számára, mint a régi Szovjetunió. Kína gazdasági partner és stratégiai verseny-
társ is jelenleg a világpiacon. Az Egyesült Államok és Kína egyaránt részesültek a kétol-
dalú beruházásokból és a kétoldalú kereskedelemből származó előnyökből. Ugyanakkor 
Kína arra irányuló erőfeszítései, hogy tudományos és technológiai hatalommá váljanak, 
hozzájárulhat a globális jólét előmozdításához, de a szellemi tulajdon másolása/lopása 
és annak piaccal manipuláló iparpolitikája veszélyezteti az Egyesült Államok gazdasági 
versenyképességét és a nemzetbiztonságot.281

A CFR-munkacsoport szerint, az Egyesült Államoknak – ha továbbra is sikeres akar 
lenni a világban, valamint nemzetbiztonsági érdekeit is megfelelően kívánja védeni 
és érvényesíteni – új innovációs stratégiát kell kidolgoznia, amely négy kulcsfontosságú 
pillérre kell hogy épüljön:

A K+F szövetségi támogatását vissza kell állítani a múltbeli átlagra, a GDP jelenlegi 
0,7% -át kitevő összegről (146 milliárd dollár) minimum a GDP 1,1% -ára  (230 milli-
árd dollár) növelve. A kormányzatnak támogatnia kell a moonshot kezdeményezéseket282 
olyan kulcsfontosságú területeken, mint az MI, 5G, a genomika és a szintetikus bioló-
gia. Ugyanakkor a szövetségi és az állami kormányoknak évente dollármilliárdokkal 
kell növelniük az egyetemekbe történő beruházásokat, hogy támogassák a gazdasági 
és nemzetbiztonsági területeken folytatott kutatásokat.

Tudományos és technológiai munkaerő vonzása és oktatása. A kormányzatnak és az egye-
temeknek ki kell dolgoznia egy kutatási, kutatói, hallgatói programot azzal a céllal, hogy 
versenyképes egyetemi ösztöndíjat és diplomás ösztöndíjjal támogatva kibővítse a tehetségek 
körét, különös figyelmet fordítva a kisebbségek és a nők alulreprezentáltságának kezelésére 
a területen. Hasonló kezdeményezés kezdetei, alapjai vannak lefektetve Magyarországon 
az Információs és Technológia Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Fejlesz-
tési Hivatal, valamint a felsőoktatási intézmények által a különböző tudományterületeken 
az úgynevezett „Nemzeti Laboratórium” projekt által, amelynek a nemzetbiztonsági kuta-
tások témakörében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lenne a felelőse.

Támogatni kell a kormányzatnak a K+F eredmények, technológiák bevezetését, alkal-
mazását a védelmi ágazatban. „A szövetségi ügynökségeknek és a katonai szolgálatoknak 
költségvetésük 0,5–1% -át kell a technológia gyors integrálására fordítaniuk.”283

Technológiai szövetségek és ökoszisztémák létrehozása. Ez magában foglalja a tech-
nológiai szövetségek létrehozását a kritikus feltörekvő technológiák felhasználására 

281 Uo. 9.
282 Értsd: első pillanatban hihetetlen, őrült ötletek.
283 Uo. 12.
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és irányítására, együttműködés a kereskedelmi partnerekkel a biztonságos és szabad 
adatáramlás kapcsán, valamint a közös technológiai szabványok kidolgozásának elő-
mozdítása érdekében. Ösztönözni kell az amerikai vállalatokat, hogy fektessenek be, 
exportáljanak és hozzanak létre kutatási és fejlesztési partnerségeket a cégekkel szerte 
a világon. Nemzetközi együttműködésre kell törekedni, tudományos és technológiai 
partnerségek hálózatát fejleszteni az élvonalbeli technológiák alkalmazására olyan glo-
bális kihívásokra, mint például az éghajlatváltozás.

Magyarországon a már korábban említett „Nemzeti Laboratórium” projekt keretében 
az egyetemeken a nemzetközi tudományos láthatóság megerősítése érdekében nemzet-
biztonsági témakörben kutatócsoportok bekapcsolásával interdiszciplináris tudományos 
és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységek támogatására nyílna lehetőség 
a Kormány által, továbbá nemzetközi szinten is elismert kutatóközpont kerülhet kialakításra.

Adatkezelés vs. adatvédelem
Az adatkezelés globális architektúrájának értékelése

A digitális gazdaság fellendülése példátlan növekedést és innovációt hajtott végre 
az elmúlt évtizedekben, de új politikai kihívásokat is támaszt a globális vezetők számára 
is. A következőkben a Digital Rights Ireland-ítélet és a Schrems-ítélet kapcsán vázolom 
az adatvédelem és a biztonság, a digitális kereskedelem és a technológia kapcsolatát 
az adatökoszisztéma megértése érdekében, valamint azt, hogy ezen ítéletek kapcsán 
milyen jogszabályi módosítások képzelhetők el. A cél az adatvédelmi törvények legfonto-
sabb kihívásainak feltárása mind a nemzetek, mind az EU szintjén, amelyeket a tömeges 
megfigyelés során le kell küzdeni, hogy az állampolgárok/magánélet és az államok/
nemzetbiztonság között megfelelő egyensúlyt lehessen fenntartani.

Snowden284 2013-ban  hozott nyilvánosságra olyan szigorúan titkos NSA-dokumentu-
mokat, amelyekből kiderült, hogy az amerikai titkosszolgálatok széles körben megfigyelik 
az emberek mobiltelefon-hívásait és internetes tevékenységét, ezzel a magánélet és a biz-
tonság kérdését a nyilvános reflektorfényébe állítva. Ezek kihangsúlyozták az erős adat-
védelmi keret szükségességét. Ugyanakkor a biztonsági aggályok és a terrortámadások 
elleni küzdelemre való hivatkozás gyengítheti a magánélet és az adatvédelem szigorát.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) két kiemelkedő ítélete, nevezetesen a Digital Rights 
Ireland-ítélet, amely hatálytalanítja az adatvédelmi irányelvet, és a Schrems-ítélet, amely 
érvényteleníti a Safe Harbour-határozatot,285 amely a transzatlanti adattovábbítás jogalap-
ját képezi, lettek azok a döntések, amelyek messzemenő hatással bírtak az EU és a nem-
zeti adatvédelmi mechanizmusokra, valamint a határokon átnyúló adattovábbítási keretre 
is. A határozatok jelentősége abban állt, hogy meghatározták a magánélethez és az adat-

284 Snowden, Edward Joseph (Elizabeth City, Észak-Karolina, USA, 1983. június 21.) amerikai számítógépes 
szakember, volt CIA-alkalmazott.
285 Az Egyesült Államokba menő adatforgalom biztonságáról szóló Safe Harbour- (biztonságos kikötő) 
megállapodás.
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védelemhez való jogot a digitális tömegmegfigyelés keretében, az USA részére átadott 
személyes adatok kapcsán az európai állampolgárok esetében.

Az EUB számos mérföldkővel bíró ítéletet fogadott el annak értékelésére, hogy 
az adatkezelés és a személyes adatok összegyűjtése összhangban álljon a 2004-ben  meg-
határozott magánélethez való joggal és az adatvédelemmel. Az EUB 2014 áprilisában 
a Digital Rights Ireland-ítéletben286 megsemmisítette az adatmegőrzési irányelvet.

A Digital Rights Ireland-ügyben 2014. április 8-án  az EUB megvizsgálta a 2006/24/
EK irányelv (adatmegőrzési irányelv) összeegyeztethetőségét a Charta 7. és 8. cikkével. 
Az irányelv kötelezte az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, hogy a forgalommal 
és a helymeghatározással kapcsolatos adatokat legalább hat és legfeljebb 24 hónapig meg-
őrizzék, és hogy az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférést biztosítsanak ezen 
adatokhoz súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljá-
rás alá vonása érdekében. Az irányelv nem engedélyezte az elektronikus kommunikáció 
tartalmának megőrzését. Az EUB megjegyezte, hogy az irányelv alapján a szolgáltatók 
által megőrzendő adatok tartalmazzák a közlés forrásának és címzettjének megtalálásá-
hoz és azonosításához, továbbá valamely közlés napjának, időpontjának, időtartamának 
meghatározásához szükséges adatokat, a hívó telefonszámát és a hívott számot, valamint 
az IP-címet. Ezek az adatok „együttesen véve, igen pontos következtetések levonását 
tehetik lehetővé azon személyek magánélete vonatkozásában, akiknek az adatait megőriz-
ték, így például a napi szokások, az állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyek, a napi 
vagy egyéb helyváltoztatások, a gyakorolt tevékenységek, az e személyek társadalmi 
kapcsolatai és az általuk látogatott társadalmi közegek tekintetében”:287

Ezért a személyes adatok irányelv szerinti megőrzése a magánélet és a személyes ada-
tok védelméhez való jogba történő különösen súlyos beavatkozásnak minősült. Az EUB 
azonban úgy vélte, hogy a beavatkozás nem befolyásolta hátrányosan e jogok lényegét. 
A magánélethez való jogot illetően nem sérült a jog lényeges tartalma, mivel az irány-
elv nem tette lehetővé magának az elektronikus közlések tartalmának a megismerését. 
Hasonlóképpen, a személyes adatok védelméhez való jog lényege sem sérült, mivel 
az irányelv előírta az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára bizonyos adatvédelmi 
és adatbiztonsági elvek betartását, illetve e célból megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések megvalósítását. A Bíróság döntött a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása 
keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló 2006/24/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv érvénytelenségéről. Az EU Bírósága ebben az ítéletben 
utalt arra, hogy az arányosság elve megköveteli, hogy az uniós intézmények aktusai 
alkalmasak legyenek a szóban forgó szabályozás által kitűzött jogszerű célok elérésére, 
és ne haladják meg az e célok eléréséhez szükséges mértéket. E feltételek tiszteletben 
tartásának bírósági felülvizsgálatát tekintve elmondható, hogy ha alapvető jogokba való 

286 Európai Unió Bírósága, C-293/12. És C-594/12. Sz., Digital Rights Ireland és Seitlinger és társai egyesített 
ügyek. 
287 Uo. 21. 
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beavatkozásról van szó, az uniós jogalkotó mérlegelési jogkörének terjedelme korláto-
zott lehet bizonyos körülményektől függően, amelyek között szerepel többek között 
az érintett terület, a szóban forgó, Charta által biztosított jog jellege, a beavatkozás jel-
lege és súlyossága, valamint annak célja. A szóban forgó Digital Rights Ireland-ügyben 
a Bíróság kimondta, hogy – figyelembe véve egyrészről azt a fontos szerepet, amelyet 
a személyes adatok védelme tölt be a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető 
jog tekintetében, másrészről pedig az e jogot érintő, a 2006/24/EK irányelv által meg-
valósított beavatkozás mértékét és súlyosságát – az uniós jogalkotó mérlegelési jogköre 
korlátozott, és ezért azt szigorú felülvizsgálatnak kell alávetni.288

A Bíróság 2015. október 6-án  hozott ítéletet a Schrems-ügyben.289 Az ítélet az egyé-
nek védelmével foglalkozott személyes adataik harmadik országba – az adott esetben 
az Egyesült Államokba – továbbítását illetően. Schrems, egy osztrák állampolgár, aki 
éveken keresztül Facebook-felhasználó volt, panaszt nyújtott be az ír adatvédelmi fel-
ügyeleti hatóságnál, amelyben kifogásolta személyes adatainak továbbítását a Facebook 
ír leányvállalatától a Facebook Inc. vállalat részére, és az USA-ban  lévő szerverekre, ahol 
azokat kezelték. Azzal érvelt, hogy figyelemmel Edward Snowdenre, a megfigyelési 
visszaélést bejelentő amerikai személy által 2013-ban  az Egyesült Államok hírszerző 
szolgálatainak a tevékenységeire vonatkozóan kiszivárogtatott információkra, az Egye-
sült Államok joga és gyakorlata nem biztosít elégséges védelmet az amerikai területre 
továbbított személyes adatok tekintetében. Snowden feltárta, hogy a National Security 
Agency (Nemzetbiztonsági Ügynökség) közvetlenül rákapcsolódik cégek, például a Face-
book szervereire, és elolvashatja a csevegések és privát üzenetek tartalmát.

Az adatok USA-ba történő továbbítása egy 2000-ben  elfogadott bizottsági megfelelő-
ségi határozaton alapult, amely lehetővé teszi az adattovábbítást azon amerikai vállalatok 
számára, amelyek nyilatkoztak arról, hogy az EU-ból  továbbított személyes adatokat 
védik, és megfelelnek az úgynevezett „biztonságos kikötő” adatvédelmi elveknek. Ami-
kor az ügyet az EUB elé vitték, a Bíróság a Charta alapján vizsgálta meg a bizottsági 
határozatot. Emlékeztetett arra, hogy az EU-ban  az alapjogok védelmével szemben 
támasztott követelmény, hogy az érintett jogokra vonatkozó eltérések és korlátozások 
a feltétlen szükségesre korlátozódjanak. Az EUB az olyan szabályozást, amely lehetővé 
teszi a közjogi hatóságok számára, hogy általános jelleggel hozzáférjenek az elektronikus 
kommunikációk tartalmához, úgy tekintette, hogy az „a magánélet tiszteletben tartásához 
való, a Charta 7. cikkében biztosított alapvető jog lényegét sérti”. A jogot a lényegétől 
fosztaná meg, ha az amerikai hatóságok válogatás nélkül hozzáférhetnének az elektro-
nikus kommunikációhoz anélkül, hogy szükség lenne az érintett egyénekkel konkrét 
kapcsolatban nemzetbiztonsági vagy bűnmegelőzési megfontolásokra alapított objektív 
igazolásra, és anélkül hogy e megfigyelési gyakorlatokhoz megfelelő visszaélésekkel 
szembeni garanciák társulnának.

288 Uo. 17. 
289 EUB, Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner, C-362/14. sz. ügy.



1058

Ráadásul az EUB megállapította, hogy „az olyan szabályozás, amely nem biztosítja 
a jogalany számára a jogorvoslat lehetőségét abból a célból, hogy a rá vonatkozó sze-
mélyes adatokhoz hozzáférést kapjon, vagy azokat helyesbíttesse, illetve töröltesse”,290 
összeegyeztethetetlen a hatékony bírói jogvédelemhez való alapjoggal (Charta 47. cikk). 
Ezért a biztonságos kikötőről szóló határozat lényegét tekintve nem biztosította az alap-
jogoknak a Charta fényében értelmezett irányelv alapján az EU-ban  garantált védelmi 
szinttel egyenértékű védelmét. Az EUB következésképp érvénytelenítette a határozatot.

Az EUB-ítéletek kapcsán néhány kérdéskört kívánok vizsgálni a magánélettel 
és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos alapvető kérdések és kihívások témakörében. 
A terrorizmus elleni küzdelem szükségessége, különösen a szeptember 11-i  támadá-
sok után, vezetett a tömeges megfigyelési gyakorlatok bevezetéséhez mind az EU-ban, 
mind az Egyesült Államokban. Fontos megjegyezni, hogy az EU adatvédelmi szabályai 
nemcsak a gazdasági fejlődés fontos eszközévé váltak, hanem a nemzetbiztonsági célok 
megvalósítójává is, ily módon befolyásolva a magánélethez való jogot. Ennek kapcsán 
szükséges feltárni az adatvédelmi törvény és a nemzeti, valamint az uniós szintű poli-
tikai kihívásokat, amelyeket a tömeges digitális megfigyelésre adott válaszként le kell 
küzdeni annak érdekében, hogy fenntartható legyen a megfelelő egyensúly a magánélet 
és a nemzetbiztonság között.

A biztonság mint az EU adatvédelmi szabályainak célja

Az információs és kommunikációs technológiák ágazatának gyors fejlődése új lehe-
tőségeket, de új kihívásokat is felszínre hozott. A határok nélküli információkhoz 
való hozzáférés képessége döntő jelentőségű a társadalmi és gazdasági kölcsönhatá-
sok és a technológiai fejlődés szempontjából. Az adatfeldolgozás növekvő gazdasági 
jelentősége azonban aggodalmakat vet fel az alapvető jogok hatékony védelme miatt 
az információs társadalomban.

Az új uniós adatvédelmi szabályok végleges elfogadása jelentős lépést tett az uniós 
polgárok alapvető jogainak a digitális korban történő megerősítése érdekében. Az adatvé-
delmi csomag magában foglalja az általános adatvédelmi rendeletet,291 amely 2016. május 
24-én  lépett hatályba, és 2018. május 25-től  alkalmazandó. Ez magában foglalja a rend-

290 Uo. 24.
291 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek 
védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. EK (általános adatvédelmi rendelet) [2016]. HL L 119.
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őrség és a büntető igazságügyi hatóságok adatvédelmi irányelvét,292 amely 2016. május 
5-én  lépett hatályba és amelyeket az EU-tagállamoknak 2018. május 6-ig  kellett átültet-
niük a nemzeti jogukba. Ezeknek a célja az adatvédelem megfelelően magas szintjének 
biztosítása volt.

Hasonlóképpen, a terrorizmus elleni küzdelem szükségessége korábban olyan adat-
megőrzési rendszerek bevezetéséhez vezetett, amelyek lehetővé tették a kommunikáció 
állami megfigyelését biztonsági célokból. Az adatmegőrzési irányelvet a madridi (2004) 
és a londoni (2005) terrorista támadásokra adott válaszként hozott sürgős terrorizmusel-
lenes intézkedésként vezették be. Az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos 
aggodalmak ellenére hatalmas politikai nyomás alatt gyorsan elfogadták, és 2006-ban  
lépett hatályba. Az adatmegőrzési irányelv a tagállamokat arra kötelezte, hogy a táv-
közlési és internetszolgáltatókat kötelezzék a forgalmi és helymeghatározási adatok 
tárolására a vezetékes és a mobiltelefon, valamint az internetes e-mail-kommunikáció 
vonatkozásában legalább hat hónapig, de legfeljebb két évig, és ezekhez biztosítsanak 
hozzáférést kérésre a bűnüldöző hatóságok számára a súlyos bűncselekmények és a ter-
rorizmus kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából. A Digital Rights Ireland-ügyben 
az EUB azonban érvénytelennek nyilvánította az adatmegőrzési irányelvet azon az ala-
pon, hogy az indokolatlanul sérti az alapvető jogokat.

A kommunikációs adatok megőrzését a terrorizmus elleni küzdelem eszközeként 
széles körben alkalmazták az Atlanti-óceánon túl is. A szeptember 11-i  terrorista táma-
dások után az Egyesült Államok egyoldalúan elkezdte kiaknázni a digitális kommuni-
kációs technológiák sebezhetőségét az elektronikus megfigyelés és a kommunikáció 
lehallgatása érdekében mind az Egyesült Államokban, mind a világ más országaiban. 
Az USA Nemzeti Biztonsági Ügynökségének (NSA) volt alkalmazottjának, Edward 
Snowdennek a 2013. évi leleplezése során felfedték a korábban elképzelhetetlen léptékű 
globális megfigyelését az Egyesült Államok állampolgárainak és más, külföldi személyek 
telekommunikációjának és adatáramlásának, az úgynevezett „Öt Szem”293 hírszerzési 
információhálózat segítségével. Az „Öt Szem” magában foglalja az Egyesült Királysá-
got, az Egyesült Államokat, Ausztráliát, Kanadát és Új-Zélandot, az NSA irányításával, 
valamint kiterjedt együttműködés jött létre az EU különböző tagállamainak hírszerző 
hatóságai között, különösen az Egyesült Királyságban, Németországban és az Egyesült 
Államokban.

292 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a természetes személyek 
védelméről a személyes adatoknak az illetékes hatóságok általi feldolgozása során az ilyen személyek 
megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése céljából. bűncselekmények vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 2008/977 / IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről miközben javítja az egész Európában a terrorizmus és más súlyos bűncselek-
mények elleni küzdelem terén folytatott együttműködést. A személyes adatok védelmére vonatkozó új 
uniós szabályok tehát a digitális egységes piaci stratégia, valamint az EU biztonsági menetrendje alapvető 
elősegítői.
293 UKUSA egyezmény, Five Eyes, FVEY.
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Ezek a felfedések globális aggodalomra adtak okot az emberi jogokra gyakorolt   
negatív hatásaik miatt. A nemzetközi közösség, különösen az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) szervei komoly aggodalommal figyelték a kommunikáció meg-
figyelésének és lehallgatásának, valamint a személyes adatok gyűjtésének kialakult 
gyakorlatát.

A digitális kommunikációs technológiák jogellenes vagy önkényes megfigyelésének 
és elfogásának kockázata visszatarthatja az innovációt, és alááshatja a digitális gazda-
ság nyújtotta lehetőségeket, mivel a magánélet védelmét kritikusnak tekintik a bizalom 
szempontjából, amely különösen fontos eszköz a globális online környezetben.

Az extraterritoriális digitális tömegmegfigyelés feltárása szintén befolyásolta 
a transzatlanti kapcsolatokat, és kérdéseket vetett fel az Egyesült Államok és az EU 
közötti hosszú távú adattovábbítási megállapodások jogszerűségéről. A személyes 
adatok harmadik országokba történő továbbításának fő szabályait az EU adatvédelmi 
irányelvének 25. és 26. cikke tartalmazza, amely meghatározza azt az alapelvet, misze-
rint a személyes adatok átadására csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfe-
lelő szintű védelmet biztosít (Schrems-ügy). Nevezetesen ebben az esetben az alapvető 
kérdés az volt, hogy az Egyesült Államok biztosítja-e az adatvédelem megfelelő szintjét 
az uniós polgárok személyes adatainak visszaélésének megakadályozása érdekében, 
mivel a „biztonságos kikötő” szabályait a nemzetbiztonsági követelmények felülbí-
rálhatják.

A magánélet védelméhez és az adatvédelemhez fűződő beavatkozások indokolása 
a nemzetbiztonság érdekében

Az EUB mindkét ítéletében elismerte, hogy a magánélethez és az adatvédelemhez való 
jog beavatkozása a Charta 52. cikkének (1) bekezdése alapján szigorú szükségesség 
és arányosság vizsgálatát követeli meg. E cikk értelmében korlátozásokat lehet előírni 
az alapvető jogok és szabadságok gyakorlására, mindaddig, amíg ezeket a korlátozásokat 
törvény írja elő, vizsgálva azt, hogy tiszteletben tartják e jogok és szabadságok lényegét, 
és az arányosság elvére figyelemmel szükségesek-e, és valóban megfelelnek az EU által 
elismert általános érdekű céloknak, vagy mások jogainak és szabadságainak védelmének 
szükségességéhez. A Schrems-ügyben kijelentette, hogy az Egyesült Államok jogszabá-
lyai, a hatóságok általános hozzáférési lehetősége a kommunikációs adatok tartalmához, 
veszélyeztetik a magánélethez való jog lényegét.

Az EUB felhívta a figyelmet a magánélet és az adatvédelem fogalmai közötti különb-
ségekre annak az elméletnek megfelelően, hogy a magánélethez való jog „optikai eszköz”, 
amely tiltja a behatolást a magánszférába, míg az adatvédelemhez való jog „átláthatósági 
eszköz”, amely a személyes adatok kezelésére vonatkozik, és felhatalmazza az egyént 
az adatok és a felhasználásuk bizonyos szintű ellenőrzésére.
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Az ítéletek következményei

Az adatvédelem következményei a tagállamokban

Az EUB ítéletei jelentősen befolyásolják a tagállami adatvédelmi törvényeket, valamint 
a tagállamok adattovábbítási gyakorlatait is. A Digital Rights Ireland-ítélet eltérő igaz-
ságügyi és jogalkotási reakciókat váltott ki a tagállamok között a nemzeti adatvédelmi 
törvények tekintetében.

A Schrems-ítélet emellett felhívta a figyelmet arra, hogy politikai megállapodásra 
kell jutni a tagállamok között az állami felügyeleti kérdésekben. Az EUB jelentősen 
megerősítette az adatvédelmi hatóságok szerepét azáltal, hogy felhatalmazta őket arra, 
hogy megvizsgálják a harmadik országok adatvédelmének szintjét az alapvető jogok 
megsértésére alapított egyedi igények kezelése érdekében. A hatóságok korlátozhatják 
az adattovábbítást, amennyiben az alapvető jogok megsértését találják.

Az adatvédelem következményei az EU-ban

Az EUB ítéleteiben körvonalazott alapelveket figyelembe kellett venni az adatkezelő 
rendszerek vonatkozásában. A személyes adatok továbbítását lehetővé tevő, harmadik 
országokkal kötött megállapodásokat szintén felül kellett vizsgálni a Schrems- és a Digital 
Rights Ireland-ítéletek fényében, például az Egyesült Államokkal, Kanadával és Auszt-
ráliával kötött PNR-megállapodásokkal és az EU–USA TFTP294 megállapodással kap-
csolatban. A Schrems-ítélet jelentősen felgyorsította a személyes adatok transzatlanti 
cseréjére vonatkozó új adatvédelmi rendszerről folytatott tárgyalásokat. Az Európai 
Bizottság 2016. július 12-én  elfogadta az EU – Egyesült Államok adatvédelmi pajzsot, 
amely felváltotta a korábbi, az EUB által érvénytelenített Safe Harbour-határozatot.

A fent említett kihívásokat, amelyekkel az EU szembesül, a jelenlegi nemzetközi 
kontextusban kell vizsgálni, ahol az adatok tömeges megjelenése és a növekvő bizton-
sági igények új megoldásokat igényelnek. A megfigyelésre és a nemzetközi adatvédelmi 
normákra vonatkozó új nemzetközi normák kidolgozására irányuló globális kezdeménye-
zések lehetnek a nemzetbiztonság és a magánélet közötti közösen elfogadott egyensúly 
megteremtésének új eszközei.

Következtetések

Az EU adatvédelmi szabályai nemcsak fontos gazdasági fejlesztési eszközökké váltak, 
hanem a nemzetbiztonság elősegítőjévé is. A növekvő biztonsági fenyegetések az EU-pol-
gárok személyes adatainak belföldi és extraterritoriális digitális megfigyelését eredmé-
nyezte, amely komoly aggodalmakat vet fel az alapvető jogok hatékony védelme miatt. 
Ezek az aggodalmak az EUB-nál jelentkeztek elsőnek, amely két mérföldkőnek mon-

294 A terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program (Terrorist Finance Tracking Prog-
ramme – TFTP) keretében pénzügyi adatok átadása ellenőrzött keretek között.
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dott – korábban is említett – ítéletet fogadott el, nevezetesen a Digital Rights Ireland-íté-
letet és a Schrems-ítéletet, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a Charta 7. és 8. cikkében 
rögzített magánélethez és az adatvédelemhez való jog megerősítése szempontjából.

Az EUB mindkét esetben szigorú szükségesség és arányosság követelménye vizsgá-
latát követeli meg az alapvető jogokba való beavatkozás értékelésekor a nemzetbizton-
ság érdekében, és ösztönzi az erős eljárási biztosítékok, például a független felügyeleti 
mechanizmusok és a hatékony jogorvoslatok alkalmazását tömeges adatgyűjtés és a sze-
mélyes adatok cseréje során. Ezen garanciák ellenére azonban az egyének nemzetbiz-
tonsági célú nagyszámú és válogatás nélküli felügyelete nem tekinthető indokoltnak. 
Az EUB szerint további tisztázást igényel annak kérdése, hogy a tömegmegfigyelési 
intézkedések milyen mértékben tartják tiszteletben a magánélethez és az adatvédelemhez 
való jog lényegét, és összhangban állnak-e ezekkel a jogokkal.295

Az EUB ítéletei politikai megállapodásra szólítanak fel az EU tagállamai között 
a tömeges megfigyelés kérdésében. A Digital Rights Ireland-ítélet eltérő igazságügyi 
és jogalkotási reakciókat váltott ki az EU-tagállamokban; ugyanakkor lassan felülvizsgál-
ják a tagállamok a nemzeti adatmegőrzési törvényeket a meghatározott alapjogi normák 
fényében. Hasonlóképpen, a Schrems-ítélet, amely felhatalmazza a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokat arra, hogy adatküldés esetén megvizsgálják a harmadik országok adatvé-
delmének szintjét, eltérő személyes adatvédelmi előírások alkalmazását eredményezheti.

Az EUB ítéleteit figyelembe kell venni minden olyan létező vagy tervezett uniós 
jogszabály vonatkozásában, amely a személyes adatok nagyszabású gyűjtését és feldol-
gozását vonja maga után. Látni kell, hogy az EU-n belüli adatmegőrzési mechanizmusok, 
különösen az EU PNR-irányelv, valamint a harmadik országokkal kötött PNR-megállapo-
dások296 megfelelnek-e a Digital Rights Ireland-ítéletben megállapított követelményeknek. 
Figyelembe véve a Schrems-ítéletnek a transzatlanti adattovábbítási keretre gyakorolt   
hatását, az EU–USA adatvédelmi pajzs,297 bár új eljárási biztosítékokat vezet be, nem lesz 
képes hatékony védelmet nyújtani a nemzetbiztonsági célokból történő megfigyelés ellen. 
Ezek a kihívások új megközelítéseket igényelnek mind az EU-n belül, mind azon kívül, 
hogy meghatározzák a megfelelő korlátokat a tömeges digitális megfigyelés számára, 
és megtalálják a nemzetbiztonság és a magánélet közötti közösen elfogadott egyensúlyt.

295 Nesterova 2017. 
296 Utasnyilvántartási adatállomány.
297 Az adatvédelmi pajzs akkor engedi meg a személyes adatok továbbítását az EU-ból  egy amerikai válla-
lathoz, ha az amerikai vállalat a személyes adatok kezelése (például felhasználása, tárolása és továbbadása) 
során szigorú adatvédelmi szabályok és biztosítékok szerint jár el.
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Egyetem.
Redden, Elizabeth (2019): Science vs. Security. Insidehighered.com. Elérhető: www.insidehighered.com/

news/2019/04/16/federal-granting-agencies-and-lawmakers-step-scrutiny-foreign-research (A letöltés 
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Előszó

Tisztelt Olvasó!

Ez a könyv, amelyet Ön most a kezében tart a büntetés-végrehajtási biztonság egyik 
meghatározó személyéről és annak feladatrendszeréről szól. Ez a személy a biztonsági 
tiszt, aki a büntetés-végrehajtási szerv személyi állományának azon hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló tagja, aki a biztonsági osztályvezető közvetlen alárendeltségében, 
a biztonsági tevékenységet – a vonatkozó szabályozók, a kapott parancsok, utasítások 
és a munkaköri leírása alapján – közvetlen módon folyamatosan irányítja és ellenőrzi, 
továbbá a rendkívüli események megelőzése, megszakítása, valamint felszámolása érde-
kében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Igyekeztünk úgy összeállítani jelen könyv tartalmát, hogy abban megtalálható legyen 
a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági rendszerének minden eleme, továbbá az annak 
működtetéséhez szükséges összes feladat végrehajtására vonatkozó jogi és biztonsági 
szabály. A biztonsági tiszt működését és a büntetés-végrehajtási biztonsági tevékenységet 
a maga folyamatában, komplexitásában mutatjuk be. A tankönyv elsősorban azokhoz 
az egyetemi hallgatókhoz szól, akik a tiszti pályafutásukat biztonsági tisztként kezdik 
meg, de szól más büntetés-végrehajtási szakemberekhez is, és azokhoz is, akik érdek-
lődnek a börtönök falain belül és azon kívül folyó biztonsági feladatok iránt.

Jelen mű hiánypótló munkának számít, ugyanis ezidáig a büntetés-végrehajtási biz-
tonságról, valamint annak a mindennapi gyakorlatát megvalósító biztonsági tiszti tevé-
kenységről szóló tankönyv még nem készült. Éppen ezért jelen tankönyv írása során 
arra törekedtünk, hogy a meghatározott terjedelmi korlátok és a tananyagként való 
funkcionálás megtartása mellett, a lehető legtöbb, a gyakorlati tevékenység ellátását 
szolgáló információval lássuk el az olvasót. Olyan jogi és biztonsági összefüggésrend-
szerbe helyeztük az egyes biztonsági fogalmakat és feladatokat, amelyből azok szerepe 
könnyen érthetővé válik a biztonsági tiszti tevékenység vonatkozásában.

Tisztelt Olvasó! Fogadja e tankönyvet szeretettel és segítségével ismerje meg a bizton-
sági tisztek munkájának jogi és biztonsági aspektusait. Kívánjuk, hogy a könyvben lévő 
ismereteket használja fel minél eredményesebben.

A szerzők
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A büntetés-végrehajtási szervek biztonsági rendszere

A biztonság fogalmának értelmezése
Az emberekben mindig megvolt a biztonságra való igény, már az ősközösségi társa-
dalomban is alapvető érdek volt, hogy megvédjék a saját és a közösségükhöz tartozó 
személyek életét, testi épségét, valamint a megszerzett anyagi javakat és az általuk uralt 
területeket. Természetesen ez az igény jelenleg is megvan minden emberben és minden 
általuk létrehozott és működtetett rendszerrel kapcsolatban is alapvető elvárás, hogy 
az biztonságosan működjön.

A Magyar értelmező kéziszótár meghatározása szerint: „[A] biztonság veszélyek-
től vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot.” A meghatározás alapvetően tükrözi 
az elvárt állapotot, de azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ennek elérése lénye-
gében lehetetlen. Könnyen belátható, hogy annak megteremtése, hogy egy ember által 
működtetett rendszert ne veszélyeztesse semmi, elérhetetlen.

A biztonság alapvetően két területre bontható: személybiztonságra és vagyonbiz-
tonságra. A személybiztonság körébe tartozik az emberi élet, a testi épség és egészség, 
valamint a személyi szabadság. Az élet a legfontosabb érték, annak tisztelete, védelme 
alapvető és mindent felülíró igénye minden embernek, társadalomnak meg kell, hogy 
legyen. Ott, ahol az ember kiszolgáltatottabbá, jogaiban korlátozottabbá válik, annak, 
aki ezt a helyzetet teremti – még akkor is, ha az jogszerű – mindent meg kell tennie, 
hogy ezen alapérték, minden egyéb jogok forrása, biztonságban legyen. Az élet védelme 
tehát alapvető kötelezettsége a büntetés-végrehajtás szervezetének is. Magától értetődő-
nek kell továbbá tekinteni azt is, hogy ez a követelmény magában foglalja a testi épség, 
egészség megóvását is. A büntetés-végrehajtási biztonság egyik és mindent átható prin-
cípiuma az olyan állapot mindenkori megteremtése és folyamatos fenntartása, amelyben 
az emberi élet a lehető legnagyobb biztonságban van.

A vagyon egy jogalanyt megillető jogok és kötelezettségek összessége. A vagyonba 
tartozik a büntetés-végrehajtás tulajdonát képező minden dolog, de ezen kívül más dologi 
jogok is. A vagyontárgyak bizonyos mértékű jelenléte nélkülözhetetlen a büntetés-vég-
rehajtási tevékenységben. Azzal együtt, hogy a tevékenység alapvetően emberi, mégis 
számos olyan eleme, területe van, ahol a különböző tárgyak, eszközök nélkül nem látható 
el, illetve azok használata jelentősen megkönnyíti, hatékonyabbá teszi azt. Ezzel a terü-
lettel a külső őrzés témakörben fogunk részletesen foglalkozni, de annyit mindenképpen 
meg kell itt jegyezni, hogy különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a tárgyi feltételek biz-
tonságára. Ezért például új intézet létesítésénél már a tervezéskor figyelembe kell venni 
minden körülményt, az épületek és az abban elhelyezett vagyontárgyak biztonságával 
kapcsolatosan, majd a működtetés során is fokozott figyelmet kell fordítani a vagyon-
biztonságra. Ez vonatkozik az objektum és egyes épületek, létesítmények elhelyezésére, 
a megközelítésre, a falazatokra, a födémszerkezetekre, a tetőzetre, a nyílászáró szerke-
zetekre, a zárakra, a bekerítésre, a megvilágításra, a közlekedési részekre és valamennyi 
helyiségre.
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Összességében elmondható, hogy a büntetés-végrehajtásnak egy olyan állapotot 
kell kialakítania, majd folyamatosan fenntartania, amely szavatolja a szükséges szintű 
személy- és vagyonbiztonságot. Ugyanakkor ez még egyáltalán nem elégséges, mivel 
hiányzik a szakmai követelménynek való megfelelés, ami a fogva tartás biztosítása.

A büntetés-végrehajtás biztonsági rendszere és a biztonsági tevékenység fogalma, 
területei és tartalma

A büntetés-végrehajtási szerv biztonsági rendszere azon szabályok, valamint tárgyi, 
személyi és szervezeti elemek összessége, amelyek biztosítják a bv. szervezet jogszabá-
lyokban meghatározott feladatainak biztonságos körülmények közötti ellátását.

A büntetés-végrehajtási (a továbbiakban: bv.) szervnek olyan biztonsági rendszert 
kell kialakítania, amely folyamatosan biztosítja:

a) a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését,
b) a bv. szerv őrzését, védelmét,
c) a személyi állomány tagjainak és a bv. szerv területén tartózkodók (életének) testi 

épségének megóvását,
d) a jogszabályban meghatározott feladatok biztonságos körülmények közötti ellátását.

A bv. szerv biztonsági rendszerének elemei:
a) a bv. szervezet tevékenységére vonatkozó jogszabályok és alacsonyabb szintű ren-

delkezések,
b) a szervezeti egységek,
c) a rendelkezésre álló személyi állomány,
d) a biztonsági létesítmények, biztonsági berendezések, technikai és kényszerítőesz-

közök, okmányok.1

A biztonsági rendszer – és ebből következően biztonsági tevékenység is – egy komplex 
cselekvési rendszer, amely túlnyomórészt megelőző jellegű. Totális biztonsági rendszer 
nem létezik, a preventív jellegéből adódóan a döntéshozatal valószínűségeken, rizikó-ér-
tékeléseken, mérlegeléseken alapul. A különböző veszélyforrásokat fel kell kutatni, azokat 
értékelni kell, majd a megelőzésükre, illetve felszámolásukra meg kell tenni a szüksé-
ges intézkedéseket. A biztonsági tevékenység és a biztonsági rendszer közötti szoros 
kapcsolat nyilvánvaló, így az kijelenthető, hogy a biztonsági tevékenység ellátásával 
működtetjük a biztonsági rendszert. Számtalanszor használjuk a biztonsági tevékenység 
kifejezést is, ezért fontosnak tartjuk annak tisztázását.

Biztonsági tevékenységnek minősül a bv. szerv biztonsági rendszerének működteté-
séhez szükséges biztonsági feladatok végrehajtása, így különösen:

a) a fogvatartott őrzése, felügyelete vagy ellenőrzése,

1 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 2., 3.pont.
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b) a bv. szerv, valamint a bv. intézet mellett működő gazdasági társaság, továbbá 
a fogvatartottak bv. szerven kívüli foglalkoztatására szolgáló területek őrzése,

c) a fogvatartottak előállítása, szállítása és egyéb célból történő kísérése,
d) a bv. szerv házirendjében, azon belül a napirendben meghatározott feladatok szer-

vezése, végrehajtása,
e) a fogvatartottaktól a rájuk vonatkozó szabályok betartásának megkövetelése, ellen-

szegülés esetén a szabálykövető magatartás kikényszerítése,
f) a rendkívüli események megelőzése, megszakítása, a következmények felszámolása 

és a megfelelő működést biztosító állapot visszaállítása,
g) a bv. szerv zavartalan működéséhez szükséges belső rend biztosítása.2

Az őrzés, a felügyelet és az ellenőrzés fogalma

A biztonsági tevékenység ellátása során az alapvető feladat a biztonságos fogva tartás biz-
tosítása, amit differenciáltan kell végrehajtani. A differenciálás alapvetően három szinten 
valósul meg, amely alapján beszélhetünk őrzésről, felügyeletről, valamint ellenőrzésről.

A biztonsági tevékenység legszigorúbb formája az őrzés, amit a Rendelet3 a követ-
kezőképpen határoz meg:

„Az őrzés az elítélt meghatározott helyen való tartására, életének és testi épségének 
megóvására, a bv. szerv és az ahhoz tartozó létesítmények, illetve területek védelmére 
irányuló tevékenység, amelyet jogszabály alapján rendszeresített lőfegyverrel, technikai 
eszközzel vagy szolgálati kutyával látnak el.”4

A fogalom első fordulata azt határozza meg, hogy az őrzési tevékenységnek mi a célja. 
Ezek a következők:

a) az elítélt meghatározott helyen való tartása,
b) az elítélt életének és testi épségének megóvása,
c) a bv. szerv és az ahhoz tartozó létesítmények, illetve területek védelme.

Az elítélt meghatározott helyen való tartása: Azt, hogy az elítéltet melyik büntetés-vég-
rehajtási intézetben (a továbbiakban. bv. intézet) kell elhelyezni, jogszabály alapján 
a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) dönti el. A bv. intézet 
meghatározása, majd az elítélt befogadása után a fogvatartottat az elhelyezési részlegre 
kell kísérni és részére megfelelő zárkát vagy lakóhelyiséget kell kijelölni, ahová az elítélt 
köteles bemenni, valamint ott tartózkodni. Ugyanakkor számos olyan helyzet fordul 
elő, amikor az elítéltnek el kell hagynia a zárkát vagy lakóhelyiséget, ezért nagyon fon-
tos, hogy ezen esetekben is pontosan meghatározzák a kényszertartózkodási helyet. 
Különösen igaz ez a bv. intézeten kívüli feladat-végrehajtás során, (például előállítás, 

2 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 10. pont
3 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, (a továbbiakban: Rendelet).
4 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, 49. § (1) bek.
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munkavégzés stb.), mivel ezen esetekben jelentősen megnövekszik a rendkívüli esemé-
nyek – különösen a fogolyszökés – bekövetkezésének veszélye.

Az elítélt életének és testi épségének megóvása: A definícióban konkrétan megjelenik 
a személyvédelem, a vagyon-, valamint a területvédelem. Az élet és a testi épség olyan 
alapvető emberi jogok, amelyeket még a jogerős bírósági ítélet sem vonhat el, illetve 
korlátozhat. Számos nemzetközi egyezmény, valamint az Alaptörvény is deklarálja az élet 
és a testi épség védelmét:

 – Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.5

 – Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.6

Megjegyezzük, hogy az élet és a testi épség védelmének követelményét csak az őrzés 
fogalma tartalmazza konkrétan, így a felügyelet, valamint az ellenőrzés ilyen köte-
lezettséget nem határoz meg. Ugyanakkor – ahogyan azt már az előzőekben kifejtet-
tük –, az emberi élet és az ahhoz szorosan hozzátartozó testi épség és egészség biztosítása 
és védelme általános kötelezettségként értelmezhető, még akkor is, ha ezt a szervezet 
számára törvény nem határozza meg kifejezetten, azonban a Bv. tv.7 szellemiségéből 
egyértelműen levezethető.

„Az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott az Alaptörvényben meghatározott alap-
vető jogait, valamint egyéb jogait és kötelezettségeit – a törvényben, a bíróság ügydöntő 
határozatában, valamint a bíróság és az ügyészség egyéb határozatában meghatározott 
korlátozásokkal vagy tilalmakkal – a büntetés-végrehajtás rendjével összhangban gyako-
rolja, illetve teljesíti. (2) A jogkorlátozás során az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb 
eszközt kell alkalmazni.”8

A bv. szerv és az ahhoz tartozó létesítmények és területek védelme: Összességében 
ezt a feladatot mondhatjuk objektumőrzésnek és -védelemnek, amelynek fontos elemét 
képezi a külső őrzés. A bv. szervezetnek nagy hangsúlyt kell fektetnie a vagyonvéde-
lemre, mivel a büntetés-végrehajtási feladatok ellátásához a tárgyi feltételek megléte, 
működőképessége elengedhetetlen. A fogalom második fordulata tartalmazza azt, hogy 
az őrzési tevékenységet milyen eszközökkel lehet ellátni. Külön ki kell emelni, hogy csak 
a jogszabály alapján rendszeresített lőfegyverrel, technikai eszközzel vagy szolgálati 
kutyával lehet őrzést végrehajtani.

A lőfegyver9 lényegében azóta jelen van a büntetés-végrehajtás eszközrendszerében, 
amióta csak létezik. Ugyanakkor az elmúlt években – ha nem is gyors ütemben – elindult 
egy olyan tendencia, amelyet a lőfegyverek szerepének csökkentése, racionalizálása jel-
lemez. Szakmailag ez az irány megfelelőnek mondható, ugyanis a lőfegyvereknek csak 

5 Magyarország Alaptörvénye II. cikk.
6 Magyarország Alaptörvénye XX. cikk.
7 2013. évi CCXL. törvény.
8 2013. évi CCXL. törvény 9 § (1)–(2) bek.
9 lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, 
szilárd anyagú lövedék lőhető ki.
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a legszükségesebb mértékben kell jelen lenniük a büntetések végrehajtásában és csak 
azon típusoknak, amelyek a legalkalmasabbak az egyes feladatok végrehajtására. A hang-
súlyt a dinamikus biztonságra kell helyezni, a kényszerítőeszközöket pedig – különösen 
a lőfegyvert – csak a legvégső esetben kell alkalmazni, lényegében csak akkor, ha élet 
és/vagy testi épség van közvetlen veszélyben.

A technikai eszközöknek komoly szerepe van a büntetés-végrehajtási feladatok ellá-
tásában, a biztonsági rendszer pedig egyszerűen nem létezne azok nélkül. Az őrzés 
szempontjából fontos technikai eszközöket és berendezéseket a Biztonsági Szabályzat 
az alábbiak szerint tartalmazza. A bv. szerv biztonsági berendezései és technikai esz-
közei:

a) védelmi építmények, őrhelyek és azok technikai berendezései,
b) jelző, riasztó technikai eszközök és rendszerek,
c) elektronikus megfigyelési eszközök,
d) bástyafal,
e) biztonsági kerítés,
f) nyomsáv,
g) biztonsági ajtók, zárak, zárrendszerek,
h) biztonsági rács, jelzőrács,
i) kilátásgátló,
j) műszaki akadály,
k) világítástechnikai berendezések, áramfejlesztő,
l) különleges gépjárművek, és egyéb járművek,
m) hír-összeköttetést biztosító berendezések,
n) elektronikus távfelügyeleti eszközök,
o) vezeték nélküli személyi riasztórendszer,
p) fémkereső, csomagvizsgáló berendezések.

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a technika nem mindenható, és amennyiben nem 
a megfelelő mennyiségben, minőségben van jelen, vagy szakmailag nem megfelelően 
alkalmazzák, akár negatív hatással is lehet a feladatellátásra. Gondoljunk csak a túlzott 
mennyiségű kamera alkalmazására, vagy a kezelhetetlenül magas, téves riasztást adó 
mozgásérzékelőkre stb. Továbbá azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a technikai 
eszközök nem képesek intézkedni, arra csak a szakszerűen kiképzett, megfelelő létszám-
ban jelen lévő személyi állomány lehet képes.

A szolgálati kutyák alkalmazhatósága a büntetés-végrehajtás őrzési rendszerében 
jogszabályok által részletesen körülhatárolt. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 
1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2007-ben  történt módosítása következ-
tében a szolgálati kutya lett a legsúlyosabb kényszerítőeszköz, amelyet fogvatartott 
szökésének megakadályozására, vagy megszökött fogvatartott elfogására alkalmazni 
lehet. A szabályozás igen szigorú feltételeket határoz meg ahhoz, hogy egy kutyát, 
szolgálati kutyaként alkalmazzanak a büntetés-végrehajtásnál. Természetesen nemcsak 
a kutyával szemben vannak szigorú követelmények, hanem a kutyavezetővel szemben is. 
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 Összességében elmondható, hogy a szolgálati kutya alkalmazásához számos, speciális 
feltételnek kell megfelelni, mind a kutya, mind a kutyavezető tekintetében.

Az őrzésnél meg kell még említeni, hogy a szabályozás nem követeli meg az eszközök 
együttes alkalmazását, azaz akkor is megvalósul az őrzés, ha csak lőfegyverrel, vagy csak 
technikai eszközzel, illetve csak szolgálati kutyával hajtják végre. Azonban ez a helyzet 
igen ritka, ugyanis az esetek többségében mindhárom eszköz biztosított, de a lőfegyver 
és a technikai eszköz minden bv. intézetben rendelkezésre áll.

„A felügyelet az elítélt meghatározott helyen való tartózkodásának, tevékenységének 
folyamatos – közvetlen vagy közvetett – irányítása.”

„Az ellenőrzés az elítélt meghatározott helyen való tartózkodásának, tevékenységének 
az időszakos figyelemmel kísérése.”10

A felügyelet és az ellenőrzés jelentős mértékben különbözik az őrzési tevékenységtől. 
Egyfelől az őrzés fogalma meghatározza azokat az eszközöket is, amelyekkel a tevékeny-
séget el lehet látni, valamint sokkal szigorúbb feltételeket teremt a fogva tartás biztosítá-
sára. Addig, amíg az őrzés során egy, a büntetés-végrehajtás által meghatározott helyen 
kell tartani a fogvatartottat, a felügyelet vagy az ellenőrzés esetében a meghatározott 
helyen való tartózkodásról van szó. Természetesen azt, hogy a három alaptevékenység 
közül melyiket kell alkalmazni a biztonságos fogva tartás érdekében, számos, a fogvatar-
tottal, a fogva tartó intézettel, valamint a végrehajtandó feladattal kapcsolatos szempont 
figyelembevételével kell eldönteni, amely döntést az intézet parancsnoka hozza meg.

„Az őrzési, felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátásának rendjét, a kockázatértéke-
lési összefoglaló jelentés, az elítélt végrehajtási fokozata és a fogvatartás biztonságára 
való veszélyessége, továbbá a bv. intézet sajátosságainak a figyelembevételével a bv. 
intézet parancsnoka határozza meg.”11

A statikus és a dinamikus biztonság

A statikus biztonság azon eszközöknek, eljárásoknak és tevékenységeknek az összessége, 
amelyek a fogvatartottak (és más személyek) biztonságra veszélyes cselekményei fizikai 
megakadályozására és megszüntetésére irányulnak. Ide tartozik a személyi állomány 
ilyen irányú tevékenysége – például őrhelyeken történő szolgálatellátás – is. Az egyik 
legfontosabb jellemzője a területnek, hogy az ide tartozó elemekben igen ritkán történik 
változás. A dinamikus biztonság alapvetően a fogvatartottakkal való kommunikáción, 
bánásmódon alapul. A fizikai korlátok és egyéb technikai eszközök segítségével fönntar-
tott biztonságot a rájuk bízott fogvatartottakat jól ismerő, készenlétben álló személyzet 
által nyújtott dinamikus biztonsággal kell kiegészíteni.

Ez a rendszer magában foglalja a fogvatartottak személyiségének, viselkedésének, 
társas viszonyainak megismerését, megértését és befolyásolását. A rendszernek két alap-
vető pillére van: a személyi állomány állandó jelenléte a fogvatartottak között, valamint 

10 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 49. § (2)–(3) bek.
11 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 49.§ (4) bek.
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a megfelelő szintű kommunikációs készségek. A rendszert alapvetően azok a személyek 
működtetik, akik folyamatosan a fogvatartottakkal foglalkoznak, így a körletfelügyelők, 
reintegrációs tisztek, pszichológusok stb. Természetesen önállóan egyik sem létezik, 
ugyanis mindkettőt folyamatosan és a szükséges differenciálás szerint alkalmazni kell.

A büntetés-végrehajtás biztonsági rendszerének feltételei (elemei)

A biztonsági rendszer legfontosabb feltétele a megfelelő szinten kiképzett és a szükséges 
létszámban rendelkezésre álló személyi állomány. Mindazok a személyek ebbe a körbe 
tartoznak, akik biztonsági tevékenységet látnak el és ezzel közreműködnek a szükséges 
mértékű biztonság kialakításában. Természetesen egy bv. intézetben minden állomány-
tagnak vannak biztonsági vonatkozású feladatai, de vannak olyanok, akik kifejezetten 
biztonsági tevékenységet látnak el.

Amennyiben tágabban értelmezzük a személyi állományt, akkor a bv. szervezet 
állománya mellett meg kell említeni az együttműködő szerveket (például rendőrség, 
ügyészség, katasztrófavédelem stb.), valamint fontos szerepe van a különböző társadalmi, 
karitatív szervezeteknek is. A továbbiakban a bv. szervezet személyi állományának biz-
tonsági feladatait részletezzük.

Ahhoz, hogy valaki biztonsági tevékenységet láthasson el, először jogviszonyt kell 
létesítenie a bv. szervvel. Az Sztv. meghatározza azokat a jogviszonyokat, amelyek lét-
rejöhetnek egy természetes személy és a bv. szervezet között.

A bv. szervezet személyi állománya hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati jogvi-
szonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony), továbbá rendvédelmi igaz-
gatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló személyekből állhat.

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló, illetve munkaviszonyban 
álló személy csak olyan munkakört láthat el, amelyhez a hivatásos szolgálati jogviszony 
létesítésének sajátos feltételei nem szükségesek.

A bv. szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrség a következő tevékenység 
ellátásában működhet közre:

a) a bv. szervek területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
b) objektumvédelmi tevékenység,
c) járőrözési tevékenység,
d) területőrzés a bv. szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv. szervek anyagi 

javainak vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében,
e) fogvatartotti foglalkoztatás biztosítása a bv. szervek területén belül vagy kívül.

A bv. szervezet állománya olyan személyekből áll, akik rendelkeznek a munkakör betöl-
téséhez szükséges – más jogszabályokban meghatározott – személyi, egészségi, fizikai 
feltételekkel, megfelelő iskolai végzettséggel (szakképzettséggel) és azokkal a pszichikai 
adottságokkal, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy feladatukat a fogvatartott 
emberek között emberséges módon lássák el.
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Összességében háromféle jogviszonnyal találkozhatunk a bv. szervezetén belül, ame-
lyek a következők:

 – hivatásos szolgálati jogviszony,
 – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
 – munkaviszony.

A felsorolt jogviszonyok tartalmát külön jogszabályok határozzák meg. A biztonsági 
tevékenység ellátása szempontjából a legjellemzőbb a hivatásos szolgálati jogviszony, 
ezért először azt tekintjük át. A hivatásos szolgálati jogviszony létesítésre vonatkozó, 
valamint a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokat a rend-
védelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) tartalmazza. E törvény alapvetően 
meghatározza a szolgálati jogviszony jellegét és azokat a feltételeket, amelyeknek meg 
kell felelnie a természetes személynek ahhoz, hogy a jogviszony létrejöjjön.

A szolgálati viszony jellege: A szolgálati viszony az állam nevében eljáró rendvédelmi 
szerv és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, 
amelyben mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, a szolgálati 
viszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban meghatározott kötelezettségek 
terhelik és jogosultságok illetik meg.12

További fontos rendelkezéseket tartalmaz a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet a Hszt. 
végrehajtásáról, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi felada-
tokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 
31/2015. (VI. 16.) BM rendelet.

A parancsnok biztonsági feladatok ellátásával és a fogvatartott tevékenységének 
figyelemmel kísérésével – felügyelet, ellenőrzés – a bv. szervvel rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló személyt is megbízhat. Munka-
viszonyt a gazdálkodó szervezettekkel létesíthet a természetes személy. A rájuk vonat-
kozó rendelkezéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza. 
Biztonsági tevékenységet az ilyen jogviszonyban álló személy is elláthat.

A biztonsági tevékenység ellátásához a jogviszony szükséges, de nem elegendő. 
Ugyanis a Biztonsági Szabályzat további feltételeket határoz meg azokkal a személyekkel 
szemben, akik biztonsági feladatot látnak el.

Biztonsági feladatot a bv. szervezet állományának az a tagja láthat el, aki:
a) kiképzett,
b) ismeri az adott feladat végrehajtására vonatkozó szabályokat, valamint a feladata 

ellátásához szükséges mértékben a kényszerítőeszközök, fegyverzeti és egyéb sza-
kanyagok, a biztonsági berendezések, technikai eszközök alkalmazásának és keze-
lésének szabályait,

c) a napi szolgálatteljesítésre egészségügyi szempontból alkalmas.13

12 2015. évi XLII. törvény 13. § (1) bek.
13 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzat 5. pontja.
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Tehát ahhoz, hogy a bv. szervezet tagja biztonsági feladatot lásson el, együttesen ren-
delkeznie kell a fentebb felsorolt feltételekkel.

A kiképzettség az egyik legalapvetőbb feltétele a biztonsági tevékenység ellátásának. 
A biztonsági feladatok számos olyan képességet kívánnak meg, amelyet csak speciális 
kiképzés során sajátíthat el a személyi állomány tagja. Itt kell megemlíteni az intézkedési 
képességet, ami az egyik legfontosabb eleme a biztonsági feladatok ellátásának, a biz-
tonsági tevékenységnek. Az, hogy a személyi állomány tagja jogszerűen és szakszerűen 
tudjon intézkedni, ahhoz bizonyos tevékenységeket készség szintjén kell elsajátítania. 
Vannak bizonyos képességeink, amelyek lényegében velünk születnek, azaz képesek 
vagyunk megtenni, de ezek közül bizonyos képességeket készségszintre lehet – és kell 
is – fejleszteni annak érdekében, hogy a mindennapi életünket minél hatékonyabban 
tudjuk bonyolítani. A készségszintű tudás azt jelenti, hogy bizonyos folyamatokat annyira 
begyakorlunk, hogy a tudatosság kikapcsolásával, automatikusan is meg tudjuk bármikor 
tenni, így például az írás, olvasás, úszás, biciklizés is ilyen tevékenységek. Ez a kész-
ségszintű tudás a biztonsági tevékenység során is számos esetben szükséges, különösen 
a kényszerítőeszközök, a motozás, a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása esetén.

A feladatismeret szintén alapvető követelmény a napi szolgálatellátáshoz, aminek 
biztosítására az eligazítás hivatott, vagyis minden biztonsági feladat megkezdése előtt 
el kell igazítani a személyi állomány tagját. Az eligazítás mellett szükséges a különböző 
eszközök alkalmazásának, használatának ismerete is, amit szintén elméleti és gyakorlati 
oktatás keretében kell elsajátítania az állománynak.

Az egészségügyi alkalmasság szintén szükséges ahhoz, hogy a személyi állomány 
tagja napi szolgálatot elláthasson. Ebben az esetben nem a jogviszony létrejöttéhez szük-
séges egészségügyi alkalmasságról van szó, hanem arról, hogy a szolgálatba lépés idején 
a személyi állomány tagja ne rendelkezzen olyan betegséggel, amely akadályozza a mun-
kavégzésben. A betegség mellett itt kell még megemlíteni az alkoholos, és más bódító-
szeres befolyásoltságot is. Természetesen, aki ilyen szerek hatása alatt van, az szolgálatba 
nem állítható, ezért az ilyen körülményeket nagyon precízen ki kell szűrni. Amennyiben 
felmerül annak a gyanúja, hogy az állomány tagja alkoholos befolyásoltság alatt áll, akkor 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapításának érdekében a befolyásolt-
ság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának 
szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján kell eljárni.

Ha a vizsgálat valamely hatóanyagra pozitív jelzést ad, a vizsgálatot végzőnek kontroll 
előszűrő vizsgálatra kell intézkedni. Másodszori pozitív jelzés esetén, továbbá abban 
az esetben, ha az eszköz negatív jelzése ellenére a kábítószer-fogyasztás egyértelmű 
és szemmel látható gyanúja fennáll, a ht. állomány vizsgálat alá vont tagjának szolgálatba 
lépését meg kell tagadni, illetve további szolgálatot nem láthat el.

Az előszűrés eredményéről, valamint a bűncselekmény gyanújáról haladéktalanul 
egyeztetni kell a katonai ügyésszel is. A feljelentés megtételére, illetve a fegyelmi eljárás 
megindítására, továbbá a vizsgálat alá vont ht. állományú tag szolgálati beosztásából 
történő esetleges felfüggesztésére az intézetparancsnok az egyeztetésnek megfelelően 
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intézkedik, a Rendeletben foglalt, mintavétellel kapcsolatos feladatokat azonban abban 
az esetben is a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ha az egyeztetés bármely 
okból akadályba ütközik.

Az elsősegélynyújtás képessége szintén egy alapvető követelmény a személyi állo-
mány részére. A bv. intézetben – különösen a nagy létszámból, valamint a speciális 
személyi összetételből adódóan – számos olyan eset fordulhat elő, amikor az állomány 
tagjának más személy számára egészségügyi segítséget kell nyújtania. Különösen igaz 
ez olyan időpontokban, amikor nincs az adott intézetben egészségügyi szolgálat. Minden 
intézetben elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni, amely kialakítását a FESZ (foglalko-
zás-egészségügyi szolgálat) és a munkavédelmi vezető határozza meg.

A tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók szá-
mától függően elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és kiképzett, elsősegély-
nyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Az elsősegélynyújtó felszerelést 
a szolgálat által meghatározott mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen elér-
hető, védett helyen kell készenlétben tartani. Az eszközök meglétét, lejártát, használ-
hatatlanná válását, pótlását a kijelölt ápoló ellenőrzi negyedévente. Az egészségügyi 
szolgálat gondoskodik a kijelölt elsősegélynyújtók képzéséről és továbbképzéséről. 
Az „alap elsősegély-nyújtási ismereteket” kötelező oktatás keretében sajátítja el. Az alap 
elsősegély-nyújtási ismereteket kötelezően a teljes személyi állomány részére oktatni 
kell. A kijelölt elsősegélynyújtó kizárólag a személyi állomány tagja lehet, képzésének 
megszervezéséről kétévente gondoskodni kell.

Az általános és a speciális feltételek bemutatása után ki kell térni azon fogalmakra, 
amelyek konkrétan meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felel-
niük azoknak a személyeknek, akik a biztonsági tevékenységet közvetlenül végrehajtják.

A biztonsági feladatokat közvetlenül ellátó végrehajtói állomány jogállása

A biztonsági feladatokat közvetlenül a biztonsági-, a körlet-, és a foglalkoztatási fel-
ügyelők látják el. „A biztonsági felügyelő a bv. szervezet hivatásos állományú tagja, aki 
a szolgálatban lévő biztonsági tiszt – bv. gazdasági társaság esetén a munkáltatás-biz-
tonsági vezető – közvetlen alárendeltségében, lőfegyverrel vagy egyéb rendszeresített 
kényszerítőeszközzel, eligazítás és őrutasítás vagy szolgálati utasítás alapján biztonsági 
tevékenységet lát el.”14

A biztonsági feladatokat alapvetően a biztonsági felügyelők látják el. A fenti fogalom 
tartalmazza mindazon feltételeket, amelyekkel egy biztonsági felügyelőnek rendelkeznie 
kell, ezek a következők:

1. jogviszony: csak hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy lehet,
2. a közvetlen szakmai irányítás: a szolgálatban lévő biztonsági tiszt látja el,
3. alapeszköz-ellátottság: a szükséges kényszerítőeszközök,

14 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 11. pont.
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4. a feladatellátáshoz szükséges adatok, információk: eligazítás és őrutasítás vagy 
szolgálati utasítás,

5. a végrehajtandó feladat: bármely biztonsági feladat.

A körletfelügyelő a bv. szervezet hivatásos állományú tagja, aki ellátható kényszerítő-
eszközzel és – ha a bv. szerv vezetője eltérően nem rendelkezett – a szolgálatban lévő 
körlet-főfelügyelő közvetlen alárendeltségében, eligazítás és szolgálati utasítás alapján 
biztonsági tevékenységet lát el.15

A körletfelügyelő alapvetően a belső őrzéssel, felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsola-
tos feladatokat látja el, azaz a biztonsági felügyelőhöz hasonlóan biztonsági feladatokat, 
de a felállítási helye és mozgási körzete sokkal meghatározottabb, ugyanis az főként 
a fogvatartotti részlegekre, körletrészekre korlátozódik. A fogalom ugyanazon szempon-
tokat határozza meg, mint a biztonsági felügyelőnél, azaz a jogviszonyt, az alárendelt-
séget, az eszközökkel való ellátottságot, a feladatellátásra vonatkozó információforrást, 
valamint a feladatot.

A foglalkoztatási felügyelő a bv. szervezet azon tagja, aki az elöljáró által meghatá-
rozott személy közvetlen alárendeltségében, eligazítás és őrutasítás, szolgálati utasítás, 
vagy munkaköri leírás, valamint annak biztonsági mellékletében meghatározottak szerint 
a fogvatartottak munkavégzését irányítja, vagy figyelemmel kíséri.16

A fogvatartottak munkáltatásánál biztonsági tevékenységet ellátó állomány részletes 
feladatait:

 – őrutasításban,
 – szolgálati utasításban,
 – munkaköri leírásban, illetve annak biztonsági mellékletében kell rögzíteni.

Láthatjuk, hogy a jogviszonyt tekintve nem rendelkezik konkrétan a fogalom, ebből 
az következik, hogy az általános szabályok lépnek életbe, vagyis lehet hivatásos, rend-
védelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló személy is. A gya-
korlatban a hivatásos jogviszony és a munkaviszony a jellemző. Továbbá annak sincs 
jelentősége, hogy az adott személy a bv. intézettel, vagy a gazdasági társasággal áll-e jog-
viszonyban, ami alapvetően abból következik, hogy mindkét területen folyhat (folyik is) 
fogvatartotti munkáltatás. A foglalkoztatási felügyelő biztonsági feladatait őrutasításban, 
szolgálati utasításban vagy munkaköri leírás biztonsági mellékletében kell meghatározni. 
Abban az esetben, ha a felügyelő a gazdasági társasággal áll jogviszonyban, akkor annak 
a vezetője határozza meg, és az intézetparancsnok hagyja jóvá, ha pedig az intézettel áll 
jogviszonyban és a munkáltatást az intézet szervezi, az intézetparancsnok határozza meg.

A biztonsági tiszt fogalmát még nem alkották meg, ugyanakkor a fentebb meghatá-
rozott szempontok alapján elég pontosan körülhatárolható. Jogviszonyát tekintve csak 
a hivatásos jogviszony jöhet szóba, ugyanis az ő feladatrendszere átfogja az egész biz-

15 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 12. pont.
16 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 13. pont.
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tonsági tevékenységet. Alárendeltségét a Biztonsági Szabályzat pontosan meghatározza, 
eszerint közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve. Felszerelését tekintve 
nincs konkrét szabályozás, ugyanakkor, mivel hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, 
lényegében bármilyen kényszerítőeszközzel fel lehet szerelni, az arra vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelően, továbbá rádióval minden esetben el kell látni, ha elhagyja a biz-
tonsági blokkot. A feladatainak ellátásához szükséges adatokhoz és információkhoz több 
csatornán keresztül jut hozzá, de főleg a biztonsági osztályvezetőtől. További forrás még 
a munkaköri leírás és az őrutasítás. Végül a feladat tekintetében a legtágabb értelemben 
vett biztonsági tevékenységet kell érteni.

Az együttműködő szervek

A bv. szervezet feladatának ellátásában jogszabály által meghatározottak szerint más 
állami szervek is közreműködnek. Jogszabályi kötelezettség nélkül is lehetőség van egyes 
szervezetekkel (például karitatív szervezetek), az egyházakkal, alapítványokkal, illetve 
magánszemélyekkel való együttműködésre. Az együttműködés célja a bv. szervezet 
feladat-végrehajtásának a segítése, amely számos formában (például a fogvatartottak 
anyagi segítésében, lelki gondozásában, a szabadulás után a társadalom életébe való 
beilleszkedés elősegítésében stb.) megnyilvánulhat. Az együttműködés kétoldalú köte-
lezettségvállalás, ezért amennyiben az említett szervezet, alapítvány stb. a bv. szervezet 
rendjére és biztonságára vonatkozó szabályokat, vagy az együttműködési megállapodás-
ban foglaltakat megszegi, a bv. szervezet megszüntetheti az együttműködést. Természe-
tesen nagyon fontos szerepe van az együttműködésnek a biztonság szempontjából is. 
Az Sztv. a következőket határozza meg:

Ha az intézkedések a személyi állomány vagy a fogvatartottak életének és testi épsé-
gének a megvédésére, a fogva tartás törvényes biztosítására, a fogolyszökés megakadá-
lyozására nem elegendők, a bv. szerv köteles más rendvédelmi szerv közreműködését 
kérni.

A biztonsági szempontú együttműködés alanyai tehát más rendvédelmi szervek, így 
különösen a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Itt jegyeznénk meg, hogy az Európai Börtönszabályok azt meghatározzák, hogy a más 
rendvédelmi szervek személyi állománya csak kivételes körülmények között vonható be 
a fogvatartottak kezelésébe a bv. intézeteken belül, és az azzal kapcsolatos szabályokat 
részletesen le kell fektetni.

A biztonsági tevékenységet ellátók feladatait tartalmazó okmányok

A szóbeli eligazítások mellett elengedhetetlen információforrásnak kell tekinteni az írá-
sos dokumentumokat. Ide tartoznak a munkaköri leírások és azok biztonsági mellékletei, 
az őrutasítások, valamint a szolgálati utasítások. Általánosságban elmondható, hogy ezek 
az okmányok azokat az információkat tartalmazzák, amelyek állandók, illetve az adott 
feladat-végrehajtásra leginkább jellemzőek.
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A munkaköri leírás az adott munkakör betöltőjének figyelembevétele nélkül tar-
talmazza egy adott munkakör feladatait, megadva a részletes feladat-meghatározást, 
hatás- és felelősségi kört. A hivatásos állomány tagja részére legkésőbb az első szolgálat 
megkezdésekor a munkaköri leírását át kell adni, és tájékoztatni kell őt a szolgálat telje-
sítéséhez szükséges munkavédelmi szabályokról, valamint a szolgálatteljesítés rendjéről.

„A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles 
a hivatásos állomány tagjának feladatait munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgálati 
viszonyra vonatkozó szabályok és az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére 
az egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani, annak követelmé-
nyeiről őt tájékoztatni.”

„A munkaköri leírás biztonsági melléklete az a szolgálati okmány, amelyben a bv. 
szerv azon személyi állományának, akik nem őr-, vagy szolgálati utasítás alapján látják 
el a tevékenységet, a fogvatartás biztonságával összefüggő feladatait meghatározzák.”17

„Az őrutasítás az a szolgálati okmány, amelyben meg kell határozni az őrhelyre 
beosztottak jogállását, kötelességeit, feladatait – azon belül általános és különös fel-
adatokat –, az annak ellátásához szükséges felszerelést, illetve az összeköttetés rendjét.”18

„Szolgálati utasításban kell meghatározni a szolgálati helyre beosztott biztonsági-, 
vagy körlet felügyelők feladatait. A szolgálati utasítás az a szolgálati okmány, amely-
ben meg kell határozni szolgálati helyre beosztottak jogállását, kötelességeit, feladatait, 
az annak ellátásához szükséges felszerelést, illetve az összeköttetés rendjét.”19

Általánosságban szeretnénk megjegyezni, hogy a fenti dokumentumoknak nem 
az a funkciója, hogy az adott feladattal kapcsolatos jogszabályi és egyéb, magasabb 
szintű rendelkezéseket szó szerint tartalmazza, hanem azok figyelembevételével a helyi 
sajátosságoknak megfelelő, konkrét feladat végrehajtását kell azokban meghatározni.

A szolgálatteljesítési helyek

Az esetek jelentős részében a szolgálat teljesítésének helye, területe konkrétan megha-
tározható, illetve meg is kell határozni, mivel biztonsági és jogi szempontból is alapvető 
jelentőséggel bír. Az egyik legjobb példa erre a fogolyszökés befejezettségének megál-
lapítása, amikor az őrzött terület meghatározásának kiemelten fontos szerepe van mind 
büntetőjogi, mind biztonsági szempontból.

„A szolgálatteljesítési hely az a helyiség, illetve terület, ahol a bv. szerv személyi 
állományának tagja feladatait eligazítás és őrutasítás, szolgálati utasítás, vagy munkaköri 
leírás alapján látja el. A szolgálatteljesítési helyhez tartozik a felállítási hely és a kijelölt 
mozgási terület. A szolgálatteljesítési hely lehet őrhely vagy szolgálati hely.”20

17 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 20. pont.
18 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 18. pont.
19 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 19. pont.
20 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 15. pont.
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„Az őrhely az a szolgálatteljesítési hely, ahol a bv. szerv hivatásos állományú tagja 
a bv. szerv védelmét és a fogvatartottak őrzését eligazítás, illetve őrutasítás alapján 
lőfegyverrel látja el.”21

„A szolgálati hely az a szolgálatteljesítési hely, ahol a bv. szerv személyi állományának 
tagja a biztonsági tevékenységet eligazítás, szolgálati utasítás, illetve munkaköri leírás 
biztonsági melléklete alapján lát el.”22

A biztonsági tevékenység irányítása és ellenőrzése
A biztonsági tevékenység irányítása

Az irányítás, a felügyelet és az ellenőrzés három meghatározó tevékenység, amelyek 
nélkül nem képzelhető el a jogszerű és szakszerű büntetés-végrehajtási tevékenység. 
Különösen igaz ez a biztonsági tevékenységre, amelynek alapfeladata, hogy a fogva tar-
tás biztonságát folyamatosan fenntartsa. Az irányításnak van egy általánosan elfogadott 
fogalma, ami az alábbiak szerint szól.

Irányítás az irányító és az irányított közötti olyan hatalmi viszony, amelyben az irá-
nyító – közvetlen vagy közvetett úton – az irányított viszonyaira meghatározó befolyást 
gyakorol.

Tehát egy alanya és egy tárgya van a tevékenységnek, van egy irányító, aki/ami lehet 
személy vagy szerv, és van egy irányított, ami szintén lehet személy (személyek) vagy 
szerv, szervezet. Ezen alanyok közötti viszonyról van szó, aminek fontos jellemzője 
a hatalom, ami megalapozza a viszony létrejöttét. A hatalom valamilyen jogszabályon 
kell, hogy alapuljon, például az Sztv. felhatalmazza a belügyminisztert arra, hogy irá-
nyítsa a bv. szervezetét.

Az irányítás lehet közvetlen vagy közvetett. Általánosságban azt lehet mondani, hogy 
a beosztások tekintetében minél közelebb van egymáshoz az irányító és az irányított, 
a tevékenység annál közvetlenebb, továbbá az irányítás formáját is meghatározza, ami 
történhet szóban és írásban is.

A biztonsági tevékenység irányításának szintjei
A kormányzati szint

A bv. szervezet működését a Kormány a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) útján irányítja. Ez jelenleg a belügyminisztert jelenti, aki 
a bv. szervezetet alapvetően jogszabályok megalkotásával irányítja. Így a fenti fogalomból 
kiindulva, a miniszter a biztonsági tevékenységet közvetett módon irányítja. Az irányítási 
tevékenységet az Sztv. alapján látja el, amely jogszabály meghatározza azokat a konkrét 
feladatokat, amelyek ellátásával meghatározó befolyást gyakorol a szervezet működésére. 

21 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 16. pont.
22 A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzata 17. pont.



A miniszter mellett meg kell említeni egy új intézményt, amely a Belügyminisztériumon 
belül működik, és fontos szerepe van a bv. szervezet irányításában. Ez a szervezeti egy-
ség a Közbiztonsági Főigazgatóság,23 amelynek élén a közbiztonsági főigazgató áll, aki 
közvetlenül irányítja a rendvédelmi szerveket, így a bv. szervezetet is.

Az országos parancsnoksági szint

A bv. szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
(a továbbiakban: BvOP), élén a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával (a továb-
biakban: országos parancsnok). A bv. szervezet biztonsági tevékenységének irányítását 
az országos parancsnok, illetve az általa megbízott személy látja el, aki az országos 
parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese (a továbbiakban: biztonsági helyettes). 
A biztonsági helyettes közvetlen irányítása alapján a Biztonsági Szolgálat irányítja a bv. 
szervek biztonsági tevékenységét.

A végrehajtói szint

A bv. szerv biztonsági tevékenységének irányítását és ellenőrzését a bv. szerv vezetője 
látja el általánosságban. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a biztonsági tevékenységet 
ellátó szervezeti egységek vezetőin keresztül is gyakorolhatja, így elsősorban a bizton-
sági osztályvezető által.

A biztonsági tevékenység ellenőrzése
A biztonsági tiszt

A biztonsági tiszt a biztonsági rendszer működtetésének egyik legfontosabb eleme. 
A napi biztonsági tevékenység közvetlen irányítása, ellenőrzése az ő feladata.

a) közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve, szolgálatban elöljárója,
- az alárendeltségébe tartozó főfelügyelőknek, felügyelőknek, hivatali munkaidőn 

kívül a bv. szerv vezetője által meghatározott körben a személyi állománynak,
- rendkívüli eseménnyel összefüggésben az igénybe vett személyi állománynak, 

amíg elöljárója az intézkedést át nem veszi,
b) haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, 

arról elöljárójának jelentést tesz,
c) elöljáróinak távollétében a bv. szerv vezetője által meghatározott hatáskörrel és fele-

lősséggel rendelkezik,
d) helyettesítésére csak arra alkalmas személy jelölhető ki. 

23 A minisztériumban a Kit. 29. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására Közbiztonsági Főigazgatóság 
működik, amelyet a közbiztonsági főigazgató vezet.



1092

A biztonsági tiszt általános feladatai:
a) a napi biztonsági feladatot ellátó állomány felkészültségének, alkalmasságának 

ellenőrzése,
b) a biztonsági feladatokat ellátó állomány eligazítása, tájékoztatása,
c) az előállítási, szállítási és egyéb intézeten kívüli őrzési, felügyeleti és ellenőrzési 

feladatra kijelöltek útba indítása, visszaérkezéskor fogadása,
d) szükség esetén az alárendeltségébe tartozó személy leváltása,
e) indokolt esetben a jogszabályban meghatározott biztonsági intézkedések fogana-

tosítása,
f) a fegyverzeti szakanyagokkal kapcsolatban részére meghatározottak elvégzése,
g) szükség esetén a napirendtől eltérő időpontban létszámellenőrzés elrendelése,
h) a fogvatartottak mozgatásakor – a létszámra is tekintettel – a biztonsági körülmé-

nyek figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele,
i) gondoskodik a fogvatartott szabadításáról, hivatali időn kívül a befogadásról, visz-

szafogadásról,
j) lőfegyverhasználat, illetve sérülést vagy halált okozó kényszerítőeszköz használata 

esetén intézkedik a helyszín biztosításáról, a sérült ellátásáról és haladéktalanul 
jelentést tesz az elöljárójának,

k) a fogvatartott rosszulléte esetén intézkedik az orvosi vizsgálatról, ha szükséges 
a kórházba szállításról,

l) a fogvatartott halála esetén intézkedik a helyszín biztosításáról, az orvos, az ügyész 
és a nyomozó hatóság értesítéséről,

m) az események jelentés rendjéről szóló szabályozásban meghatározottak teljesítése.

A fentebb felsorolt feladatok részletes ismertetésére – a befogadás és szabadítás kivéte-
lével – a későbbiekben kitérünk.

A biztonsági tiszt speciális feladatai: Hivatali időn kívüli Befogadás és Szabadítás

A biztonsági tiszt fogvatartott hivatali időn kívül történő fogvatartotti befogadása során 
előforduló feladatai nincsenek egy konkrét szakutasításban vagy más jogforrásban rész-
letezve, ezért összeszedtük azokat a főbb mozzanatokat, amelyek lényegesek egy ilyen 
speciális helyzet során. A biztonsági tiszt tehát ilyenkor a következőket köteles tenni:

1. Meggyőződni a befogadás jogszerűségéről, valamint a befogadáshoz szükséges 
iratok meglétéről.

2. A kísérést végrehajtó rendőröktől érdeklődik a fogvatartott viselkedéséről, az elfo-
gásakor és a rendőrségi fogdán tanúsított magatartásáról, esetlegesen média jelen-
létéről, illetve minden egyéb lényegi információkról.

3. A fogvatartottat röviden eligazítja még a bejáratnál az alapvető szabályok betar-
tásáról, illetve be nem tartás esetén a következményekről (kényszerítőeszközök 
használatának lehetőségéről, alapinformációk, hogy mi fog történni).
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4. A dokumentumok ellenőrzése után a befogadottat átkísérik az egészségügyi rész-
legre, majd az egészségügyi ápoló (amennyiben van a bv. intézetben hivatali mun-
kaidőn kívül) végrehajtja eü. szempontból a befogadást, továbbá nyilatkoztatja 
a fogvatartottat esetleges bántalmazásról, betegségről. Ennek jogszerű lezajlása is 
a biztonsági tiszt felelőssége.

5. Amennyiben mindent rendben talált az egészségügyi ápoló, akkor a rendőröket erről 
tájékoztatja a biztonsági tiszt, majd csak ezt követően távozhatnak az objektumból.

6. Ezt követően teljes motozás történik, ahol jellemzően a körlet-főfelügyelő letétezi 
a fogvatartottnál nem tartható tárgyakat. A letétezést a fogvatartott jelenlétében, 
lehetőleg kamerával megfigyelt területen hajtják végre), a letétezett tárgyakról 
ideiglenes letéti szelvényt állítanak ki. (Ez is a biztonsági tiszt felelősége, hogy 
megtörténjen és hogy jogszerűen zajlik-e.)

7. A biztonsági tiszt az iratok alapján rögzíti a fogvatartott alapadatait a Fogvatartotti 
Alap Nyilvántartó (a továbbiakban: FANY) rendszerben, az esetlegesen felmerülő 
fontos és kiemelt információ esetén többletinformációt is rögzít.

8. A körlet-főfelügyelő elkészíti a befogadott ideiglenes mutatókartonját, létszámba 
veszi, amit a biztonsági tiszt ellenőriz.

9. A letétezést követően a fogvatartott fektetési anyaggal történő felszerelése és hideg 
élelemmel ellátása után zárkára helyezés történik az elkülönítési szabályok betar-
tása mellett.

10. A letéteket a biztonsági tisztnek adják át az erre rendszeresített dokumentumon, 
amelyet a következő munkanapon a gazdasági osztály illetékes tagja dokumentált 
módon átvesz.

A biztonsági tisztnek a szabadítással kapcsolatban is van felelősségi köre. Ennek meg-
felelően:

1. A nyilvántartási szakterület a szabadulási igazolást és a másolati példányt, továbbá 
a gazdasági szakterület az elítélt értékletétjét a biztonsági tisztnek átadja. Ezt 
az eljárást kell követni a hivatali időn túli szabadítás esetén is.

2. A biztonsági szakterület a szabadulási igazolást egyezteti a fogvatartotti nyilván-
tartásban szereplő – szabadításra vonatkozó – adatokkal. Az egyeztetés időpontját 
a másolati példányra rá kell vezetni és az egyeztető személy aláírásával, valamint 
egyeztető bélyegzővel kell ellátni. A szabadítás megtörténtét a fogvatartotti nyilván-
tartás erre kijelölt menüpontjában rögzíteni kell. Ezt is a biztonsági tiszt ellenőrzi.

3. A biztonsági tiszt a szabadulási igazolás eredeti példányát átadja a fogvatartottnak, 
a másolati példányt a bv. iratban kell elhelyezni. (A szabadulási igazolás aláírás 
és iratmintáját a bv. intézet azon kijáratánál kell elhelyezni, ahol a tényleges sza-
badítás történik.)

4. A szabadítást bonyolító biztonsági felügyelő valamennyi szabadítás esetén köte-
les azt egyeztetni. Eltérés esetén a fogvatartott bv. intézetből történő kiléptetését 
végrehajtani nem szabad, és haladéktalanul értesíteni kell a biztonsági tisztet, aki 
a továbbiakban a szükséges intézkedést megteszi.
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Tehát a nyilvántartási szakterülettől átvett okmányok megfelelő kitöltöttségének, alá-
írások, bélyegzők meglétének ellenőrzését követően, a biztonsági tiszt – amennyiben 
hiányosságot nem tapasztal – a feltüntetett adatokra vonatkozóan egyeztet a fogvatartott 
részére átadandó – a hatósági ellenőrzés során igazolásként szolgáló – okmányokat 
érintően. Továbbá ellenőrzi a fogvatartott érték-, okmány- és tárgyletétjeinek átadását.

5. Fokozottan figyel arra, hogy külsérelmi nyom tapasztalható-e a fogvatartotton, 
továbbá, hogy civil ruházatát megkapta-e.

6. Végül pedig a szabadítást követően soron kívül a FANY-rendszerben történő rög-
zítést is figyelemmel kíséri.

A büntetés-végrehajtási szervezet külső kontrollrendszere
A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi  

ügyészi tevékenység

Az ügyészség a büntető igazságszolgáltatásban betöltött jogállami szerepének, a bűnözés 
elleni küzdelemben kifejtett alkotmányos feladatának meghatározó és folyamatosan 
növekvő jelentőségű részét képezi az a felügyeleti és jogvédelmi tevékenység, amelyet 
a büntetés-végrehajtás törvényessége felett ellát. A büntetés-végrehajtásnál a törvényes-
ség tartalmilag magában foglalja, hogy a büntetés-végrehajtási szervek rendeltetésüknek 
megfelelően működnek, mindent megtesznek a büntetés és a büntetőjogi intézkedés, 
a büntetőeljárási kényszerintézkedés céljának megvalósítása érdekében. A törvények pri-
oritása az egyik alapvető tartópillére a jogállamnak. A törvénysértések a büntetőbírósági 
határozatok végrehajtásának késedelmét eredményezhetik, az állam büntetőigényének 
érvényesülését akadályozhatják, ugyanakkor a büntetés célján túlmenő hátrányokat 
okozhatnak a végrehajtás hatálya alatt állónak.24

A büntetés-végrehajtással kapcsolatos törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyé-
szi feladatok ellátására az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ütv.) rendelkezik, kiegészülve a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti 
és jogvédelmi ügyészi tevékenységről szóló 20/2014. (XII. 23.) LÜ utasításával a bün-
tetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről. Ezen 
jogszabályok alapján a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Fel-
ügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztálya látja el a törvényességi felügyeletet a magyar 
büntetés-végrehajtási tevékenység tekintetében. Az Önálló Osztály a főügyészségek 
hatáskörében és illetékességi területén is eljárhat, vagy az eljárásra más ügyészséget, 
illetve ügyészt is kijelölhet.

A büntetés-végrehajtási ügyész – a kínzás és az embertelen vagy megalázó bünteté-
sek vagy bánásmód megelőzésére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó 
ajánlásaira is figyelemmel – valamennyi fogvatartási helyen kiemelt feladatként vizsgálja 
a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességét. A főügyészségek a fogvatartottakkal 

24 Lajtár 2008, 22. 
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való bánásmód törvényességének megyei, illetve fővárosi helyzetéről vizsgálati tapasz-
talataik alapján évente írásban jelentést tesznek az Önálló Osztálynak.

Az ügyész a felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és helyen ellenőrizheti 
a törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások végrehajtásának, a fogva-
tartottakkal való bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás alatt állók jogvédelmére 
vonatkozó rendelkezések érvényesülését. A törvényességi felügyelet és a jogvédelem 
eszközei Felügyeleti jogkörében az ügyész meghallgathatja a fogvatartottakat, illetve 
megvizsgálhatja a büntetőügyben hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos pana-
szokat, megtekintheti a fogva tartás körülményeit és rendjét szabályozó utasításokat, 
a fogvatartási iratokat és a végrehajtás bármely kérdésében vizsgálatot tarthat. A hatá-
lyos Bv. tv. mindezt lehetőségként rögzíti, azonban az ügyész felügyeleti jogkörében 
eljárva szinte minden alkalommal él ezzel a lehetőséggel. Ennek a legfontosabb indoka 
az, hogy ily módon közvetlen tapasztalás útján szerez információkat és adatokat, ami 
elengedhetetlen az esetleges jogsértések felderítése és orvoslása és a törvényes állapot 
helyreállítása érdekében. A hatályos szabályozásból kitűnik, hogy az ügyész részben 
kontroll-, részben biztosítékszerepet tölt be.

Különös figyelmet szentel az ügyész a fogvatartottakkal való bánásmód törvényessé-
gére. Ennek keretében – a kérelem alapján meghallgatott fogvatartottak mellett – szúró-
próbaszerűen kiválasztott fogvatartottakat is meghallgat. A törvényes bánásmód keretei 
közé tartozik egyrészt a végrehajtó személyi állomány túlkapásaival szembeni védelem, 
a végrehajtási körülmények optimalizálása iránti törekvés, és annak megkövetelése is, 
hogy nem szabad eltűrni, hogy a fogvatartottak egymást bántalmazzák, sanyargassák.

A szabadságvesztés végrehajtása törvényességének felügyelete során az ügyész minden 
bv. intézetben havonta legalább egyszer köteles ellenőrizni:

a) a befogadás, a szabadítás, a kényszerítőeszközök alkalmazásának és a fiatalkorú 
elítéltekre vonatkozó speciális végrehajtási szabályok érvényesülésének törvényes-
ségét, valamint

b) választása szerint a végrehajtás rendjére, a biztonsági intézkedések végrehajtására, 
az elítéltek elhelyezésére, az elítéltek külvilággal való kapcsolattartására, az elítéltek 
anyagi ellátására, az elítéltek egészségügyi ellátására, az elítéltek jutalmazására, 
az elítéltek fegyelmezésére, az elítéltek munkáltatására, az elítéltek oktatására, 
képzésére, szakképzésére, az elítéltek jogorvoslati jogának gyakorlására vagy a nem 
magyar állampolgárságú elítéltekre vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések 
megtartását.

Az ügyész a bv. intézet valamennyi objektumában az elítéltekkel való bánásmód törvé-
nyességét havonta legalább kétszer ellenőrzi.

Az ügyész évenként megvizsgálja, hogy a félbeszakítás, az eltávozás, a kimaradás, 
valamint az átmeneti részleg, a társadalmi kötődési program szabályainak, továbbá 
az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása során engedélyezett intézet elhagyá-
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sának lejárta után intézkedtek-e a jogellenessé vált távollét megszüntetése és a szabad-
ságvesztés-büntetés hátralévő részének végrehajtása érdekében. Szintén évente köteles 
megvizsgálni, hogy az általa indítványozott feltételes szabadság megszüntetését követően 
foganatba vették-e a szabadságvesztés-büntetést. Vizsgálatai során az ügyész különös 
figyelmet fordít a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességének, a fogva tartás 
alapjául szolgáló iratok meglétének és szabályszerűségének, a fogva tartási határidők 
betartásának, valamint a kényszerítőeszközök alkalmazásának az ellenőrzésére.

Az ellenőrzéssel érintett – személyi szabadságot kizáró vagy korlátozó, illetve más jogot 
korlátozó joghátrányokat végrehajtó – szerv vezetője köteles az ügyésznek a törvények 
megtartására és a fogva tartás körülményeire vonatkozó rendelkezését teljesíteni. E szerv 
vezetője az ügyészi rendelkezésben foglalt utasítás ellen felettes szerve útján – 15 napon 
belül – előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek nincs halasztó hatálya.

Az ügyész köteles haladéktalanul szabadlábra helyezni azt, akit törvényes határozat 
nélkül vagy a határozatban megjelölt időponton túl tartanak fogva.

Az ügyész törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés 
megszüntetése érdekében felhívással fordul az illetékes vezetőhöz, aki ez alapján intéz-
kedni köteles. Az illetékes vezető az ügyészi felhívás ellen 15 napon belül – felettes 
szerve útján – előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek az ügyészi felhívásban 
foglaltak végrehajtására halasztó hatálya van.

Az ügyész a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó bírósági eljárásban részt vehet, indít-
ványt tehet, illetve jogorvoslattal élhet.

Ha az ügyész a bíróság büntetés-végrehajtási igazgatási tevékenységével összefüggés-
ben intézkedésre okot adó körülményt észlel, a jogszabályi rendelkezés érvényesülésének 
biztosítása érdekében az illetékes bíróság elnökének intézkedését kezdeményezi.

Felügyeleti jogkörében az ügyész
a) meghallgathatja a fogvatartottakat, illetve megvizsgálhatja a büntetőügyben hozott 

határozatok végrehajtásával kapcsolatos panaszokat,
b) megtekintheti a fogva tartás körülményeit és rendjét szabályozó utasításokat, a fog-

vatartási iratokat,
c) a végrehajtás bármely kérdésében vizsgálatot tarthat, illetve az ellenőrzött szervet 

vizsgálat tartására kérheti fel,
d) a végrehajtásra illetékes szervek vezetőitől iratok és adatok rendelkezésre bocsátá-

sát, illetve megküldését, továbbá felvilágosítás adását kérheti,
e) a végrehajtási szerveknél általános érvényű rendelkezés (intézkedés, utasítás stb.) 

kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezheti.

Az illetékes szerv vezetője az c) és d) pontban megjelölt ügyészi felkérésnek köteles hala-
déktalanul eleget tenni. Amennyiben az illetékes szerv vezetője az e) pontban foglalt kez-
deményezéssel nem ért egyet, az ügyészi kezdeményezés ellen felettes szerve útján – 15 
napon belül – előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek nincs halasztó hatálya.
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Ha az ügyész az érintett szervtől a bv. intézetben bekövetkezett rendkívüli esemény-
ről értesül, megvizsgálja a rendkívüli esemény bekövetkezésének okát és körülményeit. 
Az erről készült feljegyzésben értékelni kell az érintett szerv vizsgálatának megállapítá-
sait, valamint a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban tett intézkedéseit is. Bűncselekmény 
gyanúja esetén – ha arra még nem került sor – a nyomozás lefolytatására hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóságnál soron kívül büntetőeljárást kezdeményez. Ha 
az ügyész a fogvatartottal szemben alkalmazott lőfegyverhasználatról értesül, ellenőrzi, 
hogy megvizsgálták-e a kényszerítőeszköz használatának jogszerűségét. A vizsgálatról 
készült jelentést, valamint az annak alapján hozott határozatot az ügyész az ellenőrzésről 
készült feljegyzésében értékeli.

Az OPCAT

1984-ben  az ENSZ Közgyűlése elfogadott egy egyezményt a kínzás és más kegyet-
len, embertelen és megalázó bánásmódról és büntetésről (a továbbiakban: Egyezmény). 
Az Egyezmény kiegészítéseképpen az ENSZ 2002 decemberében elfogadta annak fakul-
tatív jegyzőkönyvét, (Optional Protocol to the Convention Against Torture) az úgyneve-
zett OPCAT jegyzőkönyvet. Ennek témánk szempontjából releváns része, hogy létrehoz-
tak egy nemzeti megelőző mechanizmust (NMM), amelynek feladatait Magyarországon 
az alapvető jogok biztosa látja el (ombudsman). Bárki panasszal fordulhat az alapvető 
jogok biztosához, ha megítélése szerint valamely hazai fogvatartási helyen a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma nem érvényesül.25 
A nemzeti megelőző mechanizmus (NMM) a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazásának megelőzésére a fogvatartási helyeket 
hivatalból köteles rendszeresen látogatni, tehát működése nem korlátozódik a panaszok 
vizsgálatára. Az NMM vizsgálati módszerei széles körben mozognak: dokumentumo-
kat kérhet be, helyszíni iratbetekintést tehet, fényképfelvételeket készíthet, méréseket 
végezhet el. Különös figyelmet fordít az épületek, helyiségek állapotára, alkalmasságára 
a fogvatartottak biztonsága és szükségletei szempontjából, illetve a személyes higiéné 
biztosítására és az egészségügyi-orvosi ellátásra, a gyógyszerek biztosítására. Továbbá 
figyeli a fogvatartottaknak, a személyi állomány tagjainak és az intézmény vezetőinek 
viselkedését, különös tekintettel a bánásmódra, a foglalkoztatásra, a kapcsolattartásra 
a külvilággal, a konfliktuskezelésre és a fegyelmezésre, illetve a panaszkezelésre. Mint 
ilyen, egyfajta külső kontrollt gyakorol a büntetés-végrehajtás működése felett, mivel 
látogatásairól jelentést készít, amely a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításo-
kat és következtetéseket tartalmazza, és hivatala honlapján közzéteszi, valamint évente 
beszámol az Országgyűlésnek és nemzetközi szerveknek.

25 Czenczer 2019, 135. 
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Nemzetközi és hazai civil kontroll a büntetés-végrehajtási intézetekben

Európában az emberi jogok védelmének strasbourgi rendszerét a kínzás és embertelen 
vagy lealacsonyító bánásmód vagy büntetés megakadályozására született 1987. november 
26-i  Európai Egyezmény által létesített Kínzás Elleni Európai Bizottság tevékenységével 
egészítették ki (a továbbiakban: CPT). A bizottság főként olyan jelenségeknek szen-
tel figyelmet, amelyek a szabadságuktól megfosztott személyekkel szemben a kínzás, 
az embertelen vagy méltatlan bánásmód körébe tartoznak. A kínzás megakadályozására 
vonatkozó Európai Egyezmény igen fontos eleme az úgynevezett preventív látogatási 
szisztéma bevezetése. E szerint egy független szakértői testület arra hivatott, hogy rend-
szeres vagy ad hoc látogatásokkal meggátolja a fogvatartottak konvencióellenes módon 
történő kezelését, a méltatlan, rossz bánásmódot. A CPT látogatásai és azok alapján 
készült jelentései az állomány kapcsán is gyakran tartalmaznak megállapításokat, javas-
latokat, s mint ilyen jelentős külső kontrollnak számítanak.

A biztonsági feladatokat ellátók általános és speciális eligazítása
Az eligazítás szabályai

A pontos, eredményes és hatékony feladatvégrehajtás fundamentuma a szükséges adatok 
és információk birtoklása. A munkáltatót mindig terheli a munkavégzéshez szükséges 
körülmények megteremtésére, a szükséges információk, adatok átadására vonatkozó 
kötelezettség.

A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles
a) a hivatásos állomány tagjának feladatait munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgá-

lati viszonyra vonatkozó szabályok és az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, 
részére az egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételeit biztosítani, annak 
követelményeiről őt tájékoztatni,

b) a szolgálati feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a hivatásos állomány tagja 
a szolgálati viszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,

c) a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a szolgá-
latteljesítéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.

A rendvédelmi szervek esetében – így a bv. szervezetnél is –, az információáramlásnak 
több csatornája van, amelyek közül az egyik – és talán a legfontosabb – az eligazítás.

Az eligazítás az a (vezetői) szolgálati tevékenység, amely során meg kell határozni a szol-
gálatba lépő, valamint szolgálatban lévő állomány feladatait és azok végrehajtásának 
módját. A szolgálatba lépő állomány esetében az úgynevezett általános eligazítást kell 
megtartani, míg a már szolgálatban lévők esetében az úgynevezett speciális eligazítást. 
Mindkettőre igaz a kötelezőség, azaz soha nem lehet azt elhagyni. Amennyiben a vezető 
(elöljáró) e kötelezettségét elmulasztja, vele szemben akár büntetőjogi felelősségre vonás-
nak is helye lehet.
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Az általános eligazítás

A biztonsági és körlet-főfelügyelőket, felügyelőket a szolgálatba lépés előtt, a speciális 
biztonsági tevékenységet ellátókat a szolgálati feladatok megkezdése előtt kell eligazítani. 
Az eligazítást fel kell használni – a szükséges információk átadása mellett – az állomány 
szakmai felkészültségének szúrópróbaszerű ellenőrzésére és szükség szerint annak javí-
tására. Az eligazításon meg kell győződni arról is, hogy a szolgálatba lépő megértette-e 
a részére meghatározott feladatokat és azok végrehajtására alkalmas-e.

Az eligazítás helyét, idejét és módját a bv. szerv vezetőjének írásban kell meghatároznia, 
amit minden esetben ismertetni kell az érintett állománnyal. A személyi állomány tagja 
a szolgálatellátásra a bv. szerv vezetője által meghatározott időpontban, szolgálatra alkal-
mas állapotban, az előírásoknak megfelelő tiszta és ápolt öltözetben köteles megjelenni.

Folyamatos, váltásos, illetve vezényléses szolgálat esetén az eligazításra kötelezettel 
a következő szolgálatba lépés helyét és idejét a közvetlen elöljáró a bv. szerv vezetője 
által meghatározott módon közli.

Ha az eligazításra kötelezett szeszes italt fogyasztott, vagy más szer/anyag hatása 
miatt bódult állapotban van, szolgálatba nem léptethető. Ha a személyi állomány tagja 
önhibából eredő állapota miatt nem láthatja el szolgálatát, fegyelmi, illetőleg büntetőjogi 
felelősséggel tartozik.

Az eligazítás lehet általános vagy speciális.

Az általános eligazítást a szolgálatba lépést megelőzően hajtják végre, amelyet a bv. 
szerv vezetője által meghatározott időben, helyen és módon, a kijelölt személy (általában 
a szolgálatba lépő biztonsági tiszt) tart a szolgálatot átvevő biztonsági tevékenységet 
ellátó állomány részére.

Szolgálatba lépéskor, a szolgálati feladat megkezdése előtt általános eligazítást kell 
tartani a biztonsági és körlet-főfelügyelők, felügyelők, az egészségügyi szakápolók 
és a fogvatartottak munkáltatásában részt vevő állomány számára.

A szolgálatot átvevő állomány a meghatározott szakanyagokat a fegyverszobából 
az eligazítás előtt átveszi, a lőfegyverrel vagy a traumatikus, illetve irritáló lőszerrel 
és a célba juttatásukra szolgáló eszközzel szolgálatba lépők betáraznak, kivéve, ha ezzel 
a lőfegyver vagy az egyéb kényszerítőeszköz töltött állapotba kerülne. Az eligazításon 
töltött lőfegyverrel, illetve célba juttató eszközzel megjelenni tilos!

Az eligazítás előtt meg kell győződni arról, hogy a szolgálatot átvevő állomány egész-
ségügyi szempontból alkalmas-e a biztonsági tevékenység ellátására. Hiányosság vagy 
rendellenesség esetén a szolgálatot átvevő biztonsági tiszt a szükséges intézkedéseket 
köteles megtenni. Az alkalmasság megállapítása sok esetben nem egyszerű, ezért fontos 
annak megértetése az állománnyal, hogy bármilyen, a szolgálat ellátását befolyásoló tény-
ről van tudomása, azt haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen elöljárójának. Ugyan-
akkor vannak olyan körülmények is, amelyek a kívülállók számára is felismerhetők.
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A szolgálatot átvevő biztonsági tiszt által tartott általános eligazításon részt kell vennie 
mind a biztonsági, mind a körletfelügyelőknek, majd a körletfelügyelőket – a körletre 
vonatkozó részletszabályokról – a körlet-főfelügyelő igazítja el.

Az általános eligazítás részei:
a) Az előző szolgálat ellátásának, valamint az azzal kapcsolatos lényeges események 

tapasztalatai. A biztonsági tisztnek ki kell térnie az előző szolgálat értékelésére. 
Mivel az eligazításra rendelkezésre álló idő nem túl hosszú, ezért részletezni csak 
a hibákat, hiányosságokat javasolt, továbbá a helyes feladatellátást kell közölni. 
Az elemzés, értékelés elsődlegesen segítségnyújtó jellegű legyen, amelynek célja 
a helyes gyakorlat kialakítása, megerősítése.

b) Az előző szolgálat óta a bv. szervezetnél történt súlyosabb rendkívüli események 
tanulságai, de csak azok, amelyek ténylegesen kapcsolódnak a napi feladatellátás-
hoz, azaz nem kell a napi jelentést az első szótól az utolsóig felolvasni. A BvOP 
főügyeleteseinek adott időszakot összefoglaló és a bv. szervek felé megküldött jelen-
tései tartalmazzák a szervezet életében történt, jelentősebb tárgyi súlyú jelentéskö-
teles eseményeket, a tiltott tárgyak előtalálási helyeit. Az események tanulságairól 
és a megtett intézkedésekről a szolgálatba lépő személyi állományt tájékoztatni 
szükséges. Amennyiben az adott intézetben történt rendkívüli esemény, akkor 
a biztonsági tiszt köteles az eseményről és az elrendelt intézkedésekről a beosztotti 
állományt az elöljáró által meghatározottak szerint tájékoztatni.

c) Az elöljárónak a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezései, utasításai. A szemé-
lyi állománnyal közölni kell az egyes szolgálati feladatokkal kapcsolatban született 
vagy módosult elöljárói rendelkezéseket, utasításokat. Ezek lehetnek szóbeliek vagy 
írásban meghatározottak, azonban – a szolgálati okmányokban történő megjelené-
sükig – javasolt haladéktalanul az erre a célra rendszeresített „Vezetői utasítások” 
füzetbe a közvetlen elöljáró által aláírva is berögzíteni, majd az eligazításon fel-
olvasni. Jelentősége kiemelkedő, mert ezen ismeretek hiányában a személyi állo-
mány szolgálatellátása során – a változások ismeretének hiányából – felmerülhet 
a kötelességszegés is.

d) Az eligazításon részt vevők szolgálati beosztása (ki, mikor, hol, milyen szolgálatot 
teljesít, mikor van váltás stb.).

e) A bv. szervet, a személyi állományt, a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőr-
zését érintő lényeges információk (például szuicid veszélyeztetett fogvatartottak).

f) A napi aktuális feladatok.
g) A személyi állomány szakmai felkészültségének szúrópróbaszerű ellenőrzése.
h) A szolgálatot átvevő állomány szóbeli nyilatkoztatása arra vonatkozóan, hogy 

alkalmasnak érzik-e magukat a szolgálat ellátására.

Az általános eligazítással kapcsolatosan lényeges, hogy a fenti tartalmi elemek nincse-
nek „kőbe vésve”, azaz a biztonsági tisztnek minden eligazításra külön fel kell készül-
nie. A felkészüléshez szükséges adatokat, információkat a vonatkozó szabályozókból, 
a saját tapasztalataiból – például az előző szolgálatban történtek –, az elöljárók szóbeli 
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és írásos utasításaiból, a szolgálatban lévő biztonsági tiszt által elmondottakból, továbbá 
a főügyeletes által készített napi jelentésből tudja összegyűjteni.

Az eligazítás tartamát tekintve körülbelül 10-15 perc áll a biztonsági tiszt rendelke-
zésére, ami egyértelműen szükségessé teszi, hogy annak tartalmát és szerkezetét rész-
letesen előkészítse.

Általános hibaként az alábbiak említhetők meg:
 – rossz időfelhasználás: azaz vagy túlzottan rövid az eligazítás tartama, vagy indoko-

latlanul hosszú, ami általában abból adódik, hogy olyan témákat is felvet a biztonsági 
tiszt, amelyek az adott szolgálati napon nem relevánsak, illetve a túl rövid eligazítás 
pedig néhány sablonos mondatból áll, de nem tér ki a fontosabb információkra. 
Mindkettő rossz, de az utóbbi jóval nagyobb veszélyt jelent, mivel az információk, 
adatok át nem adása akár rendkívüli esemény bekövetkezéséhez is vezethet, aminek 
a büntetőjogi felelősségre vonás is folyománya lehet;

 – felkészületlenség: természetesen az eligazítást megelőző néhány percben nem lehet 
az általános, szakmai hiányosságokat pótolni, ezért jó eligazítást csak az a vezető 
tud tartani, akinek a szakmai tudása kiterjedt és alapos.

 – rossz kommunikációs képesség: a szükséges információkat pontosan, a végrehajtók 
számára érthetően kell átadni, továbbá olyan mennyiségben, amely megjegyezhető. 
Számos esetben volt olyan tapasztalat, hogy egy-egy eligazításon jóval több – főleg 
számszerű adat hangzott el, mint amennyit az érintettek meg tudnak jegyezni.

Eligazításra a szolgálatba szervezett állományt a biztonsági főfelügyelő sorakoztatja fel 
szolgálati beosztások szerint, ennek során ellenőrzi a szolgálatba lépők ruházatát, egyéni 
ápoltságát és felszerelését.

Az általános eligazítás részét képezheti – amennyiben azt a bv. szerv vezetője megha-
tározza – a váltást követően a szolgálatot átadó állomány eligazítása, amelyet a szolgálatot 
átadó biztonsági tiszt tart a bv. szerv vezetője által meghatározott módon és időben. 
Ez az általános eligazítás a következőket tartalmazza:

a) a szolgálat rövid értékelését,
b) a következő szolgálatba lépés helyének és időpontjának ismertetését.

A speciális eligazítás

Speciális eligazításnak minősül minden eligazítás, amit nem az általános eligazítás 
részeként hajtanak végre. Ahogy fentebb már említettük, az általános eligazításnak igen 
szigorú időkorlátai vannak, amiből egyfelől az következik, hogy annak keretei között 
nem lehet minden feladatra részletesen kitérni, másfelől keletkezhetnek olyan feladatok 
a szolgálat ellátása alatt, amelyekről az általános eligazítás során nem volt a biztonsági 
tisztnek tudomása.
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A speciális eligazítást a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek, vagy az általa megha-
tározott személynek a tevékenységet megelőzően, annak jellegéből adódó feladatokra 
irányulóan kell megtartania.

A speciális eligazításon ismertetni kell:
a) a végrehajtandó biztonsági feladatot, annak helyét és idejét, a feladat végrehajtá-

sának módját,
b) az összeköttetés módját,
c) a feladatot végrehajtó állomány öltözetét, fegyverzetét, felszerelését,
d) amennyiben a feladat végrehajtásban fogvatartott is érintett: annak alapadatait, 

biztonságikockázat-értékelését és a rendelkezésre álló adatok alapján a várható 
magatartását, az alkalmazandó mozgáskorlátozó, illetve az alkalmazható kénysze-
rítőeszközök típusát és alkalmazásának módját.

e) az esetleges veszélyforrásokat,
f) rendkívüli esemény megelőzése, megszakítása, következményeinek felszámolása 

érdekében teendő elsődleges intézkedéseket,
g) más szervvel történő együttműködés esetén a kapcsolattartás módját, a végrehaj-

tandó feladatok megosztását.

Speciális eligazítást kell tartani különösen:
a) a biztonsági és körletfelügyelők feladatairól a közbenső váltások előtt,
b) az előállítást vagy szállítást végrehajtók részére a feladat végrehajtása előtt,
c) a foglalkoztatási feladat végrehajtása előtt,
d) a szabad levegőn tartózkodással kapcsolatos feladatokról,
e) a látogatással kapcsolatos feladatokról,
f) rendkívüli esemény megelőzése érdekében, annak megszakításakor, következmé-

nyeinek felszámolásakor,
g) a bv. szerv vezetője által meghatározott egyéb esetekben.

A biztonsági tisztek szolgálat átadásának és átvételének szabályai

A szolgálat átadás átvétel azon szolgálati feladat, amely során a szolgálatellátás folyama-
tosságának biztosítása mellett a szolgálatban lévő teljes állomány váltását végrehajtják. 
A szolgálatba lépő biztonsági tiszt – a szolgálatszervezés alapján – a bv. szerv vezetője 
által meghatározott helyen, időpontban és módon jelentkezik szolgálatra a szolgálatot 
átvevő biztonsági tisztnél. Ezt követően átöltözik a meghatározott szolgálati öltözetbe, 
majd a fegyverszobából átveszi a szolgálat ellátásához részére meghatározott szaka-
nyagokat. Ezt követően meg kell kezdeni az eligazításra és a váltásra való felkészülést.

Az általános eligazításhoz szükséges információk átadása, átvétele

Az eligazítást megelőzően a szolgálatban lévő biztonsági tiszt 10-15 percben tájékoztatja 
a szolgálatba lépőt az érdemi eseményekről, így különösen az alábbiakról:
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a) a szolgálat ideje alatt történt és tudomására jutott eseményekről és a megtett intéz-
kedésekről,

b) a szolgálat ellátásával, a szolgálatteljesítési helyekkel kapcsolatos változásokról,
c) a folyamatban lévő feladatokról,
d) a szolgálatszervezésben történt módosításokról,
e) az elöljáró szolgálatellátásra vonatkozó és egyéb rendelkezéseiről és utasításairól,
f) a biztonsági tevékenységgel összefüggő egyéb lényeges tudnivalókról.

Alapvetően a fenti információk alapján készül fel a biztonsági tiszt az általános eliga-
zításra.

Az eligazítást követően a két biztonsági tiszt között elkezdődik a szolgálatátadás-át-
vétel folyamata. Ennek keretében az alábbiakat kell átadniuk és átvenniük:

a) a nyilvántartás alapján létszám szerint a körleten (részlegeken), a munkahelyeken, 
illetve az intézeten kívül tartózkodó fogvatartottakat,

b) a szolgálati okmányokat, iratokat,
c) a kezelésére bízott kulcsokat és kulcsdobozokat,
d) a megkezdett és soron következő feladatokat,
e) a fogvatartottaktól átvett tárgyakat, értékeket, illetve a fogvatartottak részére kia-

dandó pénz- és értékletéteket, a szabadulást igazoló iratokat, továbbá a biztonsági 
osztály részére egyéb célra kiadott pénzeszközöket,

f) a biztonsági tisztek kezelésében lévő egyéb eszközöket.

Végül a szolgálatot átvevő biztonsági tiszt ellenőrzi vagy ellenőrizteti különösen az aláb-
biakat:

a) a szolgálatba lépő állomány szolgálatra való alkalmasságát,
b) a fegyverszoba átadás-átvételét,
c) a biztonsági főfelügyelő kezelésében lévő biztonsági berendezések és a technikai 

eszközök meglétét, működését, állapotát és a tűzbiztonsági berendezéseket,
d) a biztonsági osztály helyiségeinek rendjét, tisztaságát, a berendezések és felszere-

lések meglétét és állapotát,
e) a váltás időszakában a szolgálati elöljárója által meghatározottakat, elsősorban 

a biztonsági, illetve körletfelügyelők váltását.

Amennyiben mindent rendben talál, akkor a továbbiakban a többi szolgálatteljesítési 
hely váltását kíséri figyelemmel.

Szolgálati okmányok vezetése váltáskor

A váltás dokumentálása komoly jelentőséggel bír, ugyanis számos – főleg jogi – rele-
vanciával bíró adatot kell rögzíteni. A legfontosabb okmány a szolgálati napló, de más 
okmányokat is – például körletek szolgálati naplói, az egyes szolgálatteljesítési helyeken 
rendszeresített átadás-átvételi naplók stb. – hasonló pontossággal kell vezetni és lezárni. 
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Amennyiben ezen okmányok bármelyikét a szolgálatba lépők nem írják alá, azaz nem 
veszik át, a váltás nem történik meg.

A szolgálati napló vezetésével kapcsolatosan az alábbiakat kell megtenni:
a) a szolgálatot átadó biztonsági tiszt bejegyzi a szolgálati napló megfelelő rovatába:

- a fogvatartottak létszámát a szolgálatátadás időpontjában,
- a váltás időtartama alatt történt eseményeket (amennyiben volt ilyen),
- a szolgálatátadás időpontját, majd mindezt aláírásával igazolja.

b) a szolgálatot átvevő biztonsági tiszt ellenőrzi a szolgálati naplóban bejegyzett adatok 
és tények valóságtartalmát, amennyiben mindent rendben talált, aláírja a szolgálati 
naplót, amellyel igazolja a szolgálat átvételét, az esetleges megállapításait a szolgá-
lati napló megfelelő rovatában rögzíti.

Amennyiben a szolgálatot átvevő biztonsági tiszt közli a szolgálatot átadó biztonsági 
tiszttel, hogy „a szolgálatot átvettem”, a szolgálatot átadó váltás távozhat. Ha a váltás 
ideje alatt rendkívüli esemény következik be, akkor a szolgálatot átadó biztonsági tiszt 
köteles és jogosult a meghatározott intézkedési és jelentési kötelezettségének eleget tenni. 
Az esemény jellegétől függően, amennyiben az – vagy a szükséges intézkedés – a váltás 
tervezett időtartamánál tovább tart, kizárólag a biztonsági osztályvezető engedélyével 
kerülhet sor az időközbeni szolgálatátadás-átvétel végrehajtására.

A szolgálattervezés és -szervezés
A szolgálattervezésről általában

A szervezés minden jövőben elvégzendő feladat, tevékenység fundamentuma. A tevé-
kenység a jelenben zajlik, a múlt és jelen adatait, információit elemzi, értékeli annak 
érdekében, hogy a jövőben végrehajtandó feladatokat a lehető leghatékonyabb és leg-
eredményesebb módon végezhessék el.

A szervezés olyan alkotó tevékenység, amely meghatározott cél érdekében, az adott 
kor ismeretanyagának (múlt és jelen ismeretei), tudományos eredményeinek és eszköze-
inek felhasználásával munkafolyamatok és azok ellátására hivatott szervezetek műkö-
dési rendjének kialakítására, a személyi és tárgyi tényezők célszerű összehangolására 
irányul.26

A szervezés során több szempontot is figyelembe kell venni, így
 – a szervezeti feladatokat, célokat,
 – a szervezeti egységek közötti feladatokat, célokat,
 – a szervezeti egységen belüli feladatokat, célokat.

A szervezeti feladatokat a büntetés-végrehajtási szervezet részére jogszabályok határoz-
zák meg, így alapvetően az Sztv.-t és Bv.tv.-t, de természetesen számos más jogszabályt 

26 https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=13084 (A letöltés dátuma: 2018. 07. 23.)

https://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=13084
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is figyelembe kell venni. Ezen alapvető feladatok koordinálása, felügyelete és ellenőrzése 
az országos parancsnokság feladata.

A szervezeti egységek feladatai a bv. szervek között oszlanak meg, amelyek végre-
hajtása során a szervezeti érdekek figyelembevételével az adott bv. szerv konkrét fel-
adatainak megvalósítását kell alapvetően megszervezni.

A szervezeti egységen belüli, azaz a bv. szerv egy-egy szakterületének feladatait 
kell elsősorban figyelembe venni és megszervezni, természetesen az előző két szint 
érdekeinek figyelembevételével.

A szervezéssel szemben támasztott követelmények

A törvényesség a szervezés kereteit adja meg, azaz a szervezési tevékenység folyamán 
teljes mértékben be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat. Itt lényegében minden nor-
mának meg kell felelni, így elsősorban a szervezet működését, feladatrendszerét tartal-
mazó szabályokat, továbbá a munkaviszonnyal kapcsolatos előírásokat kell maximálisan 
figyelembe venni.

A költséghatékonyság azt fejezi ki, hogy azonos hatásosság (eredményesség) milyen 
költséggel (ráfordítással) érhető el. A leginkább költséghatékony az az eljárás, techno-
lógia, amelyik a legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredményt éri el. Másként fogal-
mazva: az a szervezés tekinthető költséghatékonynak, amely a rendelkezésre álló for-
rásokból a legeredményesebb feladatvégrehajtást teremti meg.

A flexibilitás (rugalmasság, hajlékonyság) az egyik legalapvetőbb követelmény a szer-
vezési tevékenységgel szemben, e nélkül nem beszélhetünk szervezési tevékenységről. 
Minden szervezetnek – így a büntetés-végrehajtásnak is – figyelnie kell a körülötte zajló 
jogi, gazdasági, politikai körülményekre, azok bármilyen mértékű változása rövid időn 
belüli – sok esetben azonnali – reagálást igényel. Másfelől a szervezeten, illetve szerve-
zeti egységen belüli változásokat is azonnal értékelni és kezelni kell.

Eredményesség vagy minőség: a szervezésnek csak akkor van értelme, ha az alapján 
a meghatározott feladatokat eredményesen és megfelelő színvonalon el lehet végezni.

A szervezés és a vezetés kapcsolata

Minden közös munka megköveteli a munkában részt vevők összefogását. Minden közös 
tevékenységnél vezetőre, vezetésre van szükség, így a szervezetek vezetőinek is össze kell 
hangolnia a rendelkezésre álló eszközöket, munkaerőt és cselekvéseket, hogy a kitűzött 
célokat megvalósíthassa. Tehát a szervezés egy vezetői tevékenység.

Tervezés és döntéshozatal. A tervezés részletes útmutatással szolgál a vezetőnek 
jövendőbeli teendőire vonatkozóan, innen derül ki, hogy milyen feladatok hárulnak 
a szervezetre és vezetőire. A döntéshozatal mind közül az egyik legnehezebb vezetői 
feladat és döntések nélkül nincs vezetői tevékenység. Ugyanakkor megfelelő tervezés 
nélkül sokkal nehezebb jó és megfelelő döntést hozni.
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A szervezés a mindenkori helyzethez illeszkedő tevékenységek, illetve ezek erőfor-
rásainak logikus csoportosítása. A célok eléréséhez szükséges tevékenységeket mun-
kakörökbe, a munkaköröket szervezeti egységekbe, a szervezeti egységeket egységes 
szervezeti rendszerbe kell foglalni.

Közvetlen irányítás, a személyi állomány mozgósítása: kommunikálás az alkalma-
zottal; motiválás; csoportfolyamatok irányítása; konfliktusok és változások kezelése.

Ellenőrzés, a szervezeti tevékenységek megfigyelése és azok pontosítása a célérés 
érdekében. Ez a folyamat önszabályozó és gyakran ciklikus.27

A szervezés tehát egy olyan tevékenység, amely kitűzött célok elérése érdekében 
alakítja a szükséges munkafolyamatokat, az ezeknek megfelelő szervezeteket, megha-
tározza és elrendeli az ezekhez szükséges munkaerőt és munkaeszközöket. A szervezés 
a vezetési folyamat része, vezetési funkció. A vezetés kitűzi a szervezési célokat, szer-
vezéssel kapcsolatos döntéseket hoz, biztosítja a végrehajtást és ellenőrzést. A vezetés 
határozza meg a szervezési munkát, annak feltételeit, elveit. Minden vezető szervez, 
de nem minden szervező vezet. A szervezés gyakorlata egyidős a munkamegosztással. 
Ahol munkamegosztás van, szükséges a feladatok megosztása is, így fennáll a szerve-
zőtevékenység szükségessége.28

A szolgálatteljesítési idő

A szolgálatteljesítési idő heti 40 óra (a továbbiakban: általános heti szolgálatteljesítési 
idő). A részben vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásban (a továbbiakban: 
készenléti jellegű szolgálati beosztás) ennél hosszabb, de heti 48 órát meg nem haladó 
szolgálatteljesítési idő állapítható meg.

A szolgálatteljesítési idő – a heti szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – több-
heti, de legfeljebb négyhavi vagy 16 heti keretben is meghatározható. A folyamatos 
ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a készenléti jellegű29 szolgálati beosz-
tásban a szolgálatteljesítési időt a heti szolgálatteljesítési időtartam figyelembevételével 
legfeljebb hathavi keretben is meg lehet határozni.

A miniszter rendeletben állapítja meg a készenléti jellegű szolgálati beosztásoknak 
minősülő szolgálati beosztások körét.

27 https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2561:01tetel&catid=295&I-
temid=78 (A letöltés dátuma: 2018. 07. 23.)
28 Hajós–Pakurár–Berde 2015, 12. 
29 Készenléti jellegű szolgálati beosztás az a szolgálati beosztás, amelyben
a) a hivatásos állomány tagja szolgálati feladatainak jellege miatt – hosszabb időszak alapulvételével – a heti 
szolgálatteljesítési idejének legalább egyharmadában fizikai vagy szellemi erőkifejtéssel járó, vagy fokozott 
figyelmet igénylő szolgálatteljesítés nélkül áll a rendvédelmi szerv rendelkezésére, vagy
b) a szolgálatteljesítés – különösen a szolgálati beosztás sajátosságára, a szolgálatteljesítés feltételeire 
tekintettel – a hivatásos állomány tagja számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybe-
vétellel jár, és a hivatásos állomány tagja állandó készenléti helyzetben, a szolgálatteljesítés helyén látja 
el a szolgálatát.

https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2561:01tetel&catid=295&Itemid=78
https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2561:01tetel&catid=295&Itemid=78
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A szolgálatteljesítési idő a munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható. A napi szol-
gálatteljesítési idő ilyen esetben sem lehet négy óránál rövidebb, és 12 óránál hosszabb, 
kivéve:

 – a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásokat,
 – az őr- és a készenléti jellegű szolgálati beosztásokat, valamint
 – a napi 12 órás szolgálatteljesítési idő 30 perccel történő meghosszabbítása az eliga-

zítás, a váltás, valamint a felszerelések felvétele és leadása miatt.

A hivatásos állomány tagjának beosztás szerinti napi vagy heti szolgálatteljesítési meg-
határozott időtartamot legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli időszámítás kezdete 
a beosztás szerinti szolgálatteljesítési időre esik.

Az egyes rendvédelmi szerveknél alkalmazható szolgálati időrendszereket és azok 
kereteit a miniszter állapítja meg.

A szolgálatteljesítési időbeosztást – ide nem értve a túlszolgálat elrendelését – a szol-
gálati elöljáró a szolgálatba lépést megelőzően legalább egy héttel előbb közli a hivatásos 
állomány tagjával. A hivatásos állomány tagjával közölt szolgálatteljesítési időbeosztás-
tól – a túlszolgálat elrendelésének kivételével – csak akkor lehet eltérni, ha azt rendkívüli 
eset szükségessé teszi, továbbá a hivatásos állomány tagjának erre irányuló, indokolt 
kérelme esetén, ha az a szolgálati érdekkel összeegyeztethető. A közölt szolgálatteljesí-
tési időbeosztástól történt eltérést legalább 24 órával a szolgálat tervezett megkezdését 
megelőzően kell közölni a hivatásos állomány tagjával.

A hivatásos állomány
a) nő tagját várandóssága megállapításától gyermekének egyéves koráig, továbbá
b) gyermekét egyedül nevelő tagját gyermekének tízéves koráig, ha annak felügyeletét 

más nem tudja ellátni, éjszakai szolgálatteljesítésre, valamint 24 órás szolgálatra 
nem lehet beosztani.

A munkaközi szünet, a pihenőidő, a pihenőnapok

A hivatásos állomány tagja részére, ha teljesített szolgálata a hat órát meghaladja, mun-
kaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a napi szolgálatteljesítési időn 
belül kell kiadni. A hat órát meghaladó szolgálatteljesítési idő esetén 30 perc, a 12 órát 
elérő szolgálatteljesítési idő esetén 45 perc, a 24 órát elérő szolgálat teljesítése esetén 60 
perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

A hivatásos állomány tagja részére a napi szolgálati tevékenység befejezése és a követ-
kező napi szolgálatteljesítés megkezdése között legalább nyolc óra egybefüggő pihe-
nőidőt kell biztosítani, amelybe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való 
visszautazás időtartama nem számít bele. A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás 
kezdetének időpontjára esik, legalább hét óra.

A hivatásos állomány tagját hetenként két pihenőnap illeti meg, ezeket lehetőleg 
együtt kell kiadni. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosz-



1108

tásokban szolgálatot teljesítők esetében az egy hónapra eső pihenőnapok közül legalább 
az egyiknek vasárnapra kell esnie.

A fentiektől eltérően a pihenőnap – a fokozottan veszélyes szolgálati beosztást 
kivéve – a szolgálati elfoglaltság miatt havonta összevontan is kiadható.

A munkaszüneti napot pihenőnapként kijelölni nem lehet. A váltásos szolgálati idő-
rendszerben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tagnak, amennyiben a nappali szol-
gálat befejezésétől a következő éjszakai szolgálat kezdetéig 24 óránál rövidebb idő áll 
rendelkezésre, az pihenőnapként nem jelölhető ki.

Munkaszüneti nap a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továb-
biakban: Mt.) meghatározott munkaszüneti nap, valamint az egyes rendvédelmi szer-
vek ünnepnapja, ami a bv. szervezet esetében a szeptember 8-a, Szent Adorján napja. 
Munkaszüneti napon, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnapon teljesített szolgálatért 
a hivatásos állomány tagját a munkájáért járó illetményén felül távolléti díj is megilleti.

A pihenőnapokat és a tervezett szabadság napjait a szolgálati elöljáró a szolgálati 
időrendszernek megfelelően, legalább négyhetes időszakra előre tervezi.

A munkarendek

A bv. szerveknél hivatali, rugalmas, vezényléses, váltásos, kombinált, valamint – az orszá-
gos parancsnok egyedi engedélye alapján – folyamatos szolgálati időrendszer határozható 
meg.

A büntetés-végrehajtási szervezet legfeljebb kéthavi keretet alkalmaz a szolgálat-
szervezés, munkaidő-beosztás meghatározása során. A kötelező havi szolgálatteljesítési 
időt az egy hónapban lévő munkanapok 8 órával való szorzata adja meg, ez alól kivételt 
képez a hivatali szolgálati időrendszerben foglalkoztatott személyi állomány, akik ese-
tében az adott napra előírt szolgálatteljesítési idő – a heti 40 órás szolgálatteljesítési idő 
figyelembevételével – az irányadó.

A bv. szervnél alkalmazott szolgálati időrendszert, munkarendet a bv. szerv vezetője 
határozza meg. A szolgálati időrendszerek, munkarendek közötti váltás a munkaköri 
leírás módosítása nélkül nem engedélyezett.

Hivatali szolgálati időrendszer azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, ahol 
a szolgálati feladatok csak a nappali időszak meghatározott részében igénylik a szolgálat 
ellátását. A hivatali szolgálati időrendszerben a hivatásos állomány tagja a hét munka-
napjain, hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig vagy 8.00 órától 16.30 óráig, pénteki 
munkanapon 7.30 órától 13.30 óráig vagy 8.00 órától 14.00 óráig teljesíti a heti szolgálat-
teljesítési idejét. A szolgálatkezdés és a szolgálat befejezésének időpontját az állományil-
letékes parancsnok szolgálati érdekből vagy kérelemre – a heti 40 órás szolgálatteljesítési 
idő figyelembevételével – ettől eltérő időpontban is megállapíthatja.
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A váltásos szolgálati időrendszer a folyamatos szolgálatteljesítést igénylő, folyamatos 
beavatkozási vagy intézkedési feladatok ellátására rendszeresített, továbbá a részben 
vagy egészben készenléti jellegű szolgálati beosztásokban alkalmazható.

A váltásos szolgálati időrendszerben a szolgálatot napoktól, napszakoktól függetlenül 
12/24–12/48 vagy 12/48–12/48, illetve a BvOP főügyeletesi szolgálata (a továbbiakban: 
főügyeletesi szolgálat) esetében 24/72 szolgálati időrendszerben szervezik és teljesítik. 
A szolgálatok átadás-átvétele 12, illetve a főügyeletesi szolgálat esetében 24 óránként 
történik, a váltások száma négy vagy öt. A ht. állományú tag részére szolgálati felszerelés 
felvétele, leadása miatt túlszolgálat nem ismerhető el.

Vezényléses szolgálati időrendszer azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, 
amelyeket olyan feladatokra rendszeresítettek, ahol a szolgálatteljesítési feladat ellátása 
időszakonként eltérő létszámot igényelhet, továbbá ahol a szolgálati feladatok rendes 
szolgálatteljesítés keretében történő ellátása előreláthatóan a hét bármely napján, annak 
bármely időpontjában szükségessé válhat. A vezényléses szolgálati időrendszer a hét 
bármely napján teljesíthető, egyenlőtlenül beosztható, amelyben a napi szolgálatteljesí-
tési idő – a heti 40 órás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – legalább négy óra 
és legfeljebb 12 óra időtartamban határozható meg.

A vezetők szolgálati időrendszere, munkarendje megválasztása során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a hivatali munkaidőn kívül, tervezetten végrehajtott vezetői ellenőrzések 
lehetőség szerint ne keletkeztessenek túlszolgálatot. Abban az esetben, ha a vezetői elle-
nőrzésre túlszolgálat keretében kerül sor, kizárólag a ténylegesen ellenőrzésre fordított 
idő számolható el szolgálatteljesítési időként. A ht. állományú tag szabad-, pihenő vagy 
munkaszüneti napon történő berendelése esetén keletkezett túlszolgálat esetén kizárólag 
a tényleges munkavégzésre fordított időt lehet elszámolni.

Rugalmas szolgálati időrendszer azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, 
ahol a szolgálati beosztással járó feladatok nem kötődnek kizárólag a hivatali szolgálati 
időrendszerben meghatározott időszakhoz, illetve amelyeknél a napi szolgálatteljesítés 
időtartama előre nem meghatározható és hullámzó jellegű. A rugalmas szolgálati idő-
rendszerben a hivatásos állomány tagja naptári hetenként vasárnap kivételével a hét 
bármely öt napján teljesít szolgálatot, amelyben a napi szolgálatteljesítési időt – a heti 
40 órás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – úgy állapítják meg, hogy a napi 
szolgálatteljesítési idő nem lehet öt óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb. A napi szol-
gálatteljesítési időben meg kell határozni azt az ötórás időszakot, amelyet a hivatásos 
állomány tagja a szolgálatteljesítési napon szolgálatban köteles tölteni, a fennmaradó 
időtartamot a hivatásos állomány tagja az általa vagy a szolgálatszervezést végző szol-
gálati elöljáró által meghatározott időpontban tölt szolgálatban.

Rugalmas szolgálati időrendszer alkalmazása esetén a törzsidőnek 8.30 és 13.30 óra 
közé kell esnie, és a szolgálati feladatok teljesítését nem késleltetheti és nem akadályoz-
hatja.
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A kombinált szolgálati időrendszer a váltásos, vezényléses és a hivatali szolgálati időre-
ndszer kombinációjának függvényében alakul. A szolgálati időrendszer váltását a szol-
gálatteljesítési napot követő szabadidő letelte után lehet végrehajtani.

A kombinált szolgálati időrendszer bevezetése nem járhat a ht. állományú tag arány-
talan szolgálati leterhelésével, a szolgálati időrendszerek közötti váltások során a pihe-
nőidők betartása kötelező.

Kombinált szolgálati időrendszer esetén ki kell jelölni az alapszolgálati időrendet. 
A ht. állományú tag kombinált szolgálati időrendszerben az annak alapjául szolgáló 
időrend szerinti szolgálatokon felül havonta maximum négy, más időrendnek megfelelő 
szolgálatra osztható be. A kombinált szolgálati időrendszerre történő áttérés során a ht. 
állományú tag bevezetést megelőző szolgálati időrendszerét minden esetben figyelembe 
kell venni, és alapként kezelni.

Folyamatos szolgálati időrendszer azokban a szolgálati beosztásokban alkalmazható, ahol 
a megszakítás nélküli működést igénylő feladatok ellátása fokozott figyelmet igényel 
és a munkaterhelés viszonylag állandó, egyenletes.

A tervezett napi szolgálatteljesítési idő szolgálati érdekből korábbi kezdéssel vagy későbbi 
befejezéssel meghosszabbítható, ennek indokát a RobotZsaru Szolgálatvezénylés Modul-
ban (a továbbiakban: Modul) megjegyzésként rögzíteni kell.

A szolgálattervezés és a szolgálatszervezés folyamata

A szolgálatok tervezését, valamint a napi szolgálat szervezését és teljesítését a Modulban 
kell végrehajtani. A szolgálatteljesítési időbeosztás tervezését tárgyhónapot megelőzően 
egy héttel korábban, egy hónapra előre el kell készíteni. Gondoskodni kell arról, hogy 
azt az érintettek megismerjék, akadályoztatásuk esetén (egészségügyi szabadság, egyéb 
távollét) kiértesítésük a bv. szerv vezetője által meghatározottak szerint megtörténjen. 
A szakterület szolgálattervét a szakterületi vezető, a szakterületi vezetőkre vonatkozó 
szolgálatterveket a bv. szerv vezetője hagyja jóvá.

A Modulban a tervezett szolgálatteljesítési időbeosztást rögzíteni kell. A szolgálat-
teljesítési időt – amennyiben a tervezethez képest eltérés történt – a szolgálat befejezését 
követően, de legkésőbb a következő munkanapon a szolgálati napló vagy a túlszolgá-
lat-elrendelő, illetve szabadidő kivételét igazoló dokumentum adatai alapján a Modulban 
is rögzíteni kell.

A pihenőnapokat a tervezési időszakra vonatkozóan előre ki kell jelölni, amelyeket 
a programban úgy kell rögzíteni, hogy az egybefüggő 24 óra egyértelműen megállapít-
ható legyen.

Amennyiben a szolgálatra berendelés a kijelölt pihenőnapra esik, azt a Modulban 
túlszolgálatként kell rögzíteni.

A ht. állományú tag szolgálatteljesítését a részére meghatározott munkaidőkeretnek 
megfelelő óraszám figyelembevételével kell tervezni. Ha a tárgyidőszakban a ht. állomá-
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nyú tag szolgálatteljesítése az összesített kötelező óraszámot nem éri el, az a következő 
elszámolási időszakban túlszolgálat elrendelésével nem kompenzálható.

Szabadságot és egészségügyi szabadságot kizárólag a ht. állományú tag szolgálati 
időrendszerének megfelelő napokra lehet a Modulban rögzíteni, az azon felüli, helyet-
tesítés miatt betervezett napokra távollétet elszámolni tilos.

A váltásos vagy az azon alapuló kombinált szolgálati időrendszerben a ht. állományú 
tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszernek megfelelő alapszolgálatra kell 
kijelölni, kivéve, ha előre ütemezetten hivatali munkarendben (például rehabilitációs 
szabadság, rekreáció stb.) tölti egészségügyi szabadságát. Abban az esetben, amennyi-
ben a ht. állományú tag nem előre ütemezetten/tervezhetően tartózkodott egészségügyi 
szabadságon, azonban egy hónap vonatkozásában legalább két teljes naptári hetet töltött 
betegállományban, úgy az elszámoláskor a napi 8 óra szolgálatteljesítési idő az irányadó 
a hivatali munkarend szerinti munkanapokra tekintettel.

A rugalmas, vezényléses és az azon alapuló kombinált szolgálati időrendszerekben 
a ht. állományú tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszerének megfelelő 
alapszolgálataira kell kijelölni és 8 órában elszámolni. Amennyiben már a szolgálat 
tervezésekor ismert az egészségügyi szabadság ténye, akkor azt 8 órában szükséges 
rögzíteni, egyéb esetben a már tervezett óraszámot szükséges felülírni.

A hivatali munkarend esetében az adott napra vonatkozóan az intézetparancsnok által 
meghatározott/engedélyezett szolgálatteljesítési időt kell a távollét napjaira elszámolni.

A váltásos szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő ht. állományú tag esetében 
a szabadságon vagy betegszabadságon töltött napokra az eligazítás és váltás idejével 
csökkentett óraszámokat kell a távollét napjaira a Modulban rögzíteni, illetve a havi 
szolgálatteljesítési idő összesítésénél elszámolni.

Hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt – előzetes egyeztetést 
követően – a bv. szerv vezetője jogkörében eljárva, kizárólag szolgálati érdekből, a beren-
delhetők létszámát figyelembe véve a napi szolgálatszervezést megváltoztathatja, a ht. 
állományú tagot szolgálatba legalább 24 órával előbb, rendkívüli esetben azonnal – doku-
mentáltan – berendelheti.

Hivatali munkaidőben a szakterület vezetője, azon túl a szolgálatban lévő biztonsági 
tiszt a szolgálati feladatok végrehajtását követően – a tervezettől eltérően, az ott meg-
jelölt időponttól korábban – elrendelheti a szolgálat befejezését, azonban az elrendelt 
túlszolgálat pénzbeli megváltását igénylő ht. állományú tag esetében a későbbi szolgálati 
napokra előre tervezett órákat a szolgálati érdekre hivatkozva csökkenteni nem lehet.

Hivatali munkaidőben a szolgálatból engedéllyel történő korábbi távozás tényét 
a szakterületi vezető, azon túl a biztonsági tiszt a Modulban, és azon szakterületeknél, 
ahol szolgálati napló vezetése kötelező, a szolgálati napló „A szolgálat alatt történt ese-
mények” rovatában is köteles időpont megjelölésével rögzíteni.
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Az éves oktatásra, fizikaiállapot-felmérésre, valamint egészségügyi és pszichikai 
vizsgálatra fordított időt a szolgálatszervezés során előre tervezetten kell jelölni. Annak 
végrehajtását szolgálatteljesítési időként kell elismerni.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló 2015. évi XLII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti szolgálattelje-
sítési kötelezettség alóli mentesülésre, illetve a 105. § (2) bekezdése szerinti távolléti díjra 
jogosultságra vonatkozó szabályok akkor alkalmazhatók, ha a személyi állomány tagja 
a kötelezettség teljesítése időpontjában egyébként is be volt osztva szolgálatteljesítésre.

Amennyiben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 706. §-a  értelmében 
a terheltnek – tényleges szolgálati viszonya fennállása alatt – szolgálatmentességet kell 
biztosítani, ha olyan eljárási cselekményen vesz részt, amelyen a jelenlétét a törvény 
lehetővé vagy kötelezővé teszi, az nem minősül a Hszt. 105. § (2) bekezdése hatálya alá 
tartozó szolgálatmentességnek.

Ha a ht. állományú tag az adott hónapban kizárólag átrendeltként teljesített szol-
gálatot, akkor – amennyiben arról a szolgálatterv elkészítését megelőzően a szolgálati 
elöljárónak tudomása van – a távollétet a hivatali szolgálati időrendszernek megfelelően 
kell jelölni. Abban az esetben, ha a fogadó bv. szerv írásos értesítése szerint az átrendelt 
a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon is szolgálatot teljesített, vagy munkanapon 
8 órát meghaladó szolgálatteljesítési ideje keletkezett, akkor annak megfelelően kell 
a teljesített óraszámokat összesíteni.

A napi szolgálatszervezés

A napi szolgálat meghatározására a Modul szerinti szolgálatszervezési kimutatást (szemé-
lyi szolgálattervezet) kell alkalmazni. Amennyiben a Modul szerinti szolgálatszervezési 
kimutatás alkalmazása – a tervezett szolgálatok gyakori változása, a meghatározott napi 
szolgálati létszám biztosítása miatt – akadályba ütközik, az 1. melléklet szerinti szolgálat-
szervezési napló alkalmazható. A naplót minden olyan szakterület köteles vezetni, ahol 
vezényléses, váltásos munkarendet, illetve ahol őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot 
alkalmaznak. A napi szolgálatszervezést a szolgálatba lépést megelőzően legalább 72 
órával el kell készíteni, ki kell nyomtatni, és jóvá kell hagyni. A soron következő szolgálat 
időpontjának tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal igazolják a bv. szerv vezetője 
által egyedileg rendszeresített okmányban. Amennyiben arra távollét miatt nincs mód, 
akkor a kiértesítés megtörténtét dokumentálni kell. Az 1. melléklet szerinti szolgálat-
szervezési napló tartalmi jegyeiben a helyi sajátosságoknak megfelelő módosítást a bv. 
szerv vezetője engedélyezi.

Szolgálatcserére a tárgynap előtt legalább 48 órával, indokolt esetben 24 órával 
megelőzően van lehetőség, egyéni kérelem alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell 
az elcserélendő szolgálat pontos helyét, idejét, illetve a cserét kérő és a cserét biztosító 
aláírását. A szolgálatcserét a bv. szerv vezetője vagy az általa megbízott szakterületi 
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vezető engedélyezheti, amely nem okozhat sem túlszolgálatot, sem a kötelező óraszámtól 
kevesebb szolgálati időt.

Amennyiben a soron következő szolgálat helyének és időpontjának közlése a megelőző 
szolgálatból történő lelépéskor nem lehetséges, az érintett ht. állományú tagot arról – a bv. 
szerv vezetője által meghatározott módon – értesíteni kell.

Más szakterületre történő áthelyezés, ideiglenes átrendelés esetén a Modulban a ht. 
állományú tag szolgálati időrendszerét, besorolását a szolgálattal összefüggő idők rög-
zítésével a szolgálatteljesítés utolsó napjával le kell zárni.

A túlszolgálat

Ha a szolgálati érdek vagy rendkívüli eset – így különösen tömegbaleset, elemi csapás, 
katasztrófa vagy súlyos kár megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása, 
továbbá egyéb, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, előre nem látható körülmény 
bekövetkezése – szükségessé teszi, a hivatásos állomány tagja a Hszt. 134. §-ában meg-
határozott szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon is köte-
lezhető arra, hogy szolgálatot teljesítsen.

A nem hivatali szolgálati időrendszerben dolgozónál a munkaszüneti napon telje-
sített szolgálat önmagában nem jelent túlszolgálatot. A túlszolgálat akkor keletkezik, 
ha a hivatásos állomány tagja részére meghatározott szolgálatteljesítési idő keretét az e 
napon teljesített szolgálat részben vagy egészben túllépi, vagy ha a hivatásos állomány 
tagját a szolgálatteljesítési időbeosztáson túl szolgálatteljesítésre szolgálatba rendelték.

A napi tervezett szolgálati időn felül, az adott szolgálati időrendszerben meghatároz-
ható napi óraszám felső határát meghaladóan, a munkaidőkeret alapján meghatározható 
óraszámon felül, vagy a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon dokumentáltan 
elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül.

A szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell megha-
tározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja 
meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i  2003/88/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtarta-
mot, a Hszt. 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban 
nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot. E szerint az egy 
naptári évben elrendelhető túlszolgálat legfeljebb 416 óra. A 416 órás korlátozás nem 
alkalmazható, ha a túlszolgálatra tömegbaleset, elemi csapás, katasztrófa vagy súlyos kár 
megelőzése, elhárítása, következményeinek felszámolása vagy egyéb, a köz- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető, előre nem látható körülmény bekövetkezése miatt kerül sor.

A túlszolgálatot az állományilletékes parancsnoknak vagy az általa felhatalmazott 
szolgálati elöljárónak írásban kell elrendelnie. A teljesített túlszolgálatról nyilvántartást 
kell vezetni.
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A rendvédelmi szerv vezetőjének és helyetteseinek, valamint a szervezeti egység veze-
tőjének és helyetteseinek nem jár a túlszolgálatért ellentételezés, ha a tárgyévben teljesí-
tett túlszolgálat ideje nem haladta meg a 350 órát. Az egyéb beosztásban lévő hivatásos 
állományú tagoknak a túlszolgálattal azonos tartamú szabadidőt kell biztosítani. Ha 
a túlszolgálatot heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat 
kétszeresének megfelelő szabadidő jár.

A túlszolgálatért járó szabadidőt lehetőség szerint 30 napon belül kell kiadni. Ha 
a szabadidő kiadása veszélyezteti a szolgálatellátást, a szabadidő kiadását hat hónapon 
belül kell biztosítani. Ha a túlszolgálat havi vagy többhavi szolgálatteljesítési idő kereté-
ben történt, a szabadidő kiadása történhet hat hónapon túl is, de legkésőbb a következő 
év első félévében ki kell adni.

A napi tervezett szolgálati időn felül, az adott szolgálati időrendszerben meghatároz-
ható napi óraszám felső határát meghaladóan, a munkaidőkeret alapján meghatározható 
óraszámon felül, vagy a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon dokumentáltan 
elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül.

A rugalmas és vezényléses szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő állomány 
napi 12 órát meghaladó szolgálati ideje túlszolgálatnak minősül, amelyet ennek megfe-
lelően kell rögzíteni a Modulban. Túlszolgálatot írásban kell elrendelni, amely elsősor-
ban a Modul által generált nyomtatvány alkalmazásával történhet a bv. szerv vezetője, 
valamint az SZMSZ-ben  meghatározott, túlszolgálat elrendelésére jogosult személy 
aláírásával.

Amennyiben a túlszolgálat elrendelése előzetesen a Modulban nem rögzíthető, vagy 
annak előzetes rögzítése érdeksérelemmel járhat, az elrendelés az alábbi dokumentu-
mok alkalmazásával is történhet, de a teljesítést a Modulban utólag rögzíteni szükséges, 
és a generált nyomtatványt ki kell tölteni és ki kell nyomtatni:

a) havi és a napi szolgálatszervezési okmány,
b) belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás.

Túlszolgálatra való berendelés esetén az érintettel való közlés módját, formáját a bv. 
szerv vezetője határozza meg. Annak tényét – amennyiben annak vezetését meghatá-
rozták – a napi szolgálatszervezési napló „megjegyzés” rovatában rögzíteni kell. A túl-
szolgálat elrendeléséről a ht. állományú tagot legalább 48 órával korábban értesíteni 
kell, ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet. Túlszolgálat elrendeléskor a ht. 
állományú tagot írásban nyilatkoztatni kell, hogy a túlszolgálat ellentételezését szaba-
didőben vagy díjazás formájában igényli, majd ezt követően a Modulban rögzíteni kell, 
és a modul által generált nyomtatványon aláírással kell, hogy igazolja az ellentételezés 
általa választott módját. Szabadidőben történő megváltásra a ht. állomány tagjának nyi-
latkozata alapján is csak a már teljesített túlszolgálat esetén van lehetőség, túlszolgálatot 
megelőzően, annak kompenzálására jóváírni nem lehet. A túlszolgálat szabadidőben 
történő megváltása kizárólag a Modul által generált nyomtatvány aláírásával valósul-
hat meg. A túlszolgálat szabadidővel történő megváltása nem tekinthető havi kötelező 
óraszám alatti teljesítésnek.
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Amennyiben szolgálati érdekből a ht. állomány tagjának szolgálati ideje már a terve-
zéskor meghaladja a havi kötelező óraszámot, az azon felüli szolgálatokat túlszolgálatként 
kell rögzíteni. Ha a kötelező óraszám elérése egy adott napra tervezett szolgálati időn 
belülre esik, az aznapi szolgálatot megbontva rendes szolgálat és túlszolgálat egyidejű 
elrendelésével kell rögzíteni.

A rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében elren-
delt szolgálatteljesítést, továbbá a készenlétbe helyezési vagy értesítési gyakorlaton 
és a törzsfoglalkozáson való részvételt szolgálatteljesítési időként kell elismerni. A rend-
kívüli eset (például baleset, elemi csapás stb.) miatt elrendelt szolgálat túlszolgálatnak 
minősül. Rendkívüli esetben túlszolgálatra a fokozottan veszélyes beosztást betöltők is 
kötelezhetők. A ht. állományú tag részére szabadságának ideje alatt szolgálatteljesítés 
nem engedélyezhető. Amennyiben a ht. állományú tagot bármely oknál fogva berendelik, 
az csak a szabadság egyidejű megszakításával történhet. A túlszolgálat nyilvántartása, 
elszámolása a 2. melléklet szerint történik.

A pótlékok

A szolgálatteljesítési idő korábbi berendeléssel vagy visszatartással való meghosszabbí-
tása a pótlékra való jogosultságot munkarendtől függetlenül megnyitja.

A rendvédelmi alkalmazottakra vonatkozó eltérő szabályok

A rendkívüli munkaidőt írásban kell elrendelni, elsősorban a Modul által generált 
nyomtatvány alkalmazásával történhet a bv. szerv vezetője, valamint az SZMSZ-ben  
meghatározott, túlszolgálat elrendelésére jogosult személy aláírásával. A nyilvántartás 
és elszámolás rendjét a rendvédelmi szerv vezetője határozza meg.

A rendvédelmi alkalmazottak munkarendjére, rendkívüli munkaidejére, a rendkívüli 
munkaidő elszámolására a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományá-
nak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 289/I–289/L. §-ai, valamint 
a 289/N. §-a  az irányadók. A rendvédelmi alkalmazottak esetén a rendkívüli munkaidő 
nyilvántartása, elszámolása a 3. melléklet szerint történik.

A büntetés-végrehajtási objektumok őrzése, védelme

Az objektumőrzés

A bv. objektum fogalma és az objektumőrzés célja

Az objektum az egyes szervezeteknél, rendvédelmi szerveknél vagy a személy- 
és vagyonvédelmi területen használt fogalom. Általános értelemben jelenthet tárgyat, 
dolgot, de ugyanígy érthetünk alatta épületet, létesítményt is. A mi szempontunkból 
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csak azokat az épületeket és létesítményeket soroljuk ide, amelyek a büntetés-végrehajtás 
tulajdonában vannak.

A büntetés-végrehajtási objektum alatt
 – a szervezet személyi állományának, fegyverzeti felszerelésének és egyéb anyagi 

javainak elhelyezésére és
 – a rendeltetésszerű működés biztosítására szolgáló épületeit, valamint
 – a fogvatartottak elhelyezésére, munkáltatására, foglalkoztatására szolgáló létesít-

ményeit kell érteni, a hozzátartozó területekkel együtt.

Mezőgazdasági bv. intézetek esetében a rendeltetésszerű működéshez elengedhetetle-
nül szükséges létesítmények és a hozzájuk tartozó területek is védendő objektumnak 
minősülnek.

A veszélyeztetettség minden objektum tekintetében jelentkezik. Ezek lehetnek olyan 
emberi cselekmények vagy természeti események, amelyek a működést zavarják, illetve 
az objektum biztonságát negatívan érintik. A „veszélyek” ellen tehát védekezni kell.

A bv. intézetek sajátossága, hogy őrzésük eltér az általános objektumőrzési és objek-
tumvédelmi elvektől, mivel az objektumőrzési feladatok mellett fogva tartott személyek 
őrzését és védelmét is biztosítani kell. Az egyik alapvető követelmény a bv. intézetekre 
nézve az, hogy a fogvatartottakat biztonságosan őrizzék, és így biztosítsák a társada-
lomtól való elszigetelésüket, továbbá az, hogy a büntetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok zavaroktól mentes állapotban elláthatók legyenek. E követelmény teljesítésé-
hez szükséges, hogy minden bv. intézetben, intézményben és gazdálkodó szervezetnél 
biztonsági rendszert alakítsanak ki, aminek fontos és szerves részét képezi az objektu-
mőrzés és -védelem.

Az objektumőrzés célja, hogy a bv. intézetek működőképessége, az esetlegesen előforduló 
zavaró körülmények megszüntetése folyamatosan biztosított legyen.

A bv. biztonsági rendszere több alrendszerből áll, az egyik leglényegesebb ezek közül 
a szűk értelemben vett biztonsági rendszer. Ez az őrhelyeken és egyéb szolgálati helyeken 
teljesített biztonsági tevékenység a rendelkezésre álló biztonsági berendezések, techni-
kai eszközök, szolgálati állatok alkalmazásának meghatározott rendje. Ennek folyamán 
valósul meg többek között az objektumvédelem is.

A büntetés-végrehajtási objektumok sajátosságai

Ahhoz, hogy a bv. objektum biztonságos őrzését és védelmét meg lehessen szervezni, 
figyelembe kell venni több, az adott objektumra és annak környezetére jellemző sajá-
tosságot. Ezen sajátosságokból négyet kell mindenképpen megemlíteni, ugyanis ezek 
nélkül nem képzelhető el a hatékony objektumőrzés.
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1. Földrajzi jellegű sajátosságok:
- az adott objektum területi elhelyezkedése (településen kívüli vagy belüli),
- az adott objektum domborzati elhelyezkedése (a külső beláthatóság miatt fontos),
- az adott objektum megközelíthetősége (úthálózat és annak a minősége),
- az adott területen milyen éghajlati viszonyok az uralkodók,
- az adott objektumot körülvevő növényzet.

2. Építészeti jellegű sajátosságok:
- az objektum mérete, magassága, az épületek és a tetőszerkezet anyaga,
- az objektumon belül mennyi az épületek száma, és milyen az elhelyezkedésük,
- milyen a belső úthálózat az egyes területek megközelíthetősége szempontjából,
- milyen az egyes területek elszigeteltsége egymástól,
- milyen az objektum megvilágítottsága,
- az objektum környékén lévő épületek jellege,
- az őrzés-védelem érdekében kialakított építmények (őrtornyok, védelmi építmé-

nyek: őrtorony alatt, lőrésekkel ellátva, lövészlyukak földbe süllyesztett beton-
gyűrűk).

3. Személyi jellegű sajátosságok:
Itt alapvetően két csoportot kell figyelembe venni, az egyik a személyi, a másik pedig 

a fogvatartotti állomány.
Személyi állomány:

- életkor,
- nemek szerinti megoszlás,
- munkaviszony szerinti összetétel,
- stb.

Fogvatartotti állomány:
- veszélyességük,
- végrehajtási fokozatuk,
- létszámuk,
- nemük, és életkoruk,
- stb.

Figyelembe kell még venni az együttműködésben részt vevő más rendvédelmi szervek 
segítségnyújtási képességét, valamint az objektum közelében lévő lakosság összetételét.

A büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti egységei lehetnek intézetek, intézmények 
és gazdálkodó szervezetek. Az intézetek a jogszabályok, az országos parancsnok uta-
sításai, parancsai, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak alapján 
ellátják a büntetések és intézkedések végrehajtásával járó feladatokat – köztük a kóros 
elmeállapotúak, valamint a kábítószerfüggőket gyógyító kezelésen részt vevők – gyó-
gykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását.

Intézet a büntetés és intézkedés jellegére, a végrehajtási fokozatára, a fogvatartottak 
életkorára, nemére és a végrehajtás sajátos körülményeire tekintettel alapítható.
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A büntetés-végrehajtási intézetek őrzése

A veszéllyel minden esetben számolnunk kell, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy min-
dent megtettünk a veszélyek elhárítása érdekében. Az objektumok biztonságát különböző 
emberi magatartások, valamint természeti események, körülmények sérthetik vagy 
veszélyeztethetik. Ezeket a szakirodalom általánosan rendkívüli eseménynek nevezi. 
Az objektumokat súlyosan veszélyeztető természeti eseményeket természeti és civili-
zációs katasztrófáknak hívjuk.

A természeti katasztrófák az emberi cselekvéstől függetlenül következnek be. Ezek 
lehetnek: tűzvész, árvíz, vihar, szélvihar, földrengés, villámcsapás stb.

A civilizációs katasztrófák sem állnak minden emberi magatartástól függetlenül. 
Lehet, hogy éppen az ember a kiváltó ok (amely lehet szándékos vagy gondatlan magatar-
tás), de az is előfordul, hogy az emberi tevékenység jelen van, de közvetlen összefüggés 
nem mutatható ki, például anyagszerkezet meghibásodása is vezethet katasztrófához. 
Ezek lehetnek: üzemzavar, közúti baleset, terrorcselekmények stb.

Az objektumőrzés

Az objektumőrzés, olyan biztonsági személyzettel, mechanikai- és technikai eszkö-
zökkel, illetve ezek kombinációival végzett tevékenység, amely fő feladataként megelőzi, 
megakadályozza az objektum biztonságát veszélyeztető cselekményeket. Az objektu-
mőrzés alatt állandó, folyamatos tevékenységet kell érteni. Ez az állandó jelenlét talán 
a legfontosabb, hiszen ez önmagában megelőző jellegű tevékenység.

Az objektumőrzés módjai

Jelzőrendszer nélküli, (vagy más néven hagyományos őrzés). Ennél az őrzési módnál 
az őrzésre főként az élőerőt használják fel, vagyis a felállított biztonsági felügyelők 
érzékelésein, gyakorlati tevékenységén alapul.

Jelzőrendszeres mód, amikor a technikai őrzés minden eleme alkalmazott, nem felté-
tele a külső személyi őrzés, de készenléti erő szükséges arra az esetre, mikor a technikai 
berendezések jelzését ki kell vizsgálni, valamint, ha intézkedni kell.

Nagyon fontos követelmény, hogy a jelzőrendszer alkalmasságát rendszeresen elle-
nőrizni kell, és folyamatosan karban kell tartani, ehhez pedig a technikai rendszer 
és a készenléti erő tagjainak magas fokú képzettsége szükséges.

Szolgálati kutyával megerősített őrzés, amikor a szolgálati kutyát – kiképzéstől 
függően – alkalmazzuk objektumőrzésre. A szolgálati kutyát csak olyan feladat vég-
rehajtására lehet alkalmazni, amelyre kiképezték és minősítése alapján annak ellátásra 
alkalmas. Szolgálatba a szolgálati kutya csak állományparancsban kinevezett – kivéte-
lesen megbízott – kutyavezetővel állítható. A kutyavezető feladatait őrutasításban vagy 
szolgálati utasításban kell rögzíteni.
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Az objektumőrzés formái

A külső őrzés az őrzendő terület határaira telepített (bástyafal, kerítés, bejárati kapuk 
stb.) őrzési és védelmi tevékenységet jelenti.

A pontőrzés a külső őrzésnek az a formája, amikor a felállított biztonsági felügyelő 
az őrzendő terület meghatározott részét őrzi. Ezek a pontok az objektum fontosabb részei, 
ilyen például egy lőszerraktár, az objektum bejárata vagy az objektum egymástól távol 
eső épületei, épületcsoportjai, de nem a teljes objektumra terjed ki. Az előnye ennek 
a formának, hogy kevés élőerőre van szükség. Hátránya, hogy az objektum egyes részei 
őrzés nélkül maradnak, és így kevésbé biztosítja az összefüggő objektumvédelemre 
való áttérést, ugyanakkor az adott területen igen magas szintű – szinte mindenre kiter-
jedő – őrzés valósul meg. Ezért kell az őrzés e formáját az objektum működése szem-
pontjából kiemelkedő helyet betöltő részein alkalmazni.

A körkörös őrzés a külső őrzésnek az a formája, ahol a felállított biztonsági felügyelők 
figyelési és tüzelési sávjai keresztezik egymást. Az objektum, a kerítés, illetve az épület-
falak vonalában őrhelyeket létesítenek és így lesz összefüggő az őrzés. Olyan esetekben 
alkalmazzák, ha nagy az objektum területe és minden irányból fennáll a kitörés, illetve 
a behatolás lehetősége. A körkörös őrzés az objektum hézagmentes külső őrzését biz-
tosítja, a belső területek minimális mértékben vannak őrzés alatt.

Előnye, hogy biztosítja az objektum őrzését a külső-belső támadással szemben. Hátrá-
nya, hogy csak részben biztosítja a belső területek őrzését – az építészeti sajátosságoktól 
függően – jelentős lehet azon területek, épületek, létesítmények száma, amelyekre nem 
terjed ki az őrzés, továbbá viszonylag nagy létszámú élőerőt igényel.

A kombinált őrzés az előző kettő ötvözete, az objektum határvonalát körkörös őrzéssel, 
a fontosabb belső és külső részeit pedig pontőrzéssel őrzik. Alkalmazása ott célszerű, ahol 
nemcsak nagy az objektum területe, hanem a belső területen lévő létesítmények őrzése is 
fontos, amikor nem elegendő a külső védelem és a falak belső részeinek a védelme. Mivel 
a bv. intézetek jelentős része ilyen objektumnak mondható, ezért lényegében mindegyik 
esetében ezt az őrzési formát kell alkalmazni.

Előnye, hogy az objektum területe mentén az ellenőrzés teljes és az objektumvéde-
lemre való áttérés lehetőségét ez az őrzési forma biztosítja a legjobban.

Hátránya, hogy a legnagyobb élőerőt ez az őrzési forma igényli, továbbá az, hogy 
az objektum belterületén az ellenőrzés nem teljes, csak részleges; a veszélyes pontokra 
korlátozódik.

Összességében elmondható, hogy a bv. objektumok esetében nem beszélhetünk maxi-
mális őrzésről, védelemről, de a leghatékonyabb és legeredményesebbnek a jelzőrend-
szeres plusz szolgálati kutyával megerősített mód és kombinált őrzési forma együttes 
alkalmazása mondható.
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A büntetés-végrehajtási szerv működésének, a fogva tartás rendjének 
és biztonságának fenntartása érdekében alkalmazott biztonsági létesítmények, 

berendezések és technikai eszközök
A technikai eszközök és berendezések az elmúlt években egyre nagyobb fejlődésen 
mentek át, így egyre nagyobb lett a jelentőségük is. A megfelelő minőségű és mennyi-
ségű technikai eszközök és berendezések alkalmazása nagymértékben tudja növelni 
az objektumőrzés és védelem hatékonyságát. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nem 
lehet a végtelenségig növelni a technikai eszközök mennyiségét, illetve nem igaz az, 
hogy a technikai eszközök számának emelésével egyenes arányban csökkenthető a sze-
mélyi állomány létszáma. Ennek több oka is van, így a nagyobb mennyiségű technikai 
eszköz telepítése nagyobb számú kezelő- és karbantartószemélyzetet is igényel, akiket 
folyamatosan oktatni és képezni kell. Meg kell azt is gondolni, hogy mekkora az az 
adatmennyiség, amelyet még megfelelő hatékonysággal kezelni tud az állomány. Végül 
komoly hiányossága a technikai eszközöknek, hogy az esetek jelentős részében csak 
jelezni tudják a problémát, de a szükséges intézkedéseket nem képesek megtenni – pél-
dául a szökési cselekményt érzékelik, kamerák közvetítik, bizonyos mértékben nehezí-
tik –, de az elfogáshoz szükség van a személyi állományra. Tehát a technikai eszközök 
telepítésénél nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő minőségre és mennyiségre, mert 
ha ezek nem megfelelőek, könnyen előfordulhat, hogy megnehezítik a körülményeket, 
sőt akár még rendkívüli események bekövetkezését is előidézhetik.

Az intézet biztonsági berendezései és technikai eszközei:
 – védelmi építmények, őrhelyek és azok technikai berendezései,
 – jelző, riasztótechnikai eszközök és rendszerek, zárt láncú televíziórendszer,
 – bástyafal,
 – biztonsági kerítés,
 – nyomsáv,
 – biztonsági ajtók, zárak, zárrendszerek,
 – biztonsági rács, jelzőrács,
 – kilátásgátló,
 – műszaki akadály,
 – fix- vagy mobil testhőmérséklet-érzékelők,
 – testszkennerek,
 – mobiltelefon-detektorok,
 – világítástechnikai berendezések, áramfejlesztő,
 – különleges gépjárművek és egyéb járművek,
 – hírösszeköttetést biztosító berendezések,
 – fémkereső, csomagátvizsgáló és anyagazonosító berendezések és eszközök.

A felsorolt eszközök és berendezések segítségével valósítható meg a technikai őrzés, 
amit az alábbiak szerint lehet megfogalmazni.

Technikai őrzés, az érzékszervekkel történő figyelésnek, olyan biztonsági berende-
zéssel vagy technikai eszközzel való kiegészítése, amely a külső felállított biztonsági 



1121

felügyelőnek, a biztonsági ügyeletnek jelzi az őrzött területről kifelé irányuló mozgás, 
illetve a behatolási kísérlet helyét. A szolgálatteljesítési helyeket úgy kell kialakítani, 
hogy az védjen a közvetlen támadástól és szükség esetén védelmi állásként is használ-
ható legyen.

Az objektumőrzésben részt vevő személyek köre (az őrzést ellátók)

Az objektumőrzés közvetlen megvalósítása négy szolgálatteljesítési hely folyamatos 
működtetésével valósul meg, ezek a külső őrhelyek, a személy- és járműbejárati kapuk, 
valamint a járőrtevékenység.

A külső őrhelyeken szolgálatot ellátó személy az a biztonsági felügyelő, aki a szol-
gálatban lévő biztonsági tiszt – bv. gazdasági társaság esetén a munkáltatásbiztonsági 
vezető – közvetlen alárendeltségében, lőfegyverrel vagy egyéb rendszeresített kénysze-
rítőeszközzel, eligazítás és őrutasítás alapján látja el a biztonsági tevékenységet.

Feladatai:
a) a fogvatartottak, a rábízott épület, illetve terület őrzése, védelme,
b) az őrhely és a szolgálat szabályos átadás-átvétele,
c) az őrutasítás, az eligazítás és a szolgálati elöljáró utasítása alapján történő szolgá-

latellátás,
d) megakadályozni, hogy a bv. objektumba, illetve onnan illetéktelen személy, illetve 

a bv. rendjére, biztonságára veszélyes tárgy vagy anyag jogellenesen be-, illetve 
kijusson,

e) haladéktalanul intézkedni, valamint jelentést tenni a bv. objektum rendjére, bizton-
ságára veszélyes körülmények észlelése esetén.

Az őrhelyen tilos minden olyan tevékenység, ami az őrhelyen szolgálatot ellátó biztonsági 
felügyelő figyelmét a szolgálati feladata ellátásáról elvonja. Így különösen:

a) az őrhelyét engedély nélkül elhagyni,
b) lőfegyverét, felszerelését illetéktelen személynek átadni, szabályellenesen hordani, 

őrizetlenül hagyni, rendeltetésellenesen kezelni,
c) tiltott tárgy átadás-átvételét megengedni, tiltott kapcsolatot engedélyezni,
d) aludni, bódult állapotot előidéző szert fogyasztani,
e) szórakoztatóelektronikai, nem szolgálati hírközlő, kommunikációs és egyéb tech-

nikai eszközt (számítógép, játékgép, mobiltelefon stb.), valamint az ilyen jellegű 
szolgálati eszközt nem szolgálati célból használni,

f) a feladat ellátásával nem összefüggően – különösen szórakozás céljából – olvasni.

Az objektumőrzés bizonyos esetekben, nem biztosítható a kötött őrhelyek működtetésé-
vel, ezért szükség van egy olyan objektumőrzési elemre, amely képes azokat megfelelő 
módon helyettesíteni. Ezt a célt szolgálja a járőrtevékenység alkalmazása.
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Járőrtevékenységet ellátó személy az a biztonsági felügyelő, aki a szolgálatban lévő 
biztonsági tiszt közvetlen alárendeltségében lőfegyverrel és/vagy egyéb kényszerítőesz-
közzel a számára eligazításban és/vagy őrutasításban meghatározott területen figyeléssel 
lát el biztonsági tevékenységet. Feladatai:

a) az őrutasítás, szolgálati utasítás és az eligazítás alapján haladva figyelje a kijelölt 
épületeket, területet, valamint útvonalat,

b) amennyiben a meghatározott területen illetéktelen személyt észlel, szólítsa fel meg-
állásra vagy távozásra, ha szükséges intézkedjen és jelentsen,

c) a meghatározottak szerinti helyen, illetve időben a rendszeresített technikai eszkö-
zön jelentkezzen be a szolgálati elöljárójának,

d) amennyiben többen hajtanak végre járőrtevékenységet, a járőrök tartsanak egymás-
sal folyamatos látó- és/vagy hallókapcsolatot, intézkedés esetén segítsék, illetve 
biztosítsák egymást.

A járőr alkalmazható állandó jelleggel a bv. intézet biztonsági rendszerleírásában rögzí-
tett módon, továbbá alkalmazható eseti jelleggel is, ami azt jelenti, hogy egy-egy – álta-
lában ad hoc jelleggel kialakuló – esemény kezelésére kerül bevetésre.

Állandó járőrszolgálat estén az őrutasítás (szolgálati utasítás) mellékleteként útirány-
tervet kell készíteni. A járőrszolgálat formája lehet gyalogos, kerékpáros, gépjárművel 
vagy szolgálati állattal végrehajtott.

A büntetés- végrehajtási intézetbe történő be- és onnan történő kilépés, valamit 
a bent tartózkodás szabályai

A bv. intézetek biztonsági – ezen belül objektumőrzési és védelmi – szempontból legérzé-
kenyebb pontjai a személy- és járműbejárati kapuk. Azt mondhatjuk, hogy ezek a bejára-
tok egyfajta szükséges és mesterségesen kialakított „rések” a biztonsági rendszer – ezen 
belül a külső őrzés – folyamatosságán. Ezért ezeket a pontokat kiemelt figyelemmel kell 
kezelni biztonsági szempontból. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy alapvetően törvé-
nyi szinten – az Sztv.– szabályozta a jogalkotó, további részletes szabályokat tartalmaz 
a 44/2007. IRM rendelet, valamint a Biztonsági Szabályzat.

Az alábbiakban a fent megjelölt szabályozók együttes figyelembevételével vázoljuk 
fel a beléptetés szabályait.

1. A bv. szerv területére belépő személy köteles a bv. szerv rendjére és biztonságára 
vonatkozó előírásokat betartani.

2. A bv. szerv területére belépni szándékozó személyt a személyazonosságának 
és a belépés indokának megállapítása céljából igazoltatni kell.

3. A bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes – külön jogszabályban meghatá-
rozott – tárgyak bevitelének a megakadályozása érdekében a belépni szándékozó 
személy ruházata és csomagja átvizsgálható.



1123

A bv. szerv területére belépni szándékozó személyt a személyazonosságának és a belépés 
indokának megállapítása céljából igazoltatni kell. A bv. szerv területére belépő személy 
köteles

a) a személyazonosságát igazolni és a belépés indokát közölni;
b) betartani a bv. szerv rendjére, a házirendre és a fogva tartás biztonságára vonatkozó 

előírásokat.

A személyazonosság megállapítására csak a személyigazolvány, útlevél, szolgálati igazol-
vány, kártyaformátumú vezetői engedély fogadható el, de ha ezek bármelyike megvan, 
akkor mást nem lehet kérni (például lakcímkártyát).

A belépni szándékozó személyektől a személyazonosításra az alábbi egyéb okmányok 
fogadhatók el:

 – A fogvatartotthoz látogatási céllal érkező személytől „látogatási engedély” a sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt.

 – A szakorvosi vizsgálatra jelentkező, engedéllyel távol lévő fogvatartottól a bünte-
tés-végrehajtás egészségügyi intézményei által kiadott írásos értesítés a személy-
azonosításra alkalmas okmánnyal együtt.

 – A fogvatartott képviselőjétől, a fogvatartott által aláírt „Meghatalmazás” a személy-
azonosításra alkalmas okmánnyal együtt.

A fentiek hiányában az érintett személy beléptetése, illetve a bv. szerv területén való 
további tartózkodása megtagadható, és az érintett személy onnan eltávolítható. Az ittas 
vagy bódult állapotban lévő személy beléptetését meg kell tagadni. Az ittas állapot elle-
nőrzéséhez annak megállapítására alkalmas eszköz igénybe vehető.

A bv. szerv területére belépő személyt a belépési engedélyre utaló, a ruházaton elhe-
lyezhető jelzéssel kell ellátni.

A nap bármely szakában, időkorlátozás nélkül léphetnek a bv. szerv területére:
a) a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben meghatározott állandó személyi védelemben részesülő védett 
személy,

b) az alapvető jogok biztosa, illetve munkatársa,
c) a büntetés-végrehajtási bíró,
d) a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeletet ellátó ügyész,
e) a Belügyminisztérium vezetői és az ellenőrzésre kijelölt munkatársai,
f) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, helyettesei és az ellenőrzési feladattal 

megbízott munkatársaik,
g) a fogva tartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi szervezet megbízott képvi-

selője,
h) a hatósági eljárás, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak bv. szervbe 

történő szállítását végző, továbbá a futárszolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv 
dolgozója;
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i) a személyi állomány és a fogvatartottak sürgősségi vagy egyéb egészségügyi ellá-
tásában szükségszerűen vagy engedéllyel részt vevő személy;

j) a rendkívüli esemény felszámolásában részt vevő – külön tervekben meghatáro-
zott – személyek.

Az a)–g) alpontokban felsorolt személyek – a belépéskor történő bejelentés mellett – külön 
engedély nélkül is jogosultak a mobiltelefon bv. szerv területére történő bevitelére.

Fontos szempont, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § 
(2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők képviselői jogosultsággyakorlása nem 
eredményezheti a bv. szervek rendeltetésszerű működésének sérelmét. A bv. szervek 
rendeltetésszerű működéshez tartozik, hogy oda csak munkaidőben lehet belépni és bent 
tartózkodni. A TÜK-irodákba, a fegyverszobákba történő belépésre, valamint a TÜK-ira-
tokba történő betekintésre külön szabályok érvényesek. Ezek tekintetben engedélyt kizá-
rólag az országos parancsnok adhat.

A bv. szerv személyi állományának tagjai munkavégzés céljából, meghatározott szol-
gálati időrendszerüknek megfelelően léphetnek be a bv. szerv területére. Beléphetnek 
továbbá szabadidőben, szabadnapon, szabadság ideje alatt személyes ügyintézés (orvosi 
rendelés, pénztár, étkezés, kondicionálóterem-használat stb.) céljából is, azonban a bv. 
szerv területén való mozgást kizárólag az ügyintézés helyszínére kell korlátozni. A fog-
vatartottak elhelyezésére, foglalkoztatására és munkáltatására szolgáló helyszíneken 
történő ügyintézésre a bv. szerv vezetője által szabályozott formában kerülhet sor.

Nem a bv. szerv, de a bv. szervezet állományába tartozók a bv. szerv parancsnokával, 
vagy az illetékes szakterület vezetőjével előre egyeztetett időpontban léphetnek be a bv. 
szerv területére (pl.: szakmai tapasztalatcsere, sportolás, egyéb hivatalos vagy személyes 
ügy rendezése miatt).

A látogatókra, valamint a fogvatartott képviseletére érkezőkre vonatkozó szabályok

A fogvatartotthoz látogatási céllal érkező, és az bv. szerv látogatási értesítésén feltüntetett 
kapcsolattartó léptethető be a bv. szerv területére. Ha a nem magyar állampolgárságú 
fogvatartottat az illetékes külképviselet tagja nem az általános látogatási időben kívánja 
meglátogatni, akkor a látogatásra a bv. szerv vezetőjével előzetesen egyeztetett időpont-
ban kerülhet sor. A nem magyar állampolgárságú fogvatartotthoz külföldről érkezett sze-
mély látogatását – a bv. szerv vezetőjének hatáskörében – soron kívül engedélyezni kell.

A letartóztatott, ha a kapcsolattartói körbe nem tartozó személyt akar megbízni ügye-
inek intézésével, a kapcsolattartói körbe történő felvétel engedélyezését magának kell 
kérnie a rendelkezési jogkör gyakorlójától. A fogvatartott e feltétel teljesülése után adhat 
ügyeinek intézésére írásos meghatalmazást, amelyet a fogvatartott képviselője a bv. 
szerv területére történő belépéskor köteles felmutatni. A fogvatartott képviselőjének 
beléptetését meg kell tagadni, ha a rendelkezési jogkör gyakorlója a fogvatartottal való 
kapcsolattartását korlátozta vagy kizárta, illetve akkor is, ha az előző látogatás alkal-



1125

mával, akár a bv. szervvel, akár a megbízójával szemben tanúsított magatartása, illetve 
a vele kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok alapján arra lehet következtetni, hogy 
beléptetése esetén a bv. szerv biztonságát, rendjét veszélyeztetheti.

Bűnmegelőzési célú látogatásra hivatali időben, a bv. szerv vezetőjével előre egyeztetett 
időpontban kerülhet sor. Az ötfős létszámot meghaladó tanulói vagy hallgatói csoportot 
az oktatási intézmény által előzetesen megküldött névjegyzék alapján kell beléptetni. 
A névjegyzék tartalmazza a hallgatók nevét, anyjuk nevét, a születési dátumaikat, illetve 
a személyazonosításra használt igazolványuk számát. A belépők adatait a Navigátor 
program e-napló moduljának bv. szervbe belépő személyek nyilvántartására elektronikus 
dokumentumába nem kell bejegyezni, csak létszámadataikat, azonban a névjegyzéket 
az ügyrendi szabályoknak megfelelően kell tárolni és megőrizni.

A bv. szervhez szakmai látogatás céljából érkező nem magyar állampolgár belépését 
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese engedélyezi.

A bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes – külön jogszabályban meghatáro-
zott – tárgyak bevitelének a megakadályozása érdekében a belépni szándékozó személy 
ruházata és csomagja átvizsgálható.

A bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes tárgyak és anyagok taxatív felsorolása 
nem végezhető el, azonban a legfontosabbakat a vonatkozó jogszabályok és belső ren-
delkezések meghatározzák.

A bv. szerv területére nem vihető be:
 – lőfegyver, lőszer,
 – robbanószer,
 – szúró- vagy vágóeszköz,
 – robbanóanyag,
 – biztonságra veszélyes gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, lúgok, savak, maró 

hatású anyagok,
 – sugárzóanyag;
 – gáz- és riasztófegyver, hidegfegyver (például íj, nyílpuska stb.),
 – hegyes végű vagy éles szélű tárgyak,
 – bódító- és pszichoaktív szerek,
 – infokommunikációs eszközök.
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 – alkohol, kábítószer, a közbiztonságra,30 valamint egyéb, a bv. szerv rendjére 
és a fogva tartás biztonságára veszélyes tárgy,

 – adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas 
más készülék bevitelét a bv. szerv vezetője engedélyezheti.

A hatósági eljárást, illetve nyomozati cselekményt végző személy a feladata elvégzéséhez 
szükséges fényképezőgép, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék, hor-
dozható számítógép bevitelére – a belépéskor történő bejelentés mellett – külön engedély 
nélkül is jogosult. Valamint az infokommunikációs eszközök (például laptop, notebook, 
tablet, pendrive, külső merevlemez, CD, DVD, Blu-ray lemez, egyéb adattárolók, mobil 
stick stb.) bv. szerv területére történő bevitelét a bv. szerv vezetője engedélyezheti.

Meg kell még itt említeni a szolgálat alatt birtokban tartható vagyontárgyakra, magán-
célú telekommunikációs eszközre, készpénzre és készpénzt helyettesítő eszközökre 
vonatkozó korlátozást. A hivatásos állomány szolgálatban lévő tagja a bv. intézet

a) fogvatartott elhelyezésére szolgáló részlegén,
b) a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területén,
c) az őrhelyen, továbbá,
d) a bv. objektumon kívüli őrzési, felügyeleti és ellenőrzési feladat ellátásakor

magáncélú telekommunikációs eszközt, 10 ezer forintot vagy ennek megfelelő összegű 
külföldi fizetőeszközt meghaladó készpénzt, és – bankkártya, valamint a Széchenyi 
Pihenőkártya kivételével – és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt nem tarthat magánál.

A fent meghatározott tilalom alá eső tárgyakat a hivatásos állomány szolgálatba lépő 
tagja az ott meghatározott beviteli korlátozásoknak megfelelően köteles az értékmegőr-
zőben elzárni. Ha az értékmegőrző szekrényben való elhelyezés nem lehetséges, a tila-
lom alá eső tárgyat az átadó által aláírt borítékban, az állományilletékes parancsnok 

30 A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet határozza meg. Így 
például a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősül: „a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, 
amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél 
méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására 
alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, 
parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, 
boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen 
állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas 
módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas 
(elektromos sokkoló);
g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkul-
csok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).”
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által kijelölt – kizárólag az átvevő személy által kezelt – lemezszekrényében kell tárolni 
a szolgálat végéig. Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott, 
sorszámmal ellátott nyilvántartásban kell dokumentálni.

Az állományilletékes parancsnok a magáncélú telekommunikációs eszköz tilalom alá 
nem eső szolgálatellátás során történő használatát akkor is korlátozhatja, ha az általános 
tiltás feltételei nem állnak fenn, de a végrehajtandó szolgálati feladatok tartalma alap-
ján a szolgálat ellátásával az nem fér össze. A korlátozás vonatkozhat a teljes szolgálat 
időtartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott szolgálati 
feladat végrehajtásának időtartamára.

Különös méltánylást érdemlő körülmény esetében a szolgálati elöljáró a hivatásos 
állomány tagjának magáncélú telekommunikációs eszköz útján való elérhetőségét meg-
határozott időszakra engedélyezheti. A kérelmet és az engedélyezést dokumentálni kell.

Az állományilletékes parancsnok köteles helyi intézkedésben meghatározni:
a) a fent említett a)–c) alpont szerinti tilalom alá eső területeket,
b) az átvevő személyt és a tárolásra kijelölt lemezszekrényt,
c) azokat a helyszíneket, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközzel való 

folyamatos elérhetőség hiányában a magáncélú telekommunikációs eszköz hasz-
nálata engedélyezhető,

d) a magáncélú telekommunikációs eszköz időszaki és eseti engedélyezésének, vala-
mint a korlátozási rendelkezések adminisztrálási és nyilvántartási rendszerét.

A ruházat- és csomagátvizsgálás

A bv. szervek személy- és gépjármű bejárati kapuinak zsiliptereiben egy időben annyi 
személy, illetve gépjármű tartózkodhat, amennyi a biztonsági tevékenységet végző 
személyi állomány részére biztosítja a be- és kiléptetések biztonságos végrehajtásához 
szükséges átláthatóságot.

A bv. szerv területére be nem vihető tárgyak tekintetében a beléptetésre váró sze-
mélytől szóbeli nyilatkozatot is kérni kell. A beviteli tilalom alá eső eszközöket a belépni 
szándékozó személy önként vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tagjának 
felszólítására köteles a megőrzésre kijelölt helyen elzárni.

Alapvető követelmény, hogy a bv. szerv területére belépő személy ruházatának, 
csomagjának közvetlen átvizsgálása nem történhet megalázó, szeméremsértő módon. 
Ugyanakkor, ha szükséges, a személyi állomány azonos nemű tagja a ruházatot külön 
átvizsgáló helyiségben közvetlenül is átvizsgálhatja.

Amennyiben az érintett személy az ellenőrzéshez nem járul hozzá, a belépését meg 
kell tagadni, ezzel egyidejűleg a helyszín azonnali elhagyására kell felszólítani, továbbá, 
aki a felszólításnak nem tesz eleget, az eltávolítására a rendőrség segítségét kell kérni.

Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a személyazonosságának igazo-
lásában, a ruházata és személyi poggyásza átvizsgálásában nem működik közre, a bv. 
szerv területére történő beléptetését meg kell tagadni. Továbbá, nem léptethető be zavart 
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állapotban lévő személy, valamint, aki az előzetes figyelmeztetés ellenére is tiltott tárgyat 
kísérel meg bejuttatni a bv. szerv területére.

Abban az esetben, ha a belépésre jelentkező személy közli, hogy „szívritmus mestersé-
ges fenntartására szolgáló készüléket” visel és azt hivatalos irattal is igazolja, a ruházata 
csak kézzel vizsgálható át, technikai eszköz az ellenőrzéshez nem alkalmazható.

A bv. szerv területére belépni kívánó személy, aki beléptetése során közli, hogy egészségi 
állapota miatt életmentő gyógyszer tartására van szüksége és azt orvosi igazolás alapján 
hitelesen igazolni tudja, az abban megjelölt mennyiségű gyógyszert magánál tarthatja. 
Az érintettnek nyilatkoznia kell a gyógyszer felhasználási formájáról, továbbá annak 
ellenőrzését lehetővé kell tennie a személyi állomány részére.

Amennyiben a beléptetett személy olyan magatartást tanúsít, amellyel a fogva tartás 
rendjét és biztonságát megsérti, a bv. szerv területéről ki kell utasítani.

Azokban a bv. szervekben, ahol egymástól elkülönítetten működnek a személy- 
és gépjárműbejárati kapuk, a gépjárműbejáratnál a személybejárati kapura meghatá-
rozott módon kell a ruházat- és csomagátvizsgálást végrehajtani. A gépjárműbejárati 
kapun beléptetett gépjármű ellenőrzésével egy időben kell a járművel érkező személy(ek) 
átvizsgálását is elvégezni.

A járműveket és rakományukat biztonságtechnikai, illetve egyéb eszközök alkal-
mazásával (kamera, alvázvizsgáló tükör, létra stb.) – akár speciálisan kiképzett kutya 
igénybevétele mellett – alapos ellenőrzésnek kell alávetni. Ennek során vizsgálni kell 
a gépjármű motor-, utas- és szállítóterét, valamint alvázát is.

A bv. szerv területére belépő, futárszolgálatot teljesítő rendőr – a belföldi Állami 
Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 7. § 
(3) bekezdése alapján – a személyazonossága megállapítása és lőfegyvere leadása után 
további ellenőrzés céljából nem tartóztatható fel, a ruházata, csomagja (futártáskája) 
nem ellenőrizhető. Amennyiben gépkocsival hajt be a területre, a jármű belseje nem 
kutatható át, tőle a be nem vihető tárgyak tekintetében szóbeli nyilatkozatot kell kérni.

Mezőgazdasági jellegű bv. szerveknél a beléptetést a külső zónában (az illetékességi 
terület határán) a parancsnok a helyi sajátosságok figyelembevételével szabályozza.

A be- és kiléptetés rendjét minden bv. intézet és intézmény vezetője a helyi sajátossá-
gok figyelembevételével köteles helyi intézkedésben szabályozni. A helyi intézkedések 
nem lehetnek ellentétesek a vonatkozó jogszabályokban rögzítettekkel.

Nem ellenőrizhető a be- és kilépés során:
a) állandó személyi védelemben részesülő állami vezető (a továbbiakban: védett sze-

mély) és a védelmét ellátó;
b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi dolgozó,
c) a pártfogó felügyelő,
d) a közjegyző, valamint
e) az önálló bírósági végrehajtó, végrehajtó-helyettes és kézbesítési végrehajtó;
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f) a hatósági eljárást, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak intézetbe 
szállítását, előállítását és terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíró-
ság, ügyész, nyomozó hatóság elé állítását végző személy;

g) diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek.

Átvizsgálás módja
 – szemrevételezéssel és technikai eszközzel ellenőrizhető, indokolt esetben közvetlenül 

is átvizsgálható;
 – az intézet területére be nem vihető tárgyak tekintetében tőlük szóbeli nyilatkozat 

kérhető;
 – az ellenőrzéshez szolgálati kutya is igénybe vehető;
 – a ruházat közvetlen átvizsgálását csak a személyi állomány belépő személlyel azonos 

nemű tagja végezheti.

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a feladata ellátására feljogosító igazol-
vány, okmány, határozat, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett léphet 
be a bv. szerv területére.

A védő – a belépéskor történő bejelentés mellett – külön engedély nélkül is jogosult 
hangfelvevő készüléknek a bv. szerv területére történő bevitelére.

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy
 – a jogszabályban meghatározott feladata végrehajtása, illetve
 – a bv. szervezettel vagy a bv. szervvel kötött együttműködési megállapodásban fog-

laltak teljesítése érdekében léphet a bv. szerv területére.

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a bv. szerv azon területén tartózkodhat, 
ahol a feladata ellátásához jelenléte szükséges.

A büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyész a bv. szerv bármely területén tar-
tózkodhat.

A védő, valamint a fogva lévő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, 
továbbá a fogva lévő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd kirendelésről 
szóló határozat vagy meghatalmazás felmutatása mellett léphet be a bv. szerv területére.

A belépést engedélyezni kell, ha a védő a meghatalmazásnak a fogvatartottal való 
aláíratása érdekében keresi fel az intézetet. A védő a meghatalmazásnak a Be. 45. § (2)–
(3)31 bekezdése szerinti benyújtásáig a fogvatartottal csak ellenőrzés mellett beszélhet. Ha 
a bíróság a védőt az eljárásból kizárta, az adott büntetőeljárásban nem engedélyezhető 
a kizárt védő bv. szerv területére történő belépése.

31 45. § (2): „A meghatalmazott ügyvéd védőként akkor járhat el, ha – a (3) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az eljáró bírósághoz, ügyészséghez vagy 
nyomozó hatósághoz benyújtották.”



1130

A védett személy és a védelmét ellátó be- és kiléptetése, személye, járműve és moz-
gásának biztosítása, a védelemhez szükséges eszközök bevitele a bv. szerv vezetője 
és a védelmet ellátó szervezet képviselője közötti előzetes egyeztetés szerint történik.

A bv. szerv területére behajtó vagy onnan távozó járműveket át kell vizsgálni.

Rendkívüli esemény gyors megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében a Terro-
relhárítási Központ, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat 
(a továbbiakban: közigazgatási szervek) tagjainak a bv. szerv területére történő belépte-
tése alkalmával, a bv. szerv személyi állománya ellenőrzést nem hajthat végre. Az Orszá-
gos Mentőszolgálat tagjainak a közvetlen életveszély elhárítása érdekében történő belép-
tetése során is ugyanezt az eljárást szükséges alkalmazni. A belépő közigazgatási szerv 
beosztotti állományának illetékességét, létszámukat, az általuk alkalmazott, használt 
eszközök, anyagok legalitását a csoport vezetőjének felelőssége összesítve igazolni.

A beléptetés speciális körülménye még az operatív akció. A bv. szervezet tekintetében 
operatív akciónak minősül – az országos parancsnok vagy az általa megbízott személy 
részéről elrendelt – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szakszolgálatai 
vagy szakfőosztályai által vezetett, irányított és a tiltott tárgyak felkutatására irányuló, 
előzetes bejelentés nélküli akció.

Egyéb szabályok:
 – A bv. szerv területéről kilépő személy ellenőrzésére a (2)–(3) pontokban foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell.
 – Amennyiben ennek nem tesz eleget, a személy belépésének és a jármű behajtásának 

az engedélyezését meg kell tagadni, a kilépésre és a jármű kihajtására csak a szük-
séges intézkedések megtétele után kerülhet sor.

 – A bv. szerv rendjére és a biztonságára vonatkozó legfontosabb előírásokról szó-
ban, illetve a részletes szabályokról – ideértve a be nem vihető tárgyak jegyzékét 
is – a belépni szándékozó személyeket írásban tájékoztatni kell.

A bv. szervek személy- és gépjármű bejárati kapuinak zsiliptereiben egy időben annyi 
személy, illetve gépjármű tartózkodhat, amennyi a biztonsági tevékenységet végző 
személyi állomány részére biztosítja a be- és kiléptetések biztonságos végrehajtásához 
szükséges átláthatóságot.

A bv. szervek területére való belépés, a tartózkodás és a kilépés részletes szabályait, 
továbbá a bv. szerv területén hivatali (szolgálati) tevékenységet végző személyekre vonat-
kozó sajátos rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza.

A személybejárati biztonsági felügyelő feladata:
a) a személybejárati kapu őrzése és védelme, a szolgálatteljesítési hely fegyveres biz-

tosítása,
b) a bv. szerv tulajdonának védelme,



1131

c) a be- és kiléptetések végrehajtása, erről nyilvántartás vezetése, a belépési enge-
délyek kiállítása, ajtók működtetésére alkalmas belépőkártyák, kitűzők, kulcsok, 
illetve a személyi riasztók kiadása-visszavétele,

d) a kapu közelében csoportosulás vagy más rendellenesség észlelése esetén jelentés-
tétel a szolgálatban lévő biztonsági tiszt felé,

e) a személybejárati kapun illetéktelen személy bejutásának, fogvatartott szökésének, 
továbbá tárgyak jogtalan be-, illetve kivitelének, valamint a bv. szerv biztonságára 
veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása,

f) a be- és kilépő személyazonosságának, a belépés indokának, valamint a be- és kilé-
pésre jogosító iratainak ellenőrzése,

g) a be- és kilépők táskáinak, csomagjainak, ruházatának ellenőrzése, átvizsgálása, 
szükség esetén alkoholos befolyásoltságának ellenőrzése a vonatkozó rendelkezések 
szerint,

h) a be- és kilépők ellenőrzésére szolgáló, rendszeresített berendezések, technikai 
eszközök alkalmazása,

i) a fogvatartottakhoz érkező látogatók belépési jogosultságának, személyazonossá-
gának ellenőrzése,

j) a bv. szerv területén ideiglenes jelleggel dolgozó, nem a büntetés-végrehajtás alkal-
mazásában lévő személy(ek) be- és kiléptetése a bv. szerv vezetője által jóváhagyott 
névsor alapján,

k) a beléptetés érdekében intézkedés az ügyintéző személy megkereséséről,
l) a belépő személy beléptetés megkezdése előtti tájékoztatása a beléptetési eljárás 

menetéről, a jogairól, feladatairól és kötelezettségeiről,
m) érvényt szerezni tiltó rendelkezéseknek, illetve alkalmazni a be- és kiléptetésre 

vonatkozó helyi rendelkezéseket,
n) az őrhelyen elhelyezett szolgálati okmányok pontos vezetése,
o) a kapu- és az áramtalanító kulcsot megőrizni, illetve azt meghatározott időpontban 

a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek átadni.

A személybejárati biztonsági felügyelő a fogvatartottak be- és kiléptetése során meg-
vizsgálja:

a) a rövid tartamú eltávozás, az eltávozás, a kimaradás, továbbá büntetés-félbeszakítás 
vagy szabadítás esetén a távozásra jogosító okmány, valamint visszaérkezéskor 
az okmányban feltüntetett adatok valódiságát,

b) okmányok alapján a szabadságvesztés megkezdésére vagy folytatására, és az elzárás 
végrehajtásának megkezdésére jelentkező, illetve a rendőrség által átkísért fogva-
tartott személyazonosságát,

c) ha a fogvatartott szállítása, előállítása, illetve egészségügyi intézménybe való kihe-
lyezése a személybejárati kapun keresztül történik, akkor az erről szóló okmány 
valódiságát.
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A gépjárműbejárati biztonsági felügyelő feladata:
a) megegyezik a személybejárati biztonsági felügyelő feladataival (a gépjárműkapura 

értelemszerűen alkalmazva),
b) a gépjárművek be- és kiléptetésének végrehajtása,
c) anyagszállításkor az okmányok vizsgálata, tárolása, a jogtalan szállítás megakadá-

lyozása, illetve ennek haladéktalan jelentése a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek,
d) a be- és kihajtó jármű átvizsgálása, a vezetőfülke, az alváz-, valamint a jármű min-

den elrejtőzésre vagy anyagszállításra alkalmas egyéb részeinek ellenőrzése,
e) a járműforgalmat zavaró személyről, járműről vagy egyéb körülményről azonnali 

jelentéstétel a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek.

A személy-, illetve a gépjármű bejárati biztonsági felügyelő a bv. szervbe érkező, onnan 
távozó személy be, illetve kiléptetése előtt meggyőződik:

a) a személy személyazonosságáról,
b) a be- vagy kilépés jogosultságáról,
c) a belépés okáról, arról, hogy az ügyintéző fogadja-e a belépésre jelentkezőt,
d) a belépésre jogosító igazolvány, engedély, határozat meglétéről, érvényességéről, 

valódiságáról.

Abban az időszakban, amikor nincs személybejárati-, illetve gépjárműbejárati biztonsági 
felügyelő, feladatait a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, bv. gazdasági társaság esetén 
a munkáltatásbiztonsági vezető által kijelölt biztonsági felügyelő látja el.

A jármű rakodásának ellenőrzése

A gépjármű kísérésével megbízott személynek a jármű bv. szerv területén való tartóz-
kodása alatt meg kell akadályoznia, hogy

a) a járművön fogvatartott elrejtőzzön,
b) a szállítójegyen feltüntetettől eltérő mennyiségű vagy minőségű anyagot szállítsanak 

be-, illetve el a bv. szervből,
c) a járművel érkező személy és bármely fogvatartott tiltott kapcsolatot létesítsen,
d) tiltott tárgy a bv. szerv területére be-, illetve onnan kijusson,
e) a jármű vagy az azzal érkező személyek az engedélyezett útvonalat elhagyják, a bv. 

szerv számukra nem engedélyezett területére belépjenek.

Az objektumvédelem

Az őrzés és a védelem biztonsági értelemben egymással szorosan összefüggő, ugyan-
akkor két különböző dolog. Az őrzés egy megelőző állapot, a különböző cselekmények, 
veszélyek bekövetkezésének a megelőzésére irányul. Az előbbiekben ismertetettek sze-
rint az objektum biztonságát igen sokféle cselekmény sértheti, vagy veszélyeztetheti. 
Ez irányulhat személyek, illetve vagyontárgyak ellen, vagy az ott végzett tevékenység 
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megzavarására. Amikor a veszély közvetlenül jelentkezik az objektumőrzés objektum-
védelemmé alakul át. Az őrzési feladatokat továbbra is el kell látni, ugyanakkor újabb 
feladatok, úgynevezett védelmi feladatok is jelentkeznek. Az őrzési és a védelmi rendszer 
tehát egymásra épül. Addig, amíg az őrzés a „rendes” állapot, addig a védelmi rendszer 
rendkívüli állapotnak tekinthető.

Objektumvédelemnek a rendvédelmi szervek olyan fegyveres biztosítási tevékenysé-
gét nevezzük, amellyel védik az őrzésükre és védelmükre bízott objektumokat a támadó, 
illetve az egyéb sértő vagy veszélyeztető tevékenységek ellen.

A bv. objektumok esetében az objektumvédelem célja, hogy biztosítsa az objektum 
sérthetetlenségét, felderítse a külső támadók, illetve a szökést megkísérlők szándékát, 
megakadályozza személyek vagy csoportok erőszakos behatolását, visszaverje támadását 
és kedvező feltételeket teremtsen a szökni, kitörni szándékozó elkövetők elfogásához.

Az objektumvédelem szempontjából a fogvatartottakat úgy kell tekinteni, mint akik 
potenciálisan csatlakozhatnak a támadó tevékenységhez.

A támadás eszközei lehetnek:
 – fegyverek, az élet kioltására alkalmas más eszközök,
 – robbanóanyaggal, vagy más rongálásra alkalmas eszközzel.

A támadó tevékenység jellemzői:
 – rövid- vagy hosszú ideig elhúzódó,
 – nyílt vagy rejtett,
 – rejtve indulók majd nyílttá váló,
 – váratlan vagy várható,
 – az egész objektumra irányuló, vagy csak annak egy részére kiterjedő.

Az objektumvédelemmel szemben támasztott követelmények

Az objektumot őrző és védő erőknek olyan kiképzettségi szinten kell állniuk, hogy 
bármikor készen legyenek a hatékony alkalmazásra.

A hatékony alkalmazás feltételei:
a) az objektumőrzés és védelem pontos megszervezése, az őrzésvédelmi okmányok 

kidolgozása, naprakészen tartása;
b) a védelmi tevékenységek begyakorlása;
c) a személyi állomány magas szintű képzése;
d) az éberség fenntartása;
e) a naprakészen szervezett együttműködés.

Az objektumvédelem felépítésének sajátosságai

A védelem felépítése sík terepen elhelyezkedő objektum esetében:
a) a sík terep a támadók szempontjából megnehezíti az objektum rejtett megközelítését, 

viszont kedvező feltételeket biztosít a távolabbról történő figyelésre és felderítésre. 
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A védőerők szempontjából aránylag könnyű megszervezni a figyelési és tüzelési 
rendszert;

b) figyelembe kell venni azt is, hogy az évszakok változása jelentős befolyást gyakorol 
a védelem megszervezésére, különösen akkor, ha a védőkörlet közelében kultúr-
növények termesztése folyik. A magas kultúrnövények majdnem olyan előnyöket 
biztosítanak a támadóknak, mint az erdős terep.

Lakott területen lévő objektumaink védelmének sajátosságai:
a) a lakott területeken lévő objektumaink általában épülettömbből vagy épületré-

szekből állnak, egy részük különálló, más részük pedig közvetlenül csatlakozik 
a szomszédos épületekhez. Amennyiben az objektum közös épületben helyezkedik 
el, vagy közvetlenül csatlakozik társszervek (bíróság, ügyészség, rendőrség) objek-
tumaihoz, akkor az objektumvédelmet, vagy annak egyes részelemeit közösen is 
meg lehet szervezni;

b) a védelem kialakításánál abból kell kiindulni, hogy az objektum nincs úgy elszi-
getelődve a környezettől, mint a lakott területen kívüli. Az objektum környékét 
utak, utcák, terek övezik, épületek veszik körül. A felszín alatt csatornák, alagutak 
vezethetnek az őrzött terület alá. Az objektum közelében pedig viszonylag nagy 
közúti forgalommal is kell számolni.

Az objektumvédelem fokozatai

Az objektumvédelem jellegét mindig az adott helyzet határozza meg, a védelmet, az erő-
ket és eszközöket attól függően kell alkalmazni. Az objektumőrzés ettől a helyzettől 
függően alakul át objektumvédelemmé, amely különböző védelmi fokozatok elrende-
lésében nyilvánul meg.

A különböző fokozatok elrendelése vagy elérése függ:
a) a támadó tevékenység jellegétől (várható vagy váratlan támadás);
b) az objektumon belüli ellenséges tevékenységtől;
c) a támadó erők megjelenési formájától (például fegyvertelen vagy felfegyverzett 

tömeg);
d) a támadók erejétől;
e) a rendelkezésre álló erők és eszközök mennyiségétől.

A védelem fokozatát a védelemelrendelés körülményei határozzák meg. Ennek megfe-
lelően megkülönböztetünk:

a) megerősített őrzést;
b) elsőfokú objektumvédelmet;
c) másodfokú objektumvédelmet.
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A védelmi fokozatok elrendelésének, illetve életbe léptetésének esetei

Megerősített őrzést kell elrendelni akkor, amikor az elsőfokú és másodfokú védelmet 
nem igénylő rendkívüli esemény, ok, körülmény szükségessé teszi.

Elsőfokú védelmet kell elrendelni, ha:
a) a külső őrzést ellátót vagy az őrhelyeket megtámadták;
b) rövid időn belül várható a támadás;
c) az objektumon belül súlyos rendkívüli esemény történt;
d) az objektum közvetlen környékén rendzavarás, tüntetés, illetve csoportosulás van 

kialakulóban.

A másodfokú védelem a háborús időszak védelmi fokozata. Abban az esetben kell életbe 
léptetni, ha a megerősített őrzés ereje kevésnek bizonyul eredményes ellentevékenység 
kifejtésére.

A védelem szolgálati tagozódása

A védelem az elrendelt fokozattól függően az alábbi elemekből tevődik össze:
a) a védőcsoportból;
b) biztosítócsoportból;
c) tartalékból.

A védőcsoport a felállított őrökből, járőrökből, rohamcsoportból és megerősítésükre 
küldött erőkből áll.

A biztosítócsoport a biztosítási övezetben tevékenykedő járőrök, figyelők, előretolt 
tüzelőállások, kihelyezett szolgálati csoportok összessége. (Ezt a csoportot csak akkor 
kell alkalmazni, ha a körülmények lehetővé teszik.)

A tartalék az őrzött terület közvetlen védelmét ellátó védőcsoport létrehozása után 
rendelkezésre álló és a védelmi harc egyéb irányú biztosítását ellátó csoport.

A szolgálati elemek feladatai

A védőcsoportoknak – bármilyen védelmi helyzetet kiváltó ellenséges tevékenység ese-
tén – az alábbi feladatokat kell meghatározni:

a) az őrhelyekről, illetve a kiépített tüzelőállásokból hajtsanak végre fokozott figyelést;
b) derítsék fel az őrzött terület ellen támadó személyeket;
c) a megjelenő támadó személyeket, illetve a támadó tevékenység látható következ-

ményeit azonnal jelentsék a védelem parancsnokának;
d) a rendelkezésükre álló eszközök alkalmazásával tartóztassák fel az őrzött területre 

be- vagy onnét kitörni szándékozó támadókat, illetve a hozzájuk csatlakozókat.
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Biztosítócsoportot megerősített őrzésnél és másodfokú védelemben lehet alkalmazni, 
ha a körülmények ezt indokolttá, illetve lehetővé teszik.

Alkalmazásuk esetén feladatuk az alábbi:
a) a biztosítási övezetben a védelem szempontjából fontos terepszakaszok megszállása;
b) az intézet megközelítési útvonalának lezárása;
c) a készenlétbe helyezett személyi állomány, illetve a megsegítésre érkező együtt-

működő erők objektumba történő bejutásának biztosítása;
d) a visszavonuló, illetve kitört támadók menekülési irányának lezárása;
e) a támadást megkísérlő vagy kitört személyek foglyul ejtése;
f) kisebb erejű fegyveres támadás elhárítása.

Tartalék harcrendi elemet minden védelmi fokozatban kell képezni, és a kialakult hely-
zettől függően a feladatát az alábbiakban kell meghatározni:

a) a védőcsoport részére a tartalékanyagok kiszállítása;
b) az objektumon belüli rend biztosítása;
c) ha szükséges, tűzoltási feladatok ellátása;
d) a meglévő szolgálati elemek megerősítése;
e) a veszteségek pótlása
f) új szolgálati csoportok létrehozása.

Őrségi és védőalegységbe a biztonsági osztály beosztottjain kívül más osztályok és gaz-
dálkodó szervek hivatásos állományának egy részét is be kell osztani.

Az objektumvédelmi terv elkészítése

A bv. intézet a védelmi tervet a biztonsági rendszerrel és az értesítési tervekkel együtt 
dolgozza ki.

A védelmi terveket az objektum sajátosságainak és a lehetséges támadási formák 
figyelembevételével, mindhárom védelmi fokozatra el kell készíteni, amely tartalmazza:

a) az objektum vázlatát az egyes őrhelyekkel, azok berendezéseit, a műszaki eszközök 
feltűntetésével;

b) a támadás valószínű irányait;
c) az intézetben a védőállások, védelmi szakaszok helyét;
d) a védőcsoport és -tartalék ténykedését a különböző helyzetekben (amit csak lehet 

grafikusan, rövid magyarázatokkal);
e) a különböző szolgálati elemek létszámát (erők es eszközök elosztását);
f) a híradás és az anyagi-technikai biztosítás rendjét;
g) a megerősítő erők feladatait;
h) a parancsnokok vezetési pontjait, segélyhely, lőszer-felvételező hely telepítését.
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A védőcsoport

A védőcsoportba beosztottak általános feladatai:
a) a védő- és tüzelőállásokból biztosítsák az objektum körkörös őrzését és védelmét;
b) akadályozzák meg az illetéktelen ki- és behatolást;
c) a kapott tűzparancs alapján tartóztassák fel, verjék vissza a támadókat, illetve 

a kitörni szándékozó fogvatartottakat.

A védőcsoportba beosztottak:
a) külső támadás esetén:

- biztosítsák az intézet személy- és gépjárműbejárati kapuját;
- akadályozzák meg a parancsnoki épület megközelítését, a bástyafalon történő 

átjutást;
- működjenek együtt más tüzelőállásban elhelyezett erőkkel;

b) belülről fenyegető támadás esetén:
- a parancsnoki épület főbejáratának, a személy- és gépjárműbejárati kapunak a biz-

tosítása, más irodaépületek védelme, közterülettel határos ablakon való bejutás 
megakadályozása;

- a bástyafalon történő átjutás;
- együttműködés más védőállásban elhelyezett erőkkel.

A védelem parancsnokának feladata:
a) a külső őröket azonnal rendelje tüzelőállásba (váratlan támadás esetén önállóan 

hajtsák végre);
b) rendelje el a fogvatartottak zárását, a szükséges erőt rendelje magához;
c) intézkedjen a szükséges felszerelések felvételére;
d) adja ki a fegyvereket és erősítse meg az intézet támadással veszélyeztetett szakaszán 

a felállított őröket;
e) ha a külső őröket támadás érte, a tartalék tüzelőállásokból nyújtsanak tűztámo-

gatást;
f) a rendelkezésre álló erővel biztosítsa a fegyverek elhelyezéséül is szolgáló bizton-

sági blokk védelmét;
g) a rendkívüli helyzetről tegyen jelentést a szolgálati elöljárónak, tájékoztassa 

az együttműködő szerveket és kérjen segítséget;
h) biztosítsa a kiértesített állomány nyílt vagy rejtett bevonulását, ha ez nem lehetséges, 

határozza meg a külső gyülekezési helyet;
i) a bevonulás biztosításához az együttműködő szervektől kérjen támogatást.
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A végrehajtás rendjének és a fogva tartás biztonságának fenntartása 
(a biztonsági intézkedések)

Az intézkedési jog és kötelezettség

A büntetés-végrehajtási szervezet tagjai a bv. intézet biztonságát sértő vagy veszélyeztető 
cselekmények felszámolása érdekében jogosultak és kötelesek a rend fenntartásához, 
illetve helyreállításához szükséges intézkedéseket megtenni.

Az arányosság

Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban annak 
törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül azt kell választani, 
amely az eredményesség biztosítása mellett a legkisebb személyi korlátozással, sérüléssel 
vagy károkozással jár.

Az egyik legfontosabb elv, ami át kell, hogy hasson minden intézkedést – különösen 
a kényszerítőeszközök alkalmazását – az, hogy soha ne alkalmazzunk a szükségesnél 
súlyosabb hátrányt okozó intézkedést. Amennyiben túllépjük a szükségesség határát, 
a jogszerűen megkezdett intézkedés a jogtalanság területére kerül, és komoly, alapvetően 
büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. Vannak olyan helyzetek is, amelyekben 
több lehetséges intézkedés is adódik. A kényszerítőeszközök alkalmazása során is elő-
fordulhat, hogy a támadó – például késsel – közvetlenül veszélyezteti a személy életét. 
Ebben a helyzetben a törvény szerint akár lőfegyvert is lehetne használni, ugyanakkor 
elképzelhető az, hogy a megtámadott a jó kiképzettsége okán, testi kényszer és bilincs 
alkalmazásával is eredményes intézkedést tehet.

A kínzás tilalma

Az intézkedő nem alkalmazhat kínzást, kényszervallatást, embertelen vagy megalázó 
bánásmódot, az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. A személyi állomány tagja 
az ilyen magatartás tanúsítóját a cselekmény abbahagyására felszólítani, vele szemben 
intézkedni, vagy az intézkedésre jogosult személynek jelentést tenni köteles.

A személyi állomány tagja köteles megakadályozni, hogy a fogvatartottak egymást 
bántalmazzák, sanyargassák, vagy egyéb, az emberi méltóságot sértő magatartást tanú-
sítsanak.

Az intézkedés során kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását. Az intéz-
kedésnél megsérült személy részére – amint az lehetséges – segítséget kell nyújtani, 
gondoskodni kell az orvosi ellátásáról, kórházi elhelyezés esetén a hozzátartozó vagy 
más, a sérülttel kapcsolatban álló személy értesítéséről.
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A kínzás olyan mentális vagy fizikai fájdalom, illetőleg szenvedés szándékos oko-
zása, amelyet vagy állami szervek vagy egy harmadik fél követ el az állami szervek 
határozott szándékával vagy beleegyezésével. Célja lehet az áldozat személyiségének 
megtörése, továbbá gyakran használják büntetésre, információszerzésre vagy vallomás 
kikényszerítésére, bosszúból vagy egy közösség megfélemlítésére.

A kényszervallatás elkövetési magatartása általában erőszak, fenyegetés vagy más 
hasonló módszerek alkalmazása. Az erőszak személy ellen irányuló fizikai kényszer, 
ami rendszerint fizikai bántalmazásban nyilvánul meg. A Büntető Törvénykönyv tartal-
mazza e tényállást, így ebben különbözik a kínzástól, valamint az embertelen, megalázó 
bánásmódtól.

Az embertelen vagy megalázó bánásmód egy igen bő tartalommal rendelkező foga-
lom. A fogvatartottakkal való bánásmód akkor tekinthető törvényesnek, amennyiben 
megfelel mind a hatályos jogszabályoknak, mind a nemzetközi egyezményekben meg-
fogalmazott elvárásoknak. A személyi szabadságában korlátozott fogvatartott számára 
biztosítani kell az állami védelmet az esetleges hatalommal való visszaéléssel, az emberi 
jogok súlyos megsértésével szemben.

Az igazolási kötelezettség

A személyi állomány egyenruha viselésére kötelezett tagját az intézkedése során 
az egyenruhája és az azon elhelyezett azonosítószáma, a nem egyenruhában szolgálatot 
teljesítő tagját a szolgálati igazolványa igazolja.

Együttműködési kötelezettség

Ha az intézkedések a személyi állomány vagy a fogvatartottak életének és testi épségének 
a megvédésére, a fogva tartás törvényes biztosítására, a fogolyszökés megakadályozására 
nem elegendők, a bv. szerv köteles más rendvédelmi szerv közreműködését kérni.

Ebből az alapelvből következik, hogy a szolgálatban lévő személyi állomány köteles 
szabályosan viselni az egyenruháját és azon mindig fel kell tüntetni az azonosítószámát, 
aki pedig nincs egyenruhában, köteles magánál tartani a szolgálati igazolványát, és azt 
felmutatni az intézkedés megkezdése előtt, vagy – ha arra nincs idő –, az intézkedés 
befejezését követően.

A végrehajtás rendjének és a fogva tartás biztonságának fenntartása érdekében fogana-
tosított intézkedéssel érintett személyről, valamint az intézkedés szempontjából lényeges 
körülményről, tárgyról mobil elektronikus megfigyelési eszközzel képfelvétel, hangfel-
vétel vagy kép- és hangfelvétel készíthető. A mobil elektronikus megfigyelési eszközzel 
rögzített felvétel és az abban szereplő személyes adat felhasználására és kezelésére a Bv. 
tv.-nek  az elektronikus megfigyelési eszköz által rögzített felvétel és az abban szereplő 
személyes adat felhasználására és kezelésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Biztonsági intézkedések

A büntetés-végrehajtási szervezet tagjai a bv. intézet biztonságát sértő vagy veszélyeztető 
cselekmények felszámolása érdekében jogosultak és kötelesek a rend fenntartásához, 
illetve helyreállításához szükséges intézkedéseket megtenni.

Az elítélttel szemben alkalmazható biztonsági intézkedések:
a) biztonsági elkülönítés,
b) biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés,
c) mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása,
d) elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása,
e) elektronikus megfigyelési eszköz alkalmazása,
f) motozás,
g) biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat és biztonsági szemle,
h) az ajtók zárva tartásának elrendelése,
i) egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése.

Az a)–d) pontban meghatározott biztonsági intézkedések egyéni kockázatelemzés alapján 
alkalmazhatók. Indokolt esetben több biztonsági intézkedés együtt is alkalmazható. A c), 
f) és g) pontokban meghatározott biztonsági intézkedéseket a bv. szervezet személyi 
állományának arra kiképzett tagja hajthatja végre.

A biztonsági elkülönítés

Az elítélt biztonsági elkülönítésére akkor kerülhet sor, ha
a) a bv. intézet rendjét, biztonságát súlyosan sérti vagy veszélyezteti,
b) csoportos ellenszegülésben vesz részt,
c) az utasítás végrehajtását, a munkavégzést megtagadja, vagy
d) ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsít.

A biztonsági elkülönítés elrendelésére és megszüntetésére a bv. intézet parancsnoka 
vagy a személyi állomány általa megbízott tagja jogosult. A biztonsági elkülönítés csak 
az elrendelésre okot adó körülmény megszűnéséig, de legfeljebb tíz napig tarthat, ezt 
egy alkalommal legfeljebb tíz nappal a bv. intézet parancsnoka meghosszabbíthatja. 
Az elkülönítés tartamába minden megkezdett nap beszámít.

A biztonsági elkülönítés az elítélt külön e célra szolgáló helyiségben történő elhelye-
zése. Nem kell az elhelyezést megváltoztatni, ha az elítélt egyszemélyes zárkában van, 
és ez a biztonsági elkülönítés célját nem veszélyezteti.

Az elkülönítésre magánelzárás végrehajtására kialakított zárka is igénybe vehető, de 
ebben az esetben az elítélt részére a jogszabályban meghatározott felszerelési tárgyakat 
biztosítani kell.

A biztonsági elkülönítés ideje alatt az elítélt
a) állandó felügyelet alatt áll,
b) az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani,
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c) látogatójával biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközön keresz-
tül érintkezhet,

d) az intézet csoportos művelődési, sportolási és szabadidő eltöltésének lehetőségeit 
nem veheti igénybe,

e) önképzést folytathat,
f) saját ruhát nem viselhet,
g) magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható.

A fentiekben meghatározott korlátozások együttesen vagy külön-külön alkalmazhatók, 
erről az elrendelőnek írásban kell határoznia.

A biztonsági elkülönítés indokoltságát a bv. intézet parancsnoka vagy annak jogkö-
rében eljáró személy szükség szerint, de legalább háromnaponta köteles felülvizsgálni.

Az ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsító elítéltet az erre a célra kialakított 
helyiségben kell elhelyezni, és haladéktalanul intézkedni kell orvosi vizsgálata iránt. 
Az elkülönítés legfeljebb hat óra időtartamú lehet, és annak szükségességét kétóránként 
felül kell vizsgálni.

Az elítéltet az elrendelő köteles írásban tájékoztatni a biztonsági elkülönítés tartama 
alatti korlátozó intézkedések bevezetéséről, a jogairól és a kötelezettségeiről. A tájé-
koztatást a biztonsági elkülönítés elrendelését követően haladéktalanul meg kell tenni, 
a tájékoztatás tudomásulvételét az elítélt aláírásával igazolja. Ha az elítélt az aláírást 
megtagadja, a tájékoztatás megtörténtét két tanú aláírásával kell igazolni. Az ön- vagy 
közveszélyes magatartást tanúsító elítélt tájékoztatását szóban, a személyi állomány két 
tagja jelenlétében kell végrehajtani.

Büntetőeljárás alatt álló elítélt az ahhoz kapcsolódó jogainak gyakorlásában a bizton-
sági elkülönítés alatt sem korlátozható. A biztonsági elkülönítésre okot adó körülmény 
megszűnésével a biztonsági intézkedést haladéktalanul meg kell szüntetni.

A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés

Biztonsági zárkába vagy részlegre helyezhető az elítélt, akinek különösen az előélete, 
bűncselekménye, büntetési ideje, magatartása, informális kapcsolati rendszere, az intézet 
rendjéhez és biztonságához való viszonya, valamint személyi körülményei alapján alapos 
okkal arra lehet következtetni, hogy

a) a bv. intézet rendjét és biztonságát súlyosan sértő cselekményt vagy bűncselekményt 
készíthet elő, vagy ilyen cselekményt már megkísérelt vagy elkövetett,

b) saját vagy mások életét, testi épségét, illetve vagyontárgyakat sértő vagy veszé-
lyeztető magatartást fog tanúsítani vagy ilyen cselekményt már elkövetett, nyíltan 
vagy rejtetten agresszív viselkedésű.

Az elítélt biztonsági zárkába vagy részlegre helyezését a bv. intézet parancsnoka indo-
kolt határozattal legfeljebb három hónapra rendelheti el, amelyet alkalmanként három 
hónappal, legfeljebb azonban egy év időtartamig meghosszabbíthat. Ezen időtartamot 
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meghaladóan a biztonsági zárkába helyezés – alkalmanként – legfeljebb hat hónappal 
való meghosszabbításáról, valamint az elítéltnek legfeljebb hat hónapra biztonsági rész-
legre helyezéséről, vagy annak – alkalmanként – legfeljebb hat hónappal való meghosz-
szabbításáról az országos parancsnok indokolt határozattal dönt.

A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezésről való döntés, valamint annak felül-
vizsgálata során az elítéltet meg kell hallgatni. Az alkalmazásáról való döntés során 
a meghallgatás a bv. intézet biztonsága, illetve bűncselekmény megelőzése érdeké-
ben mellőzhető. A bv. intézet parancsnoka és az országos parancsnok határozata ellen 
az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A biztonsági zárkába vagy rész-
legre helyezés tartamába minden megkezdett nap beszámít.

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó általános szabályok a bizton-
sági zárkába vagy részlegre helyezés esetén annak végrehajtási rendjéhez igazodnak. 
A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés esetén az elítélt

a) állandó őrzés és felügyelet alatt áll,
b) az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani,
c) zárkájában indokolt esetben belső biztonsági rács alkalmazható,
d) látogatóval biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközön keresztül 

érintkezhet, amelytől a parancsnok engedélyével el lehet térni,
e) munkát a biztonsági zárkában, illetve a biztonsági részleg területén belül, valamint 

a parancsnok által kijelölt helyen végezhet,
f) önképzést folytathat, az intézet csoportos művelődési, sportolási és szabadidő 

eltöltésének lehetőségeit csak a biztonsági részlegen belül, illetve a parancsnok 
engedélyével veheti igénybe,

g) lelkészi gondozásban egyénileg, közösségi lelki gondozásban a parancsnok enge-
délye szerint részesülhet,

h) magánál tartható tárgyainak köre és mennyisége korlátozható.

A meghatározott rendelkezések, valamint a szükséges további biztonsági intézkedések 
együttesen vagy külön-külön alkalmazhatók, amiről a bv. intézet parancsnoka írásban 
dönt.

Az elítélt – kérelmére, vagy hivatalból – biztonsági zárkába vagy részlegre helyezhető, 
ha személyes védelme érdekében más elítéltektől való elkülönítése szükséges, és más 
módszer nem vezet eredményre. Ez esetben a fentebb meghatározott korlátozó rendel-
kezések a behelyezés indokának figyelembevételével, ha pedig a fogva tartást sértő, 
veszélyeztető feltételek is fennállnak, szükség szerint alkalmazhatók.

A mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása

A bv. szervezetnél rendszeresített bilincset lehet alkalmazni kényszerítőeszközként, 
továbbá mozgáskorlátozó eszközként. Ha a bilincs kényszerítőeszközként való alkal-
mazásának törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, az elítélt mozgásának 
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a korlátozása azonban a fogva tartás biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekmény 
megelőzése érdekében szükséges, mozgáskorlátozó eszközként bilincs vagy a végtagra 
helyezett, testi sérülést nem okozó más eszköz alkalmazható.

Mozgáskorlátozó eszközként – testi sérüléssel nem járó módon – rögzítő övvel vagy 
anélkül bilincs, vezetőbilincs vagy a végtag rögzítésére alkalmas más eszköz az intézke-
désre okot adó körülmény megszűnésig, de legfeljebb folyamatosan 12 óra időtartamra 
alkalmazható, ha az elítélt egészségi állapota azt megengedi. Nem minősül folyamatos 
alkalmazásnak, ha a mozgáskorlátozó eszköz levétele és újabb alkalmazása között két 
óra eltelt. A 12 óra időtartamú korlátozás nem vonatkozik az elítélt bv. intézeten kívüli 
kísérésére vagy őrzésére.

A mozgáskorlátozó eszköz alkalmazásáról szóló döntést az érintett elítéltre vonatkozó 
adatok és információk alapján kell meghozni, amelynek során figyelembe kell venni 
az elítélt biztonsági kockázati besorolását és a kockázatelemző és -értékelő összefoglaló 
jelentés tartalmát is. Tehát főszabály szerint nem a végrehajtandó feladathoz kell a moz-
gáskorlátozást igazítani, hanem a fogvatartottra vonatkozó adatokhoz, információkhoz.

A mozgáskorlátozó eszköz alkalmazása során különös tekintettel kell lenni a törvényes 
bánásmód és az emberi méltóság tiszteletben tartására.

A mozgáskorlátozó eszközt utasításra vagy saját elhatározásból lehet alkalmazni, 
amit minden esetben írásban kell rögzíteni. Ha a személyi állomány tagja saját elhatáro-
zásból alkalmaz mozgáskorlátozó eszközt, annak indokoltságát a bv. intézet parancsnoka 
nyolc napon belül köteles kivizsgálni.

Mozgáskorlátozó eszköz alkalmazásának, előállítás esetén pedig a vezetőbilincs 
és a lábbilincs elrendelésére és megszüntetésére a bv. intézet parancsnoka vagy az általa 
kijelölt személy jogosult. Ez a személy elsősorban a biztonsági osztályvezető, másodsor-
ban pedig a szolgálatban lévő biztonsági tiszt. A mozgáskorlátozás a feladat megkezdé-
sétől annak befejezéséig tart, tehát egy előállítás esetén az útbaindítástól a bv. intézetbe 
történő visszaérkezésig. Ez alatt az idő alatt csak kivételes esetben lehet a mozgáskor-
látozást megváltoztatni. Az egyik ilyen eset a büntetőügyben történő előállítás, amikor 
az eljáró ügyészség vagy a bíróság elrendelheti az alkalmazott mozgáskorlátozó eszköz 
eltávolítását. Az előállító biztonsági felügyelő az erre vonatkozó rendelkezést köteles 
végrehajtani. Az intézkedés nem vonatkozhat a vezető- és a lábbilincs eltávolítására.

A mozgáskorlátozás többféle módon történhet, így a kezek előre- vagy hátrabilin-
cselésével, két vagy több személy egymáshoz rögzítésével, bilincs és bilincsrögzítő öv 
együttes alkalmazásával, vezetőszárral ellátott bilincstag (a továbbiakban: vezetőbilincs), 
valamint egyéb, a végtag rögzítésére alkalmas eszköz használatával is.

Lábbilincs elsősorban azzal az elítélttel szemben alkalmazható,
a) akinek kezére sérülés vagy a kézfej hiánya miatt mozgáskorlátozó eszköz nem 

helyezhető, vagy
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b) akinél alapos okkal feltételezhető, hogy kíséréskor a fogva tartás biztonságát sértő 
vagy veszélyeztető cselekményt szándékozik megvalósítani, különösen, ha szöké-
sétől, az életet és testi épséget sértő vagy veszélyeztető támadásától, önkárosító 
magatartásától, valamint a bv. intézet működésének súlyos megzavarására irányuló 
cselekmény megvalósításától kell tartani.

Ha az elítélt meghatározott helyen tartása másként nem biztosítható – a járművön való 
szállítást kivéve – átmeneti intézkedésként végtagja tárgyhoz is rögzíthető. Szállításkor 
az elítéltet tilos tárgyhoz rögzíteni, valamint kezeit hátrabilincselni. Ez alól kivételt 
képez, ha a jármű valamilyen ok miatt hosszabb időre várakozásra kényszerül és a biz-
tonságos őrzés más módon nem biztosítható. Az elítélt foglalkoztatása során nem lehet 
mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni.

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz az elítélttel szemben alkalmazható olyan biztonsági 
intézkedés, amely alkalmas az elítélt bv. intézeten kívüli mozgásának és tartózkodási 
helyének technikai rendszer általi nyomon követésére.

Az elítéltek intézeten kívüli mozgásának nyomon követése érdekében elektronikus 
távfelügyeleti eszköz alkalmazható

a) az elítélt bv. intézet területén kívül történő foglalkoztatása,
b) a nem a büntetés-végrehajtási szervezet kezelésében lévő egészségügyi intézmény-

ben (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) elhelyezett elítélt őrzése, felügyelete,
c) a súlyos beteg közeli hozzátartozóját meglátogató elítélt felügyelete,
d) a közeli hozzátartozója temetésén részt vevő elítélt felügyelete,
e) csoportos kimaradás felügyelete esetén.

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról – egyéni kockázatelemzés alapján 
egy kivétellel – a bv. intézet parancsnoka a bv. intézet ideiglenes elhagyását engedélyező 
határozatában dönt. A kivétel a bv. intézeten kívüli foglalkoztatás, ebben az esetben 
az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról a BFB dönt.

A bv. intézet ideiglenes elhagyását engedélyező határozatban rendelkezni kell az elítélt 
magatartására, a technikai eszköz ellenőrzésére, karbantartására vonatkozó szabályokról. 
Biztonsági intézkedésként elrendelt elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról 
a bv. intézet értesíti az eltávozási úti cél szerint illetékes rendőrkapitányságot.

Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának elrendelése esetén az intézke-
dés alá vont elítélt köteles azt rendeltetésszerűen használni, és az eszközben bekövetkezett 
bármely meghibásodást késedelem nélkül a távfelügyeleti tevékenységirányító központ 
felé bejelenteni.

Az elítélt az eszköz nem rendeltetésszerű használata miatt fegyelmi és kártérítési 
felelősséggel tartozik. Az elítéltet az eszköz használatáról ki kell oktatni, amelyet írásban 
rögzíteni kell.
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Az elektronikus megfigyelési eszköz alkalmazása

Az elítéltek intézeten belüli mozgásának megfigyelése, valamint a büntetés-végrehajtás 
rendjének biztosítása céljából a bv. intézetnek elítéltek részére fenntartott, közös hasz-
nálatú helyiségeiben, a bv. intézet udvarán, folyosóin, valamint a bv. intézet területét 
határoló külső falakon és kapujánál elektronikus megfigyelési eszköz helyezhető el.

A büntetés-végrehajtás rendjének biztosítása, valamint bűncselekmények, szabály-
sértések és fegyelmi vétségek vagy más jogsértések megelőzése céljából a biztonsági 
zárkában és részlegen, a biztonsági elkülönítőben, a Hosszúidős Speciális Részlegen 
(HSR-részleg), a fegyelmi elkülönítőben és a magánelzárás fenyítés végrehajtására 
kialakított zárkában, valamint az elítéltek szállítására szolgáló járműben is elhelyezhető 
elektronikus megfigyelési eszköz.

A korábban öngyilkosságot megkísérlő vagy a saját testi épsége elleni önkárosító 
cselekményt elkövető elítélt zárkájában az elítélt életének, testi épségének megóvása 
érdekében helyezhető el elektronikus megfigyelési eszköz, ha az elítélt viselkedésének 
folyamatos nyomon követése szükséges, valamint, ha az elítélt életének és testi épségé-
nek megóvása érdekében az egyébként szükséges. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 
fentebb meghatározott helyszínen elhelyezett elektronikus megfigyelési eszköz nem 
alkalmazható külön légterű illemhely vagy fürdőhelyiség megfigyelésére.

Az elektronikus megfigyelési eszköz által rögzített felvétel és az abban szereplő szemé-
lyes adat az alábbiakban használható fel:

a) az eszköz alkalmazásának a helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabály-
sértés miatt indult eljárásban,

b) az eszköz alkalmazásának a helyszínén az elítélt vagy a büntetés-végrehajtási szer-
vezet állományába tartozó személy által elkövetett jogsértés miatt indított fegyelmi 
eljárásban, és

c) az eszköz alkalmazásának a helyszínén a büntetés-végrehajtási szervezet állomá-
nyába tartozó személy eljárása jogszerűségének a megállapítására irányuló eljá-
rásban.

Az elektronikus megfigyelési eszköz által rögzített felvétel és az abban szereplő sze-
mélyes adat a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indí-
tott eljárásban is felhasználható. Az a felvételen szereplő személy, akinek a felvételre 
a jogainak gyakorlása érdekében van szüksége, a rögzítéstől számított 30 napon belül 
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne 
törölje. A jogainak gyakorlása érdekében indított eljárás során a felvétel a bíróság vagy 
más szerv megkeresésére továbbítható.

Az elektronikus megfigyelési eszközzel rögzített felvételt legfeljebb a rögzítést követő 
60 nap elteltével törölni kell, ha a fentiekben megjelölt okok miatt nem kezdeményezték 
az adatok felhasználását. Ha a meghatározott célból az adat felhasználására kerül sor, 
akkor a meghatározott eljárás befejezését követően kell az elektronikus megfigyelési 
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eszközzel rögzített felvételt törölni. Ha büntetőeljárás indult, a rögzített kép-, illetve 
hanganyagot vagy ezek másolatát az eljáró hatóság kérésére az iratokhoz csatolás érde-
kében meg kell küldeni.

Ha az adatokat a felvételen szereplő személy kérte, de a meghatározott célból az adat 
felhasználására nem kerül sor, akkor a kérelemtől számított 90. napon az elektronikus 
megfigyelési eszközzel rögzített felvételt törölni kell.

A büntetés-végrehajtási szervezet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz 
szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett 
személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit 
illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

A bv. szerv területére való belépésre szolgáló minden bejáratnál jól láthatóan elhe-
lyezett, jól olvasható felirattal, illetve monitoron futó kép – Egységes Tájékoztató Rend-
szer – alkalmazása mellett, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy elektronikus megfigye-
lőrendszer működik, valamint arra, hogy a kép- és hangfelvételt a bv. szerv rögzítheti.

A motozás

A motozás az elítélt testének és ruházatának, valamint a nála lévő személyes tárgyai-
nak az átvizsgálása. A motozás célja a fogva tartás rendjét vagy biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető cselekmények megelőzése vagy megakadályozása, rendkívüli esemény 
elkövetésére alkalmas tárgyak előtalálása, tiltott tárgyak felkutatása, büntetőeljárással 
vagy fegyelmi eljárással összefüggő tárgyi bizonyítási eszközök megszerzése.

Az elítélt motozását – ide nem értve a motozásnál közreműködő orvost és egész-
ségügyi szakszemélyzetet, valamint a technikai eszközzel történő ruházatátvizsgálást 
végző személyt – az elítélttel azonos nemű személy végezheti. A motozásnál technikai 
eszköz és szolgálati kutya is igénybe vehető. A szívritmus-szabályozóval élő fogvatartott 
technikai eszközzel nem ellenőrizhető.

Az altesten lévő testnyílások szemrevételezését is csak orvos vagy egészségügyi szak-
személyzet végezheti. A motozás nem történhet megalázó, szeméremsértő módon.

A test üregeinek átvizsgálását – a szájüreg szemrevételezéssel történő ellenőrzését 
kivéve – csak orvos végezheti. A szájüreg szemrevételezéssel történő ellenőrzését a bv. 
intézet állományának az elítélttől eltérő nemű tagja is végrehajthatja.

Az elítélt személyes tárgyainak átvizsgálása során az elítéltnél nem tartható tárgyak 
elvételéről, illetve megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A motozás végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani a helyszín és a módszer 
megválasztására. Célszerű kihasználni a váratlanság lélektani hatását, ugyanakkor fel 
kell készülni az intézkedés alá vont személy esetleges támadására vagy ösztönszerű 
viselkedésére. A végrehajtás során a fogvatartott személyiségi – különösen a szemé-
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remhez, intimitáshoz kapcsolódó – jogait csak indokolt esetben és kizárólag az intéz-
kedés jogszerű céljának eléréséhez szükséges mértékben lehet korlátozni. A motozás 
során kerülni kell az indokolatlan károkozást. A motozás végrehajtásának megkezdése 
előtt – amennyiben arra lehetőség van – az érintettet a végrehajtás alatti együttműködő 
magatartásra figyelmeztetni kell. A motozás során oktatási céllal a talált tiltott tárgya-
kat, a felfedett rejtekhelyeket indokolt fényképpel vagy videófelvétellel dokumentálni.

A motozás végrehajtható:
a) kézzel,
b) az e célra rendszeresített technikai eszközökkel,
c) speciálisan kiképzett szolgálati kutyával.

A motozás fajtái:
a) ruházat átvizsgálása,
b) testfelület átvizsgálása,
c) testüreg átvizsgálása.

A felsorolt elemek önállóan és együtt is alkalmazhatók.

A ruházatátvizsgálás történhet:
a) a fogvatartotton lévő ruházat tapintásos módszerrel való végrehajtásával,
b) a ruházat levételére irányuló utasítást követően, a levett ruházat, tapintásos mód-

szerrel, technikai eszközzel vagy speciálisan kiképzett szolgálati kutyával való 
végrehajtásával.

A felsorolt elemek önállóan és együtt is alkalmazhatók.

Ha a testfelület és ruházat átvizsgálására – amennyiben a ruházatot nem vetetik le – irá-
nyuló motozás kézi fémkereső alkalmazásával történik, a fogvatartottal ellentétes nemű 
személy csak úgy hajthatja végre a vizsgálatot, hogy a technikai eszköz semmilyen fizikai 
kontaktusba nem kerülhet a vizsgálat alá vont személy testével, ruházatával. A testüreg 
orvos általi átvizsgálásának biztosítását csak a megmotozottal azonos nemű és az intéz-
kedés biztonságos végrehajtásához szükséges létszámú személyzet végezheti. A vizsgálat 
során a személyi állomány biztosítási feladatokat végrehajtó tagja(i) a helyiségben csak 
indokolt esetben lehet(nek) jelen.

A biztonsági ellenőrzés, a biztonsági vizsgálat és a biztonsági szemle

A biztonsági ellenőrzés célja a rongálások, valamint a fogolyszökés előkészületének 
felderítése, tehát nem a tiltott tárgyak és anyagok felkutatása. Az ellenőrzés kiterjed 
a nyílászáró szerkezetek, a berendezési és felszerelési tárgyak állapotára, a falak, a meny-
nyezet, a padozat és a rácsok épségére is. A zárkák, a lakóhelyiségek, a munkaterületek, 
az egészségügyi helyiségek és az elítéltek tartózkodására szolgáló egyéb helyiségek 
biztonsági ellenőrzését naponta kell végrehajtani. Az ellenőrzésnél elítélt nem lehet jelen.
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A biztonsági ellenőrzést alapvetően szemrevételezéssel kell végrehajtani, de a bv. 
szerv vezetője az intézkedés hatékonyabbá tétele érdekében további módszereket is meg-
határozhat.

A biztonsági ellenőrzést olyan időben kell végrehajtani, amikor az ellenőrizendő 
helyiségeket a fogvatartottak elhagyták, vagy a napirend szerint még nem használják. 
Olyan helyiségek esetében, amelyeknél az ellenőrzést az előző pont szerint nem lehet 
végrehajtani, annak időtartamára a fogvatartottakat a bv. szerv előre meghatározott 
részére kell kísérni és a felügyeletükről gondoskodni kell. Amennyiben erre – a helyiség-
ben elhelyezett fogvatartott egészségügyi állapota miatt – nincs lehetőség, a biztonsági 
körülmények feltárása érdekében rendszeresen biztonsági vizsgálatot kell tartani.

A biztonsági ellenőrzést naponta legalább egyszer kell végrehajtani. Azt a fogvatar-
tottak munkáltatására szolgáló helyiségek vonatkozásában a munkakezdés előtt és annak 
befejezése után a bv. szerv vezetőjének rendelkezése szerint kell elvégezni. Fokozott 
figyelemmel és körültekintéssel kell a biztonsági ellenőrzést végrehajtani a magas biz-
tonsági kockázatú fogvatartottak körletrészén, zárkáiban és munkahelyein.

A biztonsági ellenőrzést a zárkákban és a lakóhelyiségekben a körletfelügyelő, a mun-
kahelyeken a foglalkoztatási biztonsági felelős, más helyiségekben (kórterem, tanterem 
stb.) a bv. szerv vezetője által meghatározott személyek kötelesek végrehajtani. A biz-
tonsági ellenőrzés végrehajtójának nevét, a végrehajtás idejét és tapasztalatait a bv. szerv 
vezetője által meghatározott módon dokumentálni kell.

A bv. intézet biztonságának fenntartása, a rendkívüli események megelőzése, meg-
szakítása, felszámolása érdekében a napi biztonsági ellenőrzésen túl a bv. intézet helyi-
ségei, területei a nap bármely szakaszában átvizsgálhatók. A biztonsági vizsgálat célja 
a fogva tartás rendjét vagy biztonságát sértő vagy veszélyeztető, tiltott tárgyak felkuta-
tása. A vizsgálatnak ki kell terjednie az elítélt személyes használati tárgyainak, valamint 
az elítélt által használt helyiségek átvizsgálására. A vizsgálattal egyidejűleg az elítélt 
motozását is végre kell hajtani. A biztonsági vizsgálat a nap bármely szakában végrehajt-
ható, de a jogszabályban meghatározott pihenőidőn belül csak halaszthatatlan esetben 
végezhető. Ha az elítélt a személyes használati tárgyainak az átvizsgálásánál nincs jelen, 
az intézkedést – jegyzőkönyv felvétele mellett – két tanú jelenlétében kell végrehajtani. 
A jegyzőkönyv egy példányát az elítéltnek át kell adni.

A biztonsági vizsgálattal szemben támasztott alapvető követelmény a rendszeres-
ség, a kiszámíthatatlanság és a hatékonyság. A biztonsági vizsgálatok szervezéséért 
és végrehajtásáért a biztonsági osztályvezető, valamint a munkáltatásbiztonsági vezető 
felelős. A vizsgálatról készült jelentéseknek tartalmaznia kell a vizsgálat célját, idejét, 
helyét, a végrehajtók létszámát, a megállapításokat, a tett és a javasolt intézkedéseket. 
A biztonsági vizsgálat végrehajtásának szabályait (gyakoriság, végrehajtók létszáma, 
eljárás tiltott tárgyak előtalálásakor stb.) a bv. szerv vezetője határozza meg.

A bv. intézet valamennyi helyiségére és létesítményére – személyzet irodái, vállalko-
zásoknak bérbe adott helyiségek stb. – kiterjedő biztonsági szemlét szükség szerint, de 
legalább négyhavonta kell tartani. A biztonsági szemle célja a biztonságra veszélyes 
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körülmények felderítése, valamint az elítélt birtokában lévő tárgyak egyidejű és teljes 
körű ellenőrzése. A szemle során el kell végezni az elítélt motozását, ellenőrizni kell 
a biztonsági berendezési és felszerelési tárgyak meglétét, rendeltetésszerű használatát. 
A biztonsági szemle során a biztonsági vizsgálat is végrehajtható.

A biztonsági szemlét – figyelemmel a jogszabályban meghatározott időtartamra, 
a végrehajtási fokozathoz és a rezsimhez igazodóan – a bv. szerv vezetője által meghatá-
rozott időpontban és létszámmal kell végrehajtani. A szemle előkészítésével, vezetésével, 
a dokumentumok összeállításával a biztonsági osztály vezetőjét, a bv. gazdasági társaság-
nál a munkáltatásbiztonsági vezetőt kell kijelölni. A biztonsági szemle végrehajtásáról 
és tapasztalatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a feltárt hiányosságok jelentős száma vagy 
súlyossága esetén pedig a megszüntetést előirányzó intézkedési tervet is kell készíteni. 
Jóváhagyásáról a bv. szerv vezetője rendelkezik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az előző szemle során feltárt, de még meg nem szüntetett hiányosságokat és azok okait is.

Ha a biztonsági ellenőrzés, biztonsági szemle vagy átfogó biztonsági vizsgálat során 
az elítélt személyes tárgyai között az elítéltnél nem tartható tárgyat találnak, annak elvé-
teléről, illetve megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az ajtók zárva tartásának elrendelése

A bv. intézet parancsnoka biztonsági okból, rendkívüli esemény bekövetkezésének a meg-
előzése, megszakítása vagy felszámolása érdekében – a kiváltó ok megszűnéséig, a vég-
rehajtási fokozattól függetlenül – elrendelheti az elítéltek elhelyezési részlegén az ajtók 
zárva tartását. Az ajtók zárva tartásának elrendelésére és megszüntetésére a bv. intézet 
parancsnoka jogosult. Ha az intézkedés alkalmazása rendkívüli esemény bekövetkezté-
nek a megelőzése, megszakítása vagy felszámolása érdekében történt, az elrendelésről 
a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell.

Az ajtók zárva tartásának elrendelése a jogszabályban meghatározott okból, a bv. 
szerv vezetője által történhet. Ez a jogkör nem ruházható át. Az ajtók zárva tartásának 
elrendelésekor létszámellenőrzést kell tartani. Az elrendelés ideje alatt minden érin-
tett fogvatartott a számára kijelölt zárkában vagy lakóhelyiségben köteles tartózkodni. 
Az intézkedés végrehajtását dokumentálni kell, amelyben rögzíteni szükséges a kiváltó 
ok rövid leírását, az elrendelés és a megszüntetés időpontját, és azt, hogy mely fogva-
tartottakat, fogvatartotti csoportokat érint. Az elrendelés lehet részleges vagy teljes (egy 
zárkára, egy részlegre vagy a teljes fogvatartotti körletre kiterjedő). A bv. szerv vezető-
jének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kiváltó ok mielőbb megszűnjön. 
Amennyiben az intézkedés tartama elhúzódik és nincs lehetőség meleg étel elkészítésére 
vagy kiosztására, akkor hideg élelmet kell a fogvatartottak számára biztosítani. Az ajtók 
zárva tartásának elrendelését az országos parancsnok részére haladéktalanul jelenteni 
kell.
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Egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése

A bv. intézet rendjét, a fogva tartás biztonságát közvetlenül és súlyosan sértő vagy 
veszélyeztető események felszámolásának idejére – legfeljebb öt napig – a bv. intézet 
parancsnoka az elítéltek meghatározott csoportjára nézve elrendelheti a Bv. tv. 122. § b), 
e), n) és o) pontjában32 foglalt jogok gyakorlásának teljes vagy részleges felfüggesztését. 
Az országos parancsnok az intézkedés időtartamát további öt nappal meghosszabbíthatja.

Az intézkedés elrendeléséről vagy meghosszabbításáról az ügyészséget haladéktalanul 
értesíteni kell. Az ügyészség az intézkedés indokoltságát haladéktalanul megvizsgálja, 
annak tartalmát megváltoztathatja, a jogok gyakorlásának felfüggesztését megszüntet-
heti. Az intézkedést kiváltó ok előidézésében vétlen elítélt részére az elmaradt jogainak 
gyakorlását utólag lehetővé kell tenni.

A terrorfenyegetettség miatt a büntetés-végrehajtási szerveknél elrendelt 1–2-es  foko-
zatok esetén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka – a terrorfokozat elrendelésé-
nek idejére – az elítéltek

a) 122. § b), e), n) és o) pontjában, 123. § (1) bekezdésében meghatározott jogait,
b) bv. intézeten kívüli munkavégzését,
c) szakképzésben és felnőttképzésben való részvételét, valamint
d) a magánál tartható tárgyainak körét
e) korlátozhatja.

Az intézkedés elrendeléséről az ügyészséget haladéktalanul értesíteni kell. A terrorfoko-
zat megszüntetését követően az elítéltek elmaradt jogainak gyakorlását utólag lehetővé 
kell tenni.

A kényszerítőeszközök alkalmazásának szabályai
A kényszerítőeszközök alkalmazásának általános szabályai

A büntetés-végrehajtásnak a törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges 
rend és fegyelem fenntartása alapvető kötelessége. Ennek a követelménynek csak akkor 
tud megfelelni, ha rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak arra, hogy ha 

32 Az elítélt jogosult:
„b) a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által engedélyezett személyekkel, szer-
vezetekkel az e törvényben meghatározottak szerint kapcsolatot tartani,”
„e) testi és szellemi állapotának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében
ea) naponta […] szabad levegőn tartózkodásra,
eb) önképzésre, sajtótermékek megrendelésére, a bv. intézet művelődési és sportolási lehetőségeinek igény-
bevételére,
ec) tanuláshoz való jogát e törvényben meghatározottak szerint gyakorolni […].”
„n) önkéntes vállalása alapján […] oktatási, képzési, valamint reintegrációt elősegítő személyes fejlődését 
biztosító programokon való részvételre,
o) büntetés-végrehajtási szervezeten belüli fogvatartotti fórumon való véleménynyilvánításra.”



1151

a szükséges rend és fegyelem megbomlik az visszaállítható legyen, továbbá a súlyosabb 
következmények megelőzhetők legyenek. A fogva tartás rendjét és biztonságát a fogva-
tartott önkéntes jogkövetésre való ösztönzésének a jogszabálynak megfelelő őrzéssel, 
felügyelettel és ellenőrzéssel, a szükséges intézkedések megtételével, végső esetben 
kényszerítőeszköz alkalmazásával kell megvalósítani.

A rend fenntartását, megzavarása esetén helyreállítását az elítéltek jogkövető maga-
tartásra késztetését szolgáló, a büntetés-végrehajtási szervezet rendelkezésére álló esz-
közrendszerével tudja biztosítani.

Az eszközrendszer a következő elemekből áll:
 – ösztönzés (elérhető előnyök kilátásba helyezése),
 – a rend megszegőivel szemben hátrányok kilátásba helyezése,
 – közvetett kényszerítés, a szerzett vagy elért előnyök megvonása,
 – közvetlen kényszerítőeszköz alkalmazása.

A büntetés-végrehajtási szervezet tagja hivatásának jogszerű teljesítése során az intézke-
déseinek a megengedett kényszerítőeszközök alkalmazásával is jogosult érvényt szerezni. 
A kényszerítőeszközök alkalmazási feltételeit az Sztv. határozza meg.

„A kényszerítő eszköz fogalmát rendészeti szempontból megközelítve úgy célszerű 
meghatározni, hogy az a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében eljáró szervek 
által jogszabályban meghatározott módon alkalmazható olyan hatósági aktus, amely 
szükségszerűen, az intézkedés törvényes céljának megvalósulása érdekében az alapvető 
emberi jogok (így különösen az emberi méltóság, személyes szabadság, testi épség, végső 
esetben az élethez fűződő jogok) korlátozásával, illetve sérelmével jár.”33

A bv. szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagja feladata jogszerű tel-
jesítése során – amennyiben más intézkedés nem vezet eredményre –, az e törvényben 
meghatározott kényszerítőeszközök alkalmazására jogosult és köteles.

A hivatásos szolgálati jogviszony alapvető követelmény, kényszerítőeszközt alkal-
mazni csak a büntetés-végrehajtás személyi állományának ilyen jogviszonyban álló tagja 
jogosult és köteles. Más jogviszonyban lévő személy ezen eszközökkel el sem látható. 
Ugyanakkor meg kell említeni a fegyveres biztonsági őröket, akik a rájuk vonatkozó 
külön jogszabályok alapján elláthatók bizonyos kényszerítőeszközökkel.

Kényszerítőeszközt alkalmazni csak a jogszerű feladatellátás során lehet, azaz olyan 
feladatról van szó, amelyet jogszabály vagy más alacsonyabb szintű rendelkezés kötele-
zettségként vagy jogosultságként meghatároz. A jogszerűség, illetve a vele szemben álló 
jogszerűtlenség objektív kategória. Annyit jelent, hogy az adott cselekmény megtételét 
megengedi vagy tiltja a törvény.

A más – enyhébb – intézkedés megtétele nem vezet eredményre, azt jelenti, hogy min-
dent meg kell próbálni annak érdekében, hogy a helyzetet kényszerítőeszköz alkalmazása 
nélkül megoldjuk – például kommunikáció, feltéve, hogy ha erre lehetőségünk van.

33 Hautzinger 2002, 69. 
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A negyedik feltétel, hogy csak az Sztv-ben  meghatározott eszközök alkalmazhatók, 
kivéve, a helyettesítés esetét.

Az ötödik feltétel, hogy kényszerítőeszközzel ellátni csak azt a személyt lehet, akit 
annak alkalmazására kiképeztek.

Kényszerítőeszköz a bv. szervezetet irányító miniszter által, az Sztv. 3. § (2) bekezdés 
j) pontja alapján rendszeresített eszköz, amelyeknek típusát és készletnormáit az országos 
parancsnok a Szervezeti tv. 4. § h) pontja alapján meghatározott.

A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített kényszerítőeszközök az alábbiak:
 – testi kényszer,
 – bilincs,
 – könnygáz, elektromos sokkoló, gumibot,
 – traumatikus és irritáló lőszer,
 – szolgálati kutya,
 – lőfegyver.

Az arányosság és szükségesség a kényszerítőeszközök alkalmazása esetén

A törvényben meghatározott kényszerítőeszközök közül csak azok, addig és olyan mér-
tékben alkalmazhatók, amelyek az intézkedés eredményességéhez szükségesek. Az ará-
nyosság az intézkedésekkel szembeni általános feltétel is, amit az Sztv. tovább szűkít 
a kényszerítőeszközök alkalmazására vonatkozóan. Az arányosság és szükségesség 
mértékének átlépése komoly jogi következményekkel is járhat, ezért azok betartása 
kiemelten fontos.

A rendszeresített kényszerítőeszköz helyettesítése

Ha a rendszeresített kényszerítőeszköz nem áll rendelkezésre vagy a használatára nincs 
lehetőség, más eszköz is igénybe vehető, amennyiben a helyettesített eszköz alkalma-
zásának a feltételei fennállnak és az alkalmas az intézkedéssel elérni kívánt cél meg-
valósítására.

A rendszeresített kényszerítőeszköz helyettesítésének konjunktív (együttes) feltételei:
 – a rendszeresített kényszerítőeszköz nem áll rendelkezésre, vagy a használatára nincs 

lehetőség;
 – a „más eszköz” alkalmas legyen a kényszerítőeszköz helyettesítésére;
 – a helyettesített kényszerítőeszköz alkalmazásának törvényi feltételei fennálljanak;
 – az alkalmazott eszközzel a kívánt célt el tudjuk érni, az intézkedést be tudjuk fejezni.

A törvény szövegében konkrétan nem szerepel, de mindenképpen fontosnak tartjuk 
feltételként azt is meghatározni, hogy a helyettesítő eszköz alkalmazása során az, ne 
okozzon súlyosabb sérülést, mint a rendszeresített eszköz okozna.
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A kényszerítőeszköz alkalmazását megelőző intézkedések

A kényszerítőeszköz alkalmazására az érintettet – ha az eset körülményei lehetővé 
teszik – előzetesen figyelmeztetni kell. A figyelmeztetésnek, valamint a kényszerítő-
eszköz készenlétbe helyezésének csak akkor van helye, ha az e törvényben meghatározott 
alkalmazási feltételek fennállnak.

A törvényi meghatározásból egyértelműen kiderül, hogy a kényszerítőeszköz alkal-
mazása előtt figyelmeztetni kell az intézkedés alá vont személyt. A figyelmeztetésnek 
a „törvény nevében” előre bocsátásával kell megtörténnie, továbbá hangosan és érthetően 
kell azt közölni.

Amennyiben a helyzetből fakadóan – például egy azonnali támadásról van 
szó – a figyelmeztetést nem lehet megtenni, mert az, az intézkedő vagy más életét, testi 
épségét veszélyeztetné, a figyelmeztetést el lehet hagyni. Ugyancsak fontos az, hogy 
az adott eszköz készenlétbe helyezése is – például gumibot, lőfegyver kézbevétele –, csak 
akkor szabályos, ha annak alkalmazási feltétele megjelenik a külvilágban. Egyébként 
ezen eszközök hordmódjait meghatározza az öltözködési szabályzat, és azokat annak 
megfelelően kell viselni.

A kényszerítőeszköz alkalmazását tiltó, valamint korlátozó rendelkezések

Vannak olyan helyzetek, körülmények, amelyek fennállása esetén tilos kényszerítőesz-
közt alkalmazni. Ezen belül beszélhetünk teljes tiltásról és részleges tiltásról. A teljes 
tiltás azt jelenti, hogy semmilyen kényszerítőeszközt nem lehet alkalmazni, a részleges 
esetén pedig csak az enyhébb eszközök alkalmazhatók.

 – Tilos kényszerítőeszközt alkalmazni magatehetetlen személlyel szemben,

Magatehetetlennek kell tekinteni minden olyan személyt, aki kényszerítőeszköz alkal-
mazását megalapozó, aktív (fizikai) támadásra testi állapotánál fogva nem képes.

 – Tilos kényszerítőeszközt alkalmazni – a testi kényszer és a bilincs kivételével – a ter-
hes nővel és a gyermekkorú személlyel szemben, ha e körülményekről az intézke-
dőnek tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan felismerhetők.

Csak korlátozza (részleges tiltás) a kényszerítőeszköz alkalmazásának lehetőségét a tör-
vény a terhes nő és a gyermekkorú személy esetében. Velük szemben csak testi kényszert 
és bilincset lehet alkalmazni, viszont ez a korlátozás csak akkor lép életbe, ha az intézke-
dőnek e körülményekről tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan felismerhetők.

Fogvatartott esetében a szükséges információkat az eligazításon, valamint fogva-
tartottra vonatkozó dokumentumokból lehet megismerni. A nem fogvatartott személy 
esetén nehezebb a helyzet, itt az intézkedőre van bízva, hogy hogyan értékeli a releváns 
körülményeket.

Gyermekkorú az a személy, aki a 14. életévét még nem töltötte be. A 14. életév betöl-
tése a születésnapot követő nappal veszi kezdetét. A 14. életévét be nem töltött személy 
általában fizikai, testi jellemzőiről, megjelenéséről ismerhető fel. Természetesen, ha 



1154

a személy fizikailag, testileg jóval fejlettebb az átlagosnál, de az intézkedőnek tudomása 
van arról, hogy még nem töltötte be a 14. életévét, a korlátozó intézkedéseket alkalmazni 
kell. Megjegyeznénk, hogy egy speciális eligazításnak az ilyen körülményekre minden-
képpen ki kell terjednie akkor, ha a feladatvégrehajtás során – például előállítás – a fenti 
helyzet előfordulhat.

 – Csak korlátozott testi kényszer (megfogás, lefogás) alkalmazható a kényszergyógy-
kezelttel, az előzetes kényszergyógykezelttel és a kóros elmeállapotúvá vált fogva-
tartottal szemben.

A Bv. tv. tovább szűkíti az alkalmazás lehetőségét: beteggel szemben az egészségügyi 
jogszabályokban meghatározott okok miatt és az ott meghatározott módokon van helye 
korlátozó intézkedések alkalmazásának. A beteggel szemben a szabadságvesztés végre-
hajtása során alkalmazható kényszerítőeszközök közül kizárólag korlátozott testi kény-
szer alkalmazható, és csak abban az esetben, ha az IMEI-ből  vagy a felügyelet mellett 
az intézeten kívüli tartózkodása színhelyéről az engedély nélküli távozását másként nem 
lehet megakadályozni. Korlátozott testi kényszernek minősül a megfogás és a lefogás.

Ezek a fogvatartottak (betegek) az elmeműködésük kóros állapota miatt állandó 
egészségügyi felügyeletre szorulnak, ezért az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézetben (a továbbiakban: IMEI) kórházi körülmények között kell őket elhelyezni.

 – Nincs helye kényszerítőeszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört 
vagy az intézkedés eredményessége e nélkül is biztosítható.

A törvény e rendelkezése megegyezik az arányosság elvével, miszerint csak addig alkal-
mazható kényszerítőeszköz, amíg az szükséges ahhoz, hogy az intézkedést eredményesen 
végrehajtsák, illetve a veszélyt elhárítsák. A törvényben meghatározott kényszerítőeszkö-
zök közül csak azok – addig és olyan mértékben – alkalmazhatók, amelyek az intézkedés 
eredményességéhez szükségesek.

 – Az intézkedésnek passzívan ellenszegülő személlyel szemben csak testi kényszer 
alkalmazható.

A passzívan ellenszegülő személy magatartására az a jellemző, hogy nem fejt ki fizi-
kai ellenállást, a kötelezettségének nem teljesítését szóban fejezi ki. Ilyen esetben nem 
indokolt a testi kényszernél súlyosabb intézkedés.

A kényszerítőeszköz alkalmazását követő jelentési kötelezettség

A kényszerítőeszköz alkalmazását a szolgálati elöljárónak haladéktalanul szóban, a szol-
gálat befejezése után két órán belül írásban is jelenteni kell.

A kényszerítőeszköz alkalmazásának kivételessége, továbbá annak esetleges súlyos 
következményei indokolják, hogy a kényszerítőeszköz alkalmazását a szolgálati elöljáró-
nak jelenteni kell. A biztonsági felügyelő esetében a közvetlen szolgálati elöljáró általában 
a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, a körletfelügyelő esetében pedig a körlet-főfelügyelő.
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Amennyiben az állomány tagja nem teljesíti a jelentési kötelezettségét, úgy bűncse-
lekményt követ el.

A kényszerítőeszköz alkalmazásának jogszerűségi vizsgálata

A kényszerítőeszköz alkalmazásának jogszerűségét a bv. szerv parancsnoka köteles 
megvizsgálni, majd álláspontjáról a kényszerítőeszköz alkalmazásától számított nyolc 
napon belül értesíti azt, akivel szemben a kényszerítőeszközt alkalmazták.

Az intézkedés jogszerűségének kivizsgálását egyfelől az indokolja, hogy egy olyan 
intézkedésről, amely akár az ember életét, testi épségét is sértheti, veszélyeztetheti, 
minden kétséget kizárólag kiderüljön, hogy az törvényszerű volt-e vagy sem. Ha az inté-
zetparancsnok a vizsgálat eredményeként a jogtalanságot látja bizonyítottnak, egyfelől 
jogellenesnek minősíti a kényszerítőeszköz alkalmazását, másfelől a jogtalanságból faka-
dóan büntetőeljárást kezdeményez. Ezen esetek nagy részében az intézkedő a bántalma-
zás hivatalos eljárásban büntetőjogi törvényi tényállást valósítja meg, de akár súlyosabb 
bűncselekmény is megvalósulhat.

Ha a kényszerítőeszközt a bv. szerv parancsnoka alkalmazta, vagy azt az utasítására 
alkalmazták, annak jogszerűségéről az országos parancsnok foglal állást.

Természetesen a parancsnok nem vizsgálhatja meg a saját intézkedésének vagy uta-
sításának jogszerűségét, ezért az ő közvetlen szolgálati elöljárója végzi el a vizsgálatot, 
és dönt a jogszerűségről.

A jogszerűtlennek minősített kényszerítőeszköz használatáról az ügyészt nyolc napon 
belül, ha pedig a kényszerítőeszköz használata testi sérülést, vagy halált okozott, hala-
déktalanul értesíteni kell.

A jogszerűtlennek minősített alkalmazásról minden esetben értesíteni kell a bv. 
ügyészt függetlenül attól, hogy az okozott-e testi sérülést vagy sem. A jogszabály nem 
mérlegel testi sérülés és testi sérülés között, azaz a legenyhébb sérülést is jelenteni kell 
a bv. ügyésznek. A haladéktalan jelentési kötelezettség azt jelenti, hogy az elsődleges 
intézkedések (orvosi ellátás, helyszínbiztosítás stb.) megtétele után azonnal.

Ha a bv. ügyész a fogvatartottal szemben a fogva tartás során alkalmazott lőfegy-
verhasználatról értesül – amit minden esetben haladéktalanul jelenteni kell – ellenőrzi, 
hogy megtörtént-e a kényszerítőeszköz-használat jogszerűségének vizsgálata.

A lőfegyverhasználat jogszerűségének vizsgálatáról készült jelentést, valamint 
az annak alapján hozott határozatot a bv. ügyész értékelni köteles. Amennyiben bűn-
cselekmény alapos gyanúja merül fel, meg kell tennie a szükséges intézkedést.

A jogalkotó kiterjeszti az értesítési kötelezettséget a törvényes képviselőre és minden 
esetben a bv. ügyészre is, ha kényszergyógykezelttel vagy előzetes kényszergyógyke-
zelttel szemben alkalmazták a kényszerítőeszközt.

Ha a kényszerítőeszközt kényszergyógykezelttel vagy előzetes kényszergyógykezelttel 
szemben alkalmazták, a 16. § (6) bekezdés szerint kialakított állásfoglalásról az érintett 
személyen kívül értesíteni kell a betegjogi képviselőt, a beteg törvényes vagy meghatal-
mazott képviselőjét és a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészt is.
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A kényszergyógykezelt személy érdekeinek védelme azt kívánja, hogy a kényszerítő-
eszköz alkalmazásának jogosságáról készült jelentést a betegjogi képviselő, valamint 
a meghatalmazott képviselő is megkapja. A betegjogi képviselő az 1997. évi CLIV. egész-
ségügyről szóló törvény szerint ellátja a betegek törvényben meghatározott jogainak 
védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A jogszerűségi vizsgálat eredményéről külön értesítés készül két példányban. Egy 
példányt a fogvatartott részére kell átadni, aki az átvétel tényét az aláírásával igazolja. 
A másik példányt a fogvatartott bv. iratainál kell elhelyezni. Az értesítés számát a jelentés 
vonatkozó rovatába be kell jegyezni.

Az intézkedés alá vont személy jogorvoslati lehetőségei

Az intézkedést elszenvedett személynek – függetlenül a parancsnok állásfoglalásá-
tól – joga van az intézkedéssel kapcsolatban feljelentést, keresetet, bejelentést vagy 
panaszt tenni az illetékes hatóságnál.

A feljelentés megtételével büntetőeljárást lehet kezdeményezni, a bejelentést akkor 
indokolt tenni, ha az adott ügy rendelkezik büntetőjogi és polgári jogi vetülettel is, a kere-
settel polgári peres eljárás indul. A fogvatartott a határozat ellen az országos parancs-
nokhoz fordulhat panasszal. A panaszt a fogvatartott a döntés közlésétől, illetve a döntés 
elmulasztásától számított 15 napon belül terjesztheti elő. Ha a fogvatartott a panasz 
megtételében akadályoztatva volt, a 15 napot az akadály megszűnésétől kell számítani. 
A panaszt 15 napon belül kell elbírálni, e határidő indokolt esetben 30 nappal meg-
hosszabbítható. A panasz elbírálásáról a fogvatartottat tájékoztatni kell. Jogszabályban 
meghatározott esetekben a döntés ellen a fogvatartott a bv. bíróhoz fellebbezhet, illetve 
keresettel fordulhat a bírósághoz.

A kényszerítőeszköz alkalmazásának általános feltételei

A törvény általános értelemben megfogalmazza és felsorolja azt, hogy milyen feltéte-
lek fennállása esetén lehet kényszerítőeszközt alkalmazni fogvatartottal és/vagy más 
személlyel szemben.

Fogvatartottal szemben kényszerítőeszköz alkalmazható, ha:

a) a bv. szerv rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít,

A bv. szerv rendje azon állapot, amelyben a törvény által meghatározott feladatok vég-
rehajtása zavartalanul megvalósulhat. Lényegében megegyezik a fogva tartás rendjével, 
amit a rendelet a következőképpen határoz meg: a büntetések és a kényszerintézkedések 
végrehajtására vonatkozó jogszabályok, valamint az azok alapján megállapított más 
rendelkezések érvényesülésének összessége, amely biztosítja a büntetés-végrehajtási 
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feladatok zavartalan ellátását, valamint az elítéltek és az egyéb jogcímen fogva tartottak 
jogainak érvényesülését és kötelezettségeinek teljesítését.

Ezt a rendet a bv. szervnek kell kialakítani és fenntartani. A fogvatartottak számára 
a jogszabályokon kívül, az intézet házirendjében kell meghatározni a fogva tartás rendjét. 
A bv. szerv rendjébe minden hatályos jogszabály, valamint belső rendelkezés beletartozik.

A fogva tartás (bv. szerv) biztonsága olyan állapot fenntartását jelenti, amelynél 
az intézetben, illetve a büntetés-végrehajtási feladat teljesítése miatt az intézet területén 
kívül tartózkodó személyek élete, testi épsége, személyes szabadsága, az intézetben lévő 
anyagi javak sértetlensége, illetve a büntetés-végrehajtási feladatok zavartalan ellátása 
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosított.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény, amely a fogva tartás biz-
tonságát súlyosan sérti vagy veszélyezteti, és külön intézkedések bevezetését teszi szük-
ségessé, így különösen

 – a terrorcselekmény,
 – a fogolyzendülés,
 – a bv. szerv létesítményét, eszközeit, járműveit, valamint a személyi állomány tagját 

vagy az elítéltet ért támadás,
 – a bv. szerv létesítményéből vagy járművéből való erőszakos kitörés,
 – a fogolyszökés,
 – az elítélt öngyilkossága,
 – az elítélt halála,
 – a bv. szerv létesítményét vagy járművét veszélyeztető elemi csapás vagy jelentős 

tűzeset.

Minden olyan magatartás esetében, amely ezt az állapotot sérti vagy veszélyezteti kény-
szerítőeszközt lehet alkalmazni.

Sértő magatartás esetében olyan cselekményről van szó, amikor az eredmény vala-
milyen konkrét sérelem – például testi sérülés, halál vagy kár stb. –, ilyenkor a jog által 
védett tárgy (jogi tárgy) tényleges sérelme mutatható ki.

A veszélyeztető magatartást több szempontból meg lehet fogalmazni. Egyfelől van-
nak olyan bűncselekmények, amelyeknél a tényállás megvalósulásához elég, ha a jogi 
tárgy veszélyeztetése történik meg, azaz nem szükséges a sérelem. Ezt konkrétan kife-
jezi a törvényi tényállás, ilyen bűncselekmény például a közúti veszélyeztetés. Másfelől 
veszélyeztetésről beszélünk akkor is, ha a sérelem bekövetkezésének a lehetőségét már 
megteremtette az elkövető, azaz a sérelem még nem következett be, de a lehetősége 
fennáll. A veszélyeztetésnek van olyan stádiuma, amikor a veszély olyan közeli, hogy 
az elhárítására tett intézkedések megtétele az időveszteség miatt már kétségessé teszi 
az elhárítást. Más oldalról megközelítve azt mondhatjuk, hogy a közvetlen veszélyeztetés 
esetében az elkövető a maga részéről mindent megtett annak érdekében, hogy a sértés 
mint eredmény bekövetkezzen.
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b) bármely személy életét, testi épségét, személyes szabadságát sérti vagy veszélyezteti,

Ebben a pontban a jogalkotó felhatalmazza a személyi állomány tagját arra, hogy a fogva-
tartottal szemben minden olyan esetben alkalmazhat kényszerítőeszközt, ha az bárkinek 
sérti vagy veszélyezteti az életét, testi épségét, valamint a személyes szabadságát.

c) bűncselekmény megakadályozása érdekében szükséges.

A bűncselekmények elkövetésének megakadályozása minden rendvédelmi szerv, így a bv. 
szervezet részére is kötelesség. Ezért a fogvatartottat, akár kényszerítőeszköz alkalmazá-
sával is, de meg kell abban akadályozni, hogy bűncselekményt kövessen el. Ugyanakkor 
megjegyezzük, hogy amennyiben ennek eleget tesz a személyi állomány, akkor lényegé-
ben az első két pontban meghatározott cselekményeket is nagy valószínűséggel megelőzi.

Kényszerítőeszköz alkalmazható azzal a személlyel szemben, aki
a) a bv. szerv által fogva tartott személy életét, testi épségét, személyes szabadságát 

vagy a fogva tartás biztonságát sérti, illetve veszélyezteti;
b) a bv. szerv területén annak rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatar-

tást tanúsít;
c) a bv. szerv, illetve a személyi állomány tagja ellen támad, a személyi állomány tagját 

a feladatának ellátásában akadályoz vagy intézkedésre kényszerít;
d) a bv. szerv vagyonát rongálja, és azt felhívásra sem hagyja abba.

A fenti rendelkezésekben a jogalkotó azon személyekkel szembeni kényszerítőeszköz 
alkalmazását szabályozza, akik nem fogvatartottak. Az a) pont első fordulatában a fog-
vatartott életét, testi épségét és a személyes szabadságát sértő, illetve veszélyeztető maga-
tartás tanúsítójával szemben ad lehetőséget kényszerítőeszköz alkalmazására, valamint 
azokkal a személyekkel szemben, akiknek a magatartása a fogva tartás biztonságát sérti, 
illetve veszélyezteti.

A személyes szabadság a személyhez fűződő jogok közé tartozik, tartalma a követ-
kező elemekből áll:

 – cselekvési szabadság,
 – mozgási szabadság,
 – tartózkodási hely, lakóhely, munka szabad megválasztása.

A b) pontban területi szempontból szabályozza a jogalkotó a kényszerítőeszköz alkal-
mazásának lehetőségét, azaz a bv. szerv területén bárkivel szemben, aki a bv. rendjét 
sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít.

A c) pontban a bv. szerv, illetve a személyi állomány tagja elleni konkrét támadás 
esetében történő kényszerítőeszköz alkalmazását szabályozza a jogalkotó. A támadás 
fogalmát konkrétan hatályos rendelkezés nem határozza meg, ezért itt is a már említett 
tág értelemben kell alkalmazni. A bv. szerv elleni támadás lehet minden olyan cselek-
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mény, ellenséges tevékenység – általában csoportos vagy tömeges –, amelynek a célja 
arra irányul, hogy súlyosan sértse vagy veszélyeztesse a bv. szerv működésének rendjét 
és biztonságát.

A c) pont második fordulata – a feladatellátásban való akadályozás – igen sokféle 
módon megvalósulhat. Leginkább a bv. intézeten kívüli biztonsági feladatok ellá-
tása – előállítás, szállítás, kísérés – alkalmával képzelhető el, de előfordulhat a bv. inté-
zeten belül is.

A d) pontban a bv. szerv vagyonát rongáló34 személlyel szemben teszi lehetővé a kény-
szerítőeszköz alkalmazását a törvény, de azzal a feltétellel, hogy előtte fel kell hívni 
a rongálót a tevékenységének abbahagyására. Ezt természetesen minden esetben meg kell 
tenni, de itt a jogalkotó külön kiemeli a fontosságát, aminek indoka az, hogy a rongálás 
ritkábban járhat olyan közvetlen veszéllyel, hogy az időveszteség miatt a felszólítást 
részben vagy egészben el kellene hagynia az intézkedőnek.

A kényszerítőeszközök alkalmazása szempontjából a bv. szerv elleni támadásnak 
vagy rongálásnak minősül az olyan magatartás, amely a területén lévő vagy az üzemel-
tetését (működését) biztosító létesítmények, tárgyak, berendezések, járművek, egyéb 
eszközök megszerzésére, használhatatlanná tételére, megrongálására vagy megsemmi-
sítésére irányul.

Az egyes kényszerítőeszközök alkalmazására vonatkozó speciális szabályok

Az Sztv. a kényszerítőeszközök alkalmazására vonatkozó általános szabályok megha-
tározása után az egyes eszközök alkalmazásának speciális szabályait is meghatározza. 
Az alábbiakban ezeket részletezzük.

A testi kényszer

A kényszerítőeszközök közül a legenyhébb a testi kényszer, ezért a leggyakrabban is 
alkalmazzák a gyakorlatban. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy talán ezen 
eszköz a legösszetettebb az alkalmazás szempontjából. Egy jól kiképzett személy, akár 
az életet, testi épséget közvetlenül sértő, veszélyeztető helyzetekben is hatékonyan tudja 
a testi kényszert alkalmazni.

Az intézkedéssel ellenszegülő személlyel szemben az ellenszegülés megtörésére testi 
kényszer (megfogás, lefogás, ellökés, elvezetés, önvédelmi fogás) alkalmazható.

A testi kényszer alkalmazása aktív, fizikai erő alkalmazását jelenti, különböző 
technikai elemek felhasználásával. Ilyen technikai elemek a megfogás, lefogás, ellökés 
és elvezetés, valamint az önvédelmi fogások alkalmazása. A jogszabály a testi kényszer 

34 A rongálás idegen dolog – vagyontárgy – megsemmisítésével vagy megrongálásával (működésképtelenné 
tétel) okozott kár. Saját tulajdon megrongálása nem minősül rongálásnak.
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alkalmazását az ellenszegülés mindkét megnyilvánulási formája esetében lehetővé teszi. 
Így egyaránt alkalmazható passzív35 és aktív36 ellenszegülés megtörésére is.

Az első négy elem alkalmazása nem szorul különösebb magyarázatra, azokat szó 
szerint kell érteni, viszont az önvédelmi fogások alkalmazása egy rövidebb értelmezést 
azért igényel. Jogszabály nem tartalmazza azt, hogy mit kell érteni önvédelmi fogá-
sok alkalmazásán, így azt a legtágabb módon kell értelmezni. Önvédelmi fogás során 
az intézkedő az intézkedés alá vont végtagján, testfelületén, ruházatán olyan rendvédelmi 
közelharctechnikát, illetve harcművészeti rendszerelemet alkalmaz, amely arányban áll 
az ellenálló személy tevékenységével és alkalmas az intézkedés eredményes befejezésé-
hez. Természetesen az alapelvek itt is határt szabnak, így különösen fontos az arányos 
intézkedés. Előfordulhat, hogy akár ütést vagy rúgást is alkalmaznak önvédelmi fogás-
ként, de csak abban az esetben, ha azok szükségesek az eredményességhez és például 
egy lefogás vagy ellökés nem elegendő.

Külön ki szeretnénk térni egy, a testi kényszer alkalmazásával kapcsolatos helyte-
len értelmezésre, amellyel rendszeresen találkozunk. Ezen értelmezés azt tartalmazza, 
hogy amennyiben megfogjuk a fogvatartott valamely testrészét (például a karját), akkor 
az egy jogosulatlan testi kényszer alkalmazása lesz, mert a megfogást alkalmaztuk. 
Nézetünk szerint ez a gondolkodás helytelen, ugyanis számtalan olyan helyzet fordulhat 
elő a napi szolgálatellátás során, amikor jogszerűen hozzáérünk a fogvatartott testéhez, 
megfogjuk valamelyik végtagját. Gondoljunk csak a motozásra vagy a mozgáskorlátozó 
eszközök felhelyezésére, levételére, ezen feladatokat igen nehéz lenne úgy végrehajtani, 
hogy nem fogjuk meg a fogvatartott végtagját. De miért nem minősül egy ilyen helyzet 
jogosulatlan testikényszer-alkalmazásnak? A válasz nagyon egyszerű és azt a törvény 
adja meg, ugyanis a testi kényszer alkalmazásához szükséges az intézkedéssel szembeni 
ellenszegülés. Amennyiben nincs ellenszegülés, akkor egy, egyébként jogszerű moto-
zásnál, mozgáskorlátozó eszköz felhelyezésénél stb. fel sem merülhet sem a jogos, sem 
a jogtalan testi kényszer.

A bilincs

Bilincs alkalmazható a fogvatartott támadásának, szökésének, engedély nélküli eltávo-
zásának és önkárosításának a megakadályozására, továbbá bármely személy jogszerű 
intézkedéssel szembeni ellenszegülésének megtörésére.

A bilincs használatára és a bilincselés módjára az elítélt mozgását korlátozó eszközök 
alkalmazására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

35 Passzív ellenszegülésnek minősül amennyiben az ellenszegülő a jogszabályban, a bv. szerv házirendjében 
meghatározott kötelezettséget, vagy az arra jogosult utasításának végrehajtását nem tevéssel tagadja meg.
36 Aktív ellenszegülésnek minősül amennyiben az ellenszegülő a jogszabályban, a bv. szerv házirendjé-
ben meghatározott kötelezettséget vagy az arra jogosult utasításának végrehajtását tevőleges magatartás 
tanúsításával tagadja meg.
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A kényszerítőeszközök alkalmazásának területén sokszor használja a jogalkotó 
a támadás fogalmát. Mivel egy hatályos jogszabály sem határozza meg pontosan a foga-
lom tartalmát, ezért a magunk részéről fontosnak tartjuk minél pontosabb megfogal-
mazni azt. Véleményünk szerint a támadás az esetek többségében aktív magatartást, 
azaz tevékenységet feltételez, amely a megtámadott életét, testi épségét, egészségét, 
személyes szabadságát sérti vagy veszélyezteti. A támadás irányulhat dolog ellen is, 
ilyenkor az adott dolog megrongálásáról, működésképtelenné tételéről van szó általában. 
További feltétel, hogy a magatartása jogszerűtlen legyen, ami lényegében elhatárolja 
az intézkedéstől. Ugyanis előfordulhat, hogy a két magatartás között csak azok jogsze-
rűsége vagy jogszerűtlensége tesz különbséget. Példával illusztrálva, ha a fogvatartott 
megüti egy székkel a felügyelőt, akkor egy jogtalan tevékenységről beszélünk, mert 
ezen magatartás megtételét a jog tiltja. Ugyanakkor, ha a felügyelő ezen tevékenység 
megtörésére gumibottal a támadó kezére üt (intézkedik), akkor jogszerű magatartásról 
beszélünk, mert a törvény szerint jár el.

Tehát a támadás szükséges elemei a következők:
 – személy által elkövetett,
 – aktív, tevékeny magatartás,
 – személy ellen vagy dolog ellen irányul,
 – jogosulatlan.

Ezt a véleményt támasztja alá a Biztonsági Szabályzat is, amelynek 29. pontja a személy 
elleni támadást az alábbiak szerint fogalmazza meg: Személy elleni támadás az a jogosu-
latlan és aktív emberi magatartás, amely az emberi életet, testi épséget vagy a személyes 
szabadságot sérti vagy veszélyezteti.

Nagyon lényeges az a körülmény is, hogy a támadás közvetlennek vagy távolabbinak 
minősíthető. A közvetlen támadás a Biztonsági Szabályzat szerint az alábbi: Közvetlen 
a támadás, amennyiben a támadó és a megtámadott közötti térbeli elhelyezkedésre, 
közelségre, valamint a támadó magatartására tekintettel a sérelem azonnali bekövetke-
zésével kell számolni.

Az esetek többségéről elmondható, hogy a támadás távolabbi, azaz van arra lehetőség 
(idő), hogy megpróbáljuk meggyőzni a támadót arról, hogy álljon el a cselekményétől, 
illetve arra is, hogy figyelmeztessük a kényszerítőeszköz alkalmazására.

A bilincselés módjai:
a) előre vagy hátra történő bilincselés, (gépjárművön tilos tárgyhoz és a hátra történő 

bilincselés),
b) több fogvatartott egymáshoz történő bilincselése,
c) bilincs és bilincsrögzítő öv együttes alkalmazása,
d) indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése,
e) indokolt esetben kezek, lábak egymáshoz bilincselése,
f) láb- és kézbilincs együttes alkalmazása,
g) időlegesen tárgyhoz történő bilincselés.
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A bilincs kényszerítőeszközként való alkalmazása a gyakorlatban általában együtt jár 
más kényszerítőeszköz alkalmazásával. Amennyiben a bilincset támadás elhárítására, 
megakadályozására alkalmazzák a kényszerből történő bilincselést más kényszerítőesz-
közzel kell alkalmazni, mivel a gyakorlatban csupán bilincs alkalmazásával támadást 
megakadályozni szinte lehetetlen. Ha viszont már más kényszerítőeszközzel az adott 
magatartást megtörtük és azt követően alkalmazzuk a bilincset, akkor azt mozgáskor-
látozó eszközként alkalmazzuk.

A könnygáz, az elektromos sokkoló, a gumibot

A bv. szervezetnél rendszeresített könnygáz, elektromos sokkolóeszköz, illetve gumibot 
alkalmazható

a) az életet, a testi épséget, a személyi szabadságot, illetve a vagyonbiztonságot köz-
vetlenül sértő vagy veszélyeztető támadás elhárítására,

b) az intézkedéssel szembeni aktív ellenszegülés megtörésére.

A jogalkotó a három eszköz alkalmazhatóságát ugyanazon cselekmények bekövetkezése 
esetén teszi lehetővé. Ennek ellenére azt mindenképpen ki kell emelni, hogy az eszközök 
között a jogszerű alkalmazás során is jelentős különbség van a lehetséges eredmények 
tekintetében. Így egy szabályos könnygázalkalmazás sokkal kisebb kárt tud okozni 
a testi épségben, egészségben, mint egy gumibot. Ezért az alkalmazás során erre kiemelt 
figyelmet kell fordítani.

Traumatikus és irritáló lőszer

A bv. szervezetnél rendszeresített speciális, nem az élet kioltására tervezett traumatikus 
lőszerrel, valamint irritáló töltetű lőszerrel leadott lövés alkalmazható

a) az életet, a testi épséget közvetlenül sértő vagy veszélyeztető támadás elhárítására;
b) a fogvatartott szökésének megakadályozására, megszökése esetén elfogására.

A bv. szervezet hivatásos állományú tagja az intézkedése során – a Sztv-ben  meghatá-
rozott esetekben – kényszerítőeszközként kizárólag a bv. szervezetnél rendszeresített 
speciális, nem az élet kioltására tervezett traumatikus és irritáló töltetű lőszert (a továb-
biakban: speciális lőszer), és kizárólag az azok célba juttatása érdekében rendszeresí-
tett – a bv. szervezetnél rendszeresített éles lőszerek kilövésére alkalmatlan – eszközt 
(a továbbiakban: célba juttató eszköz) alkalmazhat. Célba juttató eszközzel, illetve spe-
ciális lőszerrel ellátni csak az alkalmazásukra kiképzett, továbbá a lőszerek hatásaira 
felkészített hivatásos állományú személyt lehet. A személyi állomány speciális lőszerrel 
és azok célba juttatására szolgáló eszközzel való felszereléséről a bv. szerv vezetője, vagy 
az általa megbízott személy dönt.
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A szolgálati kutya

A szolgálati kutya kényszerítőeszközként való alkalmazása csak abban az esetben lehet-
séges, ha a kutya arra kiképzett és a bv. által minősített. Továbbá csak kiképzett kutya-
vezetővel lehet a szolgálati kutyát alkalmazni.

Szájkosárral ellátott szolgálati kutya – pórázon vagy anélkül – akkor alkalmazható, 
ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fennállnak.

Mivel a testi kényszer passzív magatartással, ellenszegüléssel szemben is alkalmaz-
ható, itt meg kell jegyeznünk, hogy a szolgálati kutya alkalmazása ilyen esetben logi-
kailag kizárt.

Szájkosár nélkül szolgálati kutya pórázon akkor alkalmazható, ha a bv. intézet, illetve 
a fogva tartás biztonságát veszélyeztető csoportosulás enyhébb kényszerítőeszközzel 
nem oszlatható szét, vagy ha az a személyi állomány tagjának az intézkedéssel szemben 
tanúsított aktív ellenállás leküzdéséhez szükséges.

Szájkosár és póráz nélkül a szolgálati kutya
 – személyi sérüléssel fenyegető támadás, illetve az életet vagy a testi épséget közvet-

lenül fenyegető magatartás elhárítására,
 – az elzárást töltő személy kivételével a fogvatartott szökésének a megakadályozására 

és a megszökött fogvatartott elfogására alkalmazható.

Az intézkedő csak kiképzett, megfelelő minősítéssel rendelkező, egészséges, ápolt és jó 
erőnlétű kutyával láthat el szolgálatot. A szolgálati kutya az intézkedésnek passzívan 
ellenszegülő személlyel szemben nem alkalmazható. Az intézkedő szolgálati kutyát 
nyilvános helyre csak szolgálati feladata ellátása céljából viheti be. Szolgálati kutya 
kényszerítőeszközként csak kiképzett kutyavezetővel együtt alkalmazható.

A lőfegyverhasználat

Szolgálati lőfegyverrel a ht. állomány azon tagja látható el, aki a fegyverhasználatra, 
valamint a lőfegyver37 tárolására és kezelésére vonatkozó szabályok ismeretéből sikeres 
vizsgát tett, és szolgálati beosztása indokolja a lőfegyverrel történő ellátását. A szolgálati 
lőfegyver viselésére vonatkozó jogosultságot a ht. állomány tagjának szolgálati igazol-
ványában fel kell tüntetni.

A ht. állomány tagja szolgálati lőfegyverét csak a bv. szervek épületében, az ott kialakított 
fegyvertároló helyen tárolhatja. A polgári ruhában teljesített szolgálat esetén a lőfegy-
vert rejtve kell viselni. A szolgálati lőfegyvert és lőszert kizárólag szolgálati célokra 
lehet használni. A személyi felszerelésként kiadott szolgálati lőfegyvert vagy fegyver-
zeti anyagot másnak átadni, mással cserélni nem szabad. A szolgálati lőfegyver, lőszer 

37 Lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, 
szilárd anyagú lövedék lőhető ki. A lövedék a lőfegyverhez használt lőszer egyik alkotóeleme, így a lőszer 
olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz.
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vagy bármilyen fegyverzeti anyag elvesztését, illetve eltűnését azonnal jelenteni kell 
az elöljárónak. A ht. állomány tagja a szolgálati feladat ellátásához kiadott lőfegyvert 
a vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett, a legnagyobb felelősségérzettel 
köteles kezelni, azt az előírt módon karbantartani és tárolni. A bv. szerv területére idegen 
lőfegyvert bevinni tilos, azt az erre kijelölt tárolóhelyiségben le kell adni, nyilvántartásba 
vételéről és biztonságos tárolásáról gondoskodni kell. Nem minősül idegen lőfegyvernek 
a védett személyek biztosítását ellátó, valamint a rendkívüli esemény felszámolásában 
közreműködő más fegyveres szerv hivatásos állományú tagja által viselt fegyver.

Lőfegyverhasználat a hivatásos állomány tagjának saját elhatározásából, vagy az arra 
jogosult elöljáró utasítására történhet. Kötelékben való fellépés esetén lőfegyver csak 
az elöljáró utasítására használható.

A lőfegyverhasználati jog azt a hivatásos állományú intézkedőt illeti meg, akinek 
szolgálati igazolványában a „fegyverviselésre jogosult” felhatalmazás fel van tüntetve.

A lőfegyverhasználati jog gyakorlása független attól, hogy az intézkedő egyenruhát 
vagy polgári öltözetet visel, de polgári öltözet viselése esetén a lőfegyvert rejtve kell hor-
dani. Az intézkedő a lőfegyverhasználat során a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített 
lőfegyvert és lőszert használhatja. Ha a lőfegyverhasználatra kerül sor, akkor lehető-
leg kerülni kell a súlyos sérülés okozását, illetve az élet kioltását, a lövés(ek) lehetőleg 
a végtagokra irányuljon. A lőfegyverhasználat után az intézkedést elszenvedő személyt 
haladéktalanul elsősegélyben, valamint orvosi ellátásban kell részesíteni, továbbá a hely-
színt biztosítani kell.

Lőfegyverhasználatnak csak a szándékos, személyre leadott lövés minősül. Nem 
minősül lőfegyverhasználatnak a figyelmeztető lövés, továbbá a tömegoszlatás, rend-
fenntartás céljából alkalmazott riasztólövés, valamint a speciális, nem élet kioltására 
tervezett traumatikus lőszerrel, irritáló töltetű lőszerrel leadott lövés.

A jogalkotó konkrétan megfogalmazza azt, hogy jogi szempontból mi minősül lőfegy-
verhasználatnak a büntetés-végrehajtási feladatok ellátása során: „csak a szándékosan 
személyre leadott lövés”.38 Azaz, egyfelől a szándékot kell vizsgálni – csak a szándékos 
magatartás minősül lőfegyverhasználatnak, ebből logikailag következik, hogy a gondat-
lan magatartás gondatlan fegyverkezelésnek minősül –, másfelől a lövésnek személyre 
kell irányulnia.

Nem minősül lőfegyverhasználatnak a figyelmeztető lövés és a rendfenntartás 
és tömegoszlatás céljából leadott riasztólövés, a traumatikus és irritáló lőszerrel leadott 
lövés. Röviden ki kell térni arra, hogy hogyan értelmezzük a jogalkotó azon rendelkezé-
sét, miszerint a figyelmeztető lövés nem minősül lőfegyverhasználatnak. Véleményünk 
szerint, ezen rendelkezés nem emelhető ki önmagában a lőfegyverhasználatot megelőző 
intézkedések közül, azaz figyelmeztető lövésnek csak akkor van helye, ha a lőfegyver-
használat törvényi feltételei fennállnak. Azokban az esetekben, amikor a szándékos 

38 1994. évi XXXIV. tv. 53 § (1) bek.
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személyre irányuló lőfegyverhasználatnak nincsenek meg a törvényi feltételei, nincs 
helye lőfegyverhasználatnak, így figyelmeztető lövésnek sem. Az egyetlen logikus értel-
mezés az lehet, hogy abban az esetben, amikor a lőfegyverhasználat törvényes feltételei 
fennállnak – például élet elleni közvetlen támadás – és az intézkedő biztonsági felügyelő 
a megelőző intézkedések sorában eljut a figyelmeztető lövés leadásáig, és annak hatására 
az érintett befejezi a jogellenes cselekményét, azaz felhagy a támadással, a figyelmezte-
tésként leadott lövés – mivel nem a támadást végrehajtó személyre irányult – jogilag nem 
minősül lőfegyverhasználatnak. Ezt a logikát erősíti a Biztonsági Szabályzat 293. pontja 
is: Figyelmeztető lövést alkalmazni csak abban az esetben lehet, amennyiben a lőfegy-
verhasználat törvényi feltételei maradéktalanul fennállnak. A figyelmeztető lövés alkal-
mazása során kerülni kell az emberi élet, testi épség veszélyeztetését, valamint a vagyoni 
károkozást. A figyelmeztető lövést általában függőleges irányba, a légtérbe kell leadni. 
Ha ez nem biztonságos, a lövés irányát úgy kell megválasztani, számolva a becsapódást 
esetlegesen követő gurulattal, hogy a lövedék életet, testi épséget ne veszélyeztessen, 
és lehetőleg ne okozzon anyagi kárt.

A szándékos személyre leadott lövést meg kell előznie bizonyos – a törvényalkotó által 
meghatározott – megelőző, figyelmeztető intézkedéseknek. Ezeket a jogalkotó által 
meghatározott sorrendben kell megtenni, a sorrendtől eltérni, továbbá azt felcserélni 
nem szabad.

A lőfegyverhasználatot a következő sorrendben meg kell előznie
 – felhívásnak, hogy a felhívott személy az intézkedésnek tegyen eleget;

A felhívást határozottan, érthetően és megfelelő hangerővel kell megtenni!
 – más kényszerítőeszköz alkalmazásának;

A lőfegyverhasználat „ultima ratio” jellegére tekintettel, meg kell próbálni a törvénysértő 
magatartást más, enyhébb kényszerítőeszközzel megakadályozni.

 – figyelmeztetésnek, hogy lőfegyverhasználat következik;

Ennek a figyelmeztetésnek is érthetőnek és határozottnak kell lennie. A figyelmeztetéssel 
egyidőben a lőfegyvert tüzelésre kész (csőre töltés) állapotba kell helyezni. Természe-
tesen e figyelmeztetésre is csak akkor kerülhet sor, ha a lőfegyverhasználat törvényi 
feltételei fennállnak.

 – figyelmeztető lövés.

A figyelmeztető lövés, csak 1957 óta van jelen a hazai kényszerítőeszközök alkalmazási 
szabályaiban. A Magyar Királyi Csendőrség – 1881-ben  kiadott – szervezeti és szolgálati 
szabályzata még azt rögzítette, hogy a csendőrnek fegyverét férfiasan, erélyesen kell 
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használnia, hogy azzal is megőrizze tekintélyét, továbbá az ellenszegülést megtörje, 
valamint a támadóját harcképtelenné tegye.39

A jogalkotó a többi kényszerítőeszköz alkalmazásához hasonlóan, a lőfegyverhasználat 
esetében is gondolt az előre nem látható körülményekre, helyzetekre, és megteremtette 
annak a jogszabályi lehetőégét, hogy a megelőző intézkedések törvényben meghatározott 
rendjétől az intézkedő eltérhessen.

A lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések részben vagy teljesen mellőzhetők, 
ha az eset összes körülményei miatt ezek megtételére nincs idő, és a késedelem az élet 
közvetlen veszélyeztetésével járna.

Az intézkedések részben vagy egészben történő elhagyása nem jelenti a sorrend felcse-
rélését, a sorrendtől nem lehet eltérni. A mérlegelést az intézkedő személynek, kötelék-
ben pedig az elöljárónak kell megtennie. Két feltételnek kell együttesen megvalósulnia, 
az egyik feltétel az idő rövidsége, a másik feltétel pedig az, hogy a késedelem az élet 
közvetlen veszélyeztetésével járna. A mérlegeléskor abban is dönteni kell, hogy az összes 
megelőző intézkedést el kell-e hagyni, vagy csak azoknak egy részét.

A bv. szerv területén belül a fogvatartottak elhelyezésére, munkáltatására és egyéb tar-
tózkodására szolgáló helyiségbe vagy területre lőfegyvert bevinni tilos. A tilalom nem 
vonatkozik a rendkívüli esemény felszámolása érdekében alkalmazott lőfegyverekre, 
valamint a nem élet kioltására tervezett, speciális lőszerek alkalmazása során használt 
lőfegyverekre.

A bv. szerv területére a bv. szervezet kezelésében lévő lőfegyveren kívül más lőfegy-
vert – a védett személyek biztosítását ellátó, valamint a rendkívüli esemény felszámolá-
sában közreműködő más fegyveres szerv hivatásos állományú tagja által viselt fegyvert 
kivéve – bevinni tilos, azt az erre kijelölt tárolóhelyre le kell adni, nyilvántartásba véte-
léről és biztonságos tárolásáról gondoskodni kell.

Vannak olyan körülmények, amikor a lőfegyverhasználatot a törvény tiltja. Természete-
sen a lőfegyverhasználatra is igazak az általános részben meghatározott tilalmak, ezek 
mellett vannak még speciális, csak a lőfegyverhasználatra vonatkozó szabályok.

Nincs helye lőfegyverhasználatnak
 – ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyeztetné, akivel szemben a lőfegy-

verhasználat feltételei nem állnak fenn (vétlen személy),
 – ha az intézkedés célja tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhető.

Ha a támadás közvetett, a támadó ahhoz tárgyat vagy állatot alkalmaz, akkor az intézkedő 
elsősorban a tárgyra, az állatra adjon le lövést. Szolgálati feladata teljesítésének érdekében 

39 1881. évi új magyar, királyi Csendőrség szervezeti és szolgálati szabályzata 11. §. (Sallai 2000.)
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az intézkedő a testi épségét közvetlenül veszélyeztető állatot lelőheti. A tárgyra, állatra 
irányuló lövésnek feltétele, hogy az ember életét, testi épségét ne veszélyeztesse. Mint 
látható a tárgyra vagy állatra leadott lövés egy tiltó rendelkezés, azaz tilos az emberre 
lőni, ha az intézkedés célja így is elérhető.

 – a fogvatartott szökésének megakadályozására, illetve szökése esetén elfogására.

A tiltó szabályok mellett igen komoly oldó szabályt is tartalmaz a vonatkozó törvény, 
ugyanis, ha a lőfegyverhasználatra azért van szükség, mert az fegyveresen40 vagy fel-
fegyverkezve41 elkövetett támadás vagy ellenállás leküzdése miatt szükséges, a tiltást 
nem kell figyelembe venni.

A jogalkotó az Sztv. 22. § (3) bekezdésében taxatíve felsorolja azokat az esete-
ket, (feltételeket) amikor – ha más kényszerítőeszköz alkalmazása nem vezet ered-
ményre – lőfegyver használható.

 – az élet elleni közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítására;
 – a testi épséget súlyosan veszélyeztető közvetlen támadás elhárítására;

A jogalkotó elkülönítette az élet elleni és a testi épség elleni közvetlen támadást, ami 
az esetek nagy részében nehezen határolható el. A gyakorlatban előfordulhat olyan táma-
dás, amely a testi épség veszélyeztetésével az életet is veszélyezteti.

Természetesen a támadás veszélyességét mérlegelni kell, abból kell kiindulni, hogy 
mi lehet a legsúlyosabb következménye a támadásnak. Ezt alapvetően a támadó által 
használt eszköz veszélyességéből, a támadók létszámfölényéből és a támadás intenzitá-
sából lehet felmérni. A megtámadottnak nem kell kivárnia azt, hogy a támadás teljesen 
kifejlődjék, és egyértelműen világossá váljék, hogy mire irányul a támadó szándéka. 
A támadást el kell hárítania az intézkedőnek, mielőtt még a sértés bekövetkezne. Ha 
a törvény csak a közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítása céljából teszi lehetővé 
a lőfegyverhasználatot és a közvetlen fenyegetés vagy támadás bármely oknál fogva 
megszűnt, a lőfegyverhasználati jogosultság is azonnal megszűnik.

 – a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése vagy a közveszély okozása bűn-
cselekmény megakadályozására vagy megszakítására;

Ezen bűncselekmények esetében a különösen nagy társadalomra veszélyesség, ezen 
belül a súlyos eredmény bekövetkezésének veszélye indokolja a lőfegyver használatát.

 – bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal, vagy az élet kioltására alkalmas 
más eszközzel való elkövetésének a megakadályozására;

40 Fegyveresen követi el a támadást, aki lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál, a fegyveres elkö-
vetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a bűncselekményt lőfegyver vagy robba-
nóanyag utánzatával fenyegetve követik el.
41 Felfegyverkezve követi el a támadást, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében 
az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál.
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Bűncselekménynek kell tekinteni minden olyan magatartást, amely a Btk. Különös rész-
ben leírt tényállások valamelyikébe ütközik. Ezen pont azokra a bűncselekményekre 
vonatkozik, amelyeket lőfegyverrel, robbanóanyaggal, vagy más olyan eszközzel lehet 
elkövetni, amelyek alkalmasak az élet kioltására. A robbanóanyagok,42 robbanószerek,43 
a lőfegyverek és a lőszer a társadalom életében szükségszerűen használt veszélyes szerek 
és eszközök. Illetéktelen használatuknál fogva súlyos veszélyt jelentenek a közrendre 
és közbiztonságra, másrészt súlyos minősítésű bűncselekmények elkövetésének eszkö-
zéül szolgálhatnak.

 – lőfegyver, illetőleg robbanóanyag jogosulatlan, erőszakos megszerzésére irányuló 
cselekmény megakadályozására;

Mivel ezek az eszközök, illetéktelen személyek kezében fokozott veszélyt jelentenek 
a közbiztonságra, minden eszközzel meg kell akadályozni azt, hogy az arra jogosu-
latlanok megszerezzék őket. A jogalkotás korlátozta, szűkítette az elkövetés módját, 
mivel csak abban az esetben lehet lőfegyvert használni, ha jogosulatlanul vagy erőszak 
alkalmazásával próbálják megszerezni az eszközöket.

 – a bv. szerv ellen elkövetett fegyveres támadás elhárítására;

Abban az esetben, ha a bv. objektumot fegyveresek (lőfegyverrel, és robbanóanyaggal 
felszerelt) megtámadják, e cselekmény elhárítására lőfegyvert lehet alkalmazni. A táma-
dók létszáma nincs meghatározva, így akár egy személy is elkövetheti a cselekményt.

 – a fogvatartott erőszakos kiszabadításának megakadályozására;

A szervezett bűnözés egyre nagyobb térhódításával komolyan megnőtt annak az esélye, 
hogy egy-egy, a bűnszervezet számára kiemelten fontos elítéltet, akár erőszak alkalma-
zásával is, de megpróbálnak a bv. intézetből kiszabadítani. Az ilyen esetekre gondolva, 
a jogalkotó lehetőséget ad, hogy a kiszabadítást lőfegyverrel is megakadályozzák.

 – azzal szemben, aki a nála lévő fegyvert, vagy más, az életre és testi épségre veszé-
lyes eszközt felszólításra nem teszi le, és magatartása annak ember elleni közvetlen 
használatának szándékára utal.

Ezen pontban azokról a helyzetekről rendelkezik a jogalkotó, mikor olyan eszközöket 
tart magánál a személy, amelyekkel az emberi életet és a testi épséget lehet konkrétan 
veszélyeztetni. Ahhoz, hogy az ilyen személlyel szemben lőfegyvert használhassanak, 
még két feltételnek meg kell valósulnia, egyfelől az eszközöket birtokló személy szándé-

42 A robbanóanyag olyan anyag, amelynek rendkívüli gyors oxidációja (elégése) során eredeti térfogatát 
rendkívüli mértékben meghaladó gázmennyiség keletkezik és ez a folyamat hatalmas hőt és feszítőerőt 
fejt ki.
43 Robbantószer olyan eszköz, amely a robbanóanyag felrobbantására szolgál (például gyújtózsinór, gyu-
tacs, időzítő szerkezet stb.). Robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készülék olyan 
eszköz, amely magában egyesíti a robbanóanyagot és a robbantószert (például bomba, kézigránát stb.). 
Nem minősülnek robbantóanyagnak a pirotechnikai anyagok.
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kának láthatóan arra kell irányulnia, hogy azokat más személy ellen közvetlenül használni 
akarja, másfelől megelőzően fel kell szólítani az eszköz letételére.

Az alkalmas eszközök tára igen széles lehet, a fegyveren és a robbanóanyagokon túl 
még nagyon sok olyan eszköz létezik, amely alkalmas az emberi élet kioltására vagy 
testi sérülés okozására, még olyan eszközök is, amelyek első látásra egészen más ren-
deltetésűek, ezért nagyon fontos az eszközt birtokló személy szándékának felismerése.

Abban az esetben, ha lőfegyverhasználat történt a bv. szerv parancsnoka köteles 
az ügyészt – ha testi sérülést vagy halált okozott – haladéktalanul értesíteni.

A lőfegyverhasználat sajátos esetét jelenti az a helyzet, ha annak szükségessége tömegben 
(csoportosulásban) lévő személlyel szemben merül fel. Ilyen esetben fokozott a veszé-
lye annak, hogy olyan személyek életét, testi épségét is közvetlenül fenyegeti a lőfegy-
verhasználat, akikkel szemben e kényszerítőeszköz alkalmazása kizárt, vagy enyhébb 
kényszerítőeszköz alkalmazása is elegendő lenne.

A törvény erre való tekintettel csak akkor engedi a lőfegyverhasználatot, ha az egyes 
személy elleni alkalmazás feltételei fennállnak és a használatnak pedig az egyes sze-
mélyre kell irányulnia. A speciális helyzetre való tekintettel a törvény külön felsorolja 
a megelőző intézkedéseket, de a sorrendjében és tartalmában nem különbözik az egyes 
személlyel szembeni lőfegyverhasználatot megelőző intézkedésektől:

a) a tömeg (csoportosulás) szétoszlatására, illetőleg a jogellenes magatartás megszün-
tetésére irányuló felhívásnak;

b) a tömeg (csoportosulás) szétoszlatására irányuló egyéb kényszerítőeszköz alkal-
mazásának;

c) figyelmeztetésnek, hogy lőfegyverhasználat következik;
d) figyelmeztető lövés.

A tömegben (csoportosulásban) lévő személlyel szemben a lőfegyverhasználatot meg-
előző intézkedések mellőzésére az egyes személy elleni lőfegyverhasználat szabályai 
az irányadók. Csapaterő zárt alakzatban történő alkalmazása esetén az intézkedő saját 
elhatározásából is használhatja lőfegyverét amennyiben a lőfegyverhasználat törvényben 
meghatározott feltételei fennállnak és a zárt alakzattól elszakadt, vagy alakzaton kívüli 
feladat ellátására kap utasítást.

A lőfegyverhasználatot követő intézkedések

A lőfegyverhasználat során a sérültet elsősegélyben kell részesíteni, gondoskodni kell 
orvosi ellátásáról, a közvetlen hozzátartozója értesítéséről. A lőfegyverhasználatot, vala-
mint a halaszthatatlan segítségnyújtást követően az intézkedő közvetlen elöljáróját hala-
déktalanul értesíti és annak megérkezéséig a helyszínt biztosítja. Az elöljáró intézkedik 
a helyszín biztosításáról, függetlenül attól, hogy történt-e személyi sérülés vagy keletke-
zett-e kár. Az elöljáró a lőfegyverhasználatról jelentést tesz a szolgálati út betartásával.
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A bv. szervezet lőfegyverrel felszerelt tagjától a lőfegyver elvételét megkísérelni 
tilos. Amennyiben a szolgálati érdek megkívánja a lőfegyverrel felszerelt szervezeti 
tag a lőfegyverhasználatot követően jogszabály által feljogosított személynek, valamint 
szolgálati elöljárójának utasítására köteles lőfegyverét és lőszerét átadni. A lőfegyver 
és a lőszer átadása-átvétele elismervény ellenében történik.

Lőfegyverhasználatot követően jelentést kell íratni a lőfegyvert használó intézkedővel, 
a lőfegyver használatára utasítást adó elöljáróval és azzal a szervezeti taggal, akinek 
hitelt érdemlő tudomása van az eseményről. Nem vehet részt a vizsgálatban, akinek 
jelentésírási kötelezettsége van. Ha a bv. szerv vezetőjével szemben jelentésírási kötele-
zettség vagy egyéb kizáró ok áll fenn, a vizsgálatot a felettes szerv vezetője folytatja le.

A lőfegyvert használó jelentése a következőket tartalmazza:
a) mikor, hol, kivel szemben, milyen lőfegyvert használt, hány lövést adott le, a lőfegy-

ver típusát, gyári számát,
b) a lőfegyverhasználat okát,
c) a megelőző intézkedéseket, ha ezek megtételére nem volt idő, lehetőség, akkor 

annak okát,
d) milyen sérülés történt, sor került-e elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tar-

tózkodik a sérült,
e) milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, az intézkedő, illetve a károsult mit tett 

a kár enyhítésére,
f) a helyszínre, a tanúkra, a bűnjelekre és az egyéb körülményekre vonatkozó ada-

tokat,
g) a lőfegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történő hivatkozást.

A vizsgálatot lezáró határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a lőfegyverhasználat 
jogszerűsége minősítésére vonatkozó megállapítást, a lőfegyverhasználat jogellenes-
sége megállapítása esetén a felelősségre vonási eljárás megindítására vonatkozó döntést, 
továbbá a fellebbezési jogra vonatkozó tájékoztatást. Az indokolásnak tartalmaznia kell 
a rövid tényállást, a sérüléseket, az okozott kárt, az érintett személyek adatait. A határo-
zat 1 példányát kézbesíteni kell az érintetteknek. Amennyiben az érintett a határozatot 
nem hajlandó átvenni, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a lőfegyverhaszná-
lattal kapcsolatban a bv. szerv vezetője bűncselekmény megalapozott gyanúját álla-
pítja meg, feljelentést tesz az illetékes ügyészségi nyomozó hivatalnál, fegyelmi vétség 
gyanúja esetén intézkedik a fegyelmi eljárás lefolytatására. A lőfegyverhasználatnak 
nem minősülő (tárgyra vagy állatra irányuló, valamint a figyelmeztető, illetőleg a nem 
szándékosan létrejött, a tömegoszlatás, rendfenntartás céljából alkalmazott riasztólövés) 
lövést az intézkedő lehetőleg azonnal, szóban jelenti elöljárójának, majd írásos jelentést 
készít, amely tartalmazza:

a) mikor, hol, milyen célból, hány lövést adott le,
b) a lövést kiváltó körülményeket, figyelmeztető lövésnél az alkalmazott megelőző 

intézkedéseket, vagy azok mellőzésének okait,
c) a lövés irányát és következményét,



1171

d) ha a lövés sérülést vagy kárt okozott, annak leírását,
e) a lövést követően tett intézkedéseit,
f) a helyszínre, a tanúkra, egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.

Ha a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés sérülést vagy kárt okozott, a lőfegyver-
használatra vonatkozó rendelkezések szerint kell a vizsgálatot lefolytatni, és határozatot 
hozni.

Összegezve, el kell mondani, hogy az Sztv. értelmében lőfegyver akkor használható, 
ha más kényszerítőeszköz alkalmazása nem vezet eredményre. Az állományt arra kell 
kioktatni, hogy lőfegyverhasználatra – a törvényi feltételek fennállása esetén is –, csak 
legvégső esetben kerülhet sor. A hangsúlyt a megelőzésre, a szolgálati feladatok mara-
déktalan ellátására, más kényszerítőeszközök alkalmazására kell helyezni.

Különös figyelmet kell fordítani az éber szolgálatellátásra, a szabályos őrzésre, elő-
állításra, szállításra, az eligazításra, a szakszerű bilincselésre. E feladatok maradéktalan 
végrehajtásának folyamatos parancsnoki ellenőrzéssel kell érvényt szerezni.

A biztonsági tevékenység differenciálása
A szabadságvesztés végrehajtásának rendje

A szabadságvesztés végrehajtásának rendje egy többtényezős, komplex rendszer, amely-
nek során számos szempont szerint kell differenciálni a büntetés-végrehajtási feladato-
kat. Az első alapvető differenciálást a jogalkotó végzi el, aki meghatározza a vonatkozó 
jogi normákat. A második szint a bírósági differenciálás, ahol a jogszabályok alapján 
kiszabják a büntetést, továbbá meghatározzák a végrehajtási fokozatot, amelyek lehetnek 
fegyház, börtön vagy fogház. Végül következik a harmadik szintje a differenciálásnak, 
ami a végrehajtás során valósul meg, és igazán itt ölt testet mindaz, amit a jogalkotó, 
valamint a bíróság meghatározott.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának rendje formai szempontból a szabad-
ságvesztés végrehajtását előíró szabályok összessége. Ezen szabályok köréből a Bv. tv. 
kiemeli, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell az elítélt

 – őrzését, felügyeletét és ellenőrzését,
 – elhelyezését, élelmezését, ruházatát,
 – a hatályos egészségügyi, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogszabályok, 

illetve a kötelező szakmai eljárásrend szerinti egészségügyi ellátását,
 – jogainak gyakorlását,
 – az oktatásához szükséges feltételeket,
 – a foglalkoztatásához szükséges feltételeket,
 – társadalmi visszailleszkedését segítő egyéb reintegrációs programokhoz szükséges 

feltételeket.
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A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának rendje tartalmilag a büntetés-végrehajtási 
szervezet feladatkörébe tartozó, a személyi szabadság elvonása végrehajtásának módjait, 
valamint folyamatát – a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadástól a bv. intézet vég-
leges elhagyásáig terjedő időszakban az elítélt életszakaszának valamennyi tudatosan 
irányított programját vagy megengedett eseményét, történését – jelenti. A végrehajtás 
módját döntő mértékben a végrehajtó szervezet számára kötelező feladatok, az elítéltek 
jogainak és kötelezettségeinek a terjedelme, a börtönszemélyzetnek az elítéltekkel kiala-
kított viszonya, az elítéltekkel kapcsolatos bánásmód határozzák meg.

A biztonsági szempontú differenciálás fogalma és célja

A biztonsági tevékenység differenciálása az egyik fontos alapelv, illetve komplex tevé-
kenység, amely áthatja a büntetés-végrehajtás egészét a szakmai feladatok rendszerében. 
Kifejezésre juttatja, hogy a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellenőrzését a bv. inté-
zet típusának, biztonsági helyzetének, építészeti jellegének, elhelyezkedésének, környező 
lakossághoz való viszonyának és a fogvatartottak büntetés-végrehajtási fokozatának, 
elkövetett cselekmény jellegének, ítélet tartamának, veszélyességi szintjének, viselke-
désének és személyiségének figyelembevételével hogyan kell megszervezni.

Kiszélesíti az egyes büntetés-végrehajtási fokozatokon belüli veszélyességi szintek meg-
határozásával az őrzés, felügyelet, ellenőrzés lehetőségét és a biztonsági feladatok ennek 
megfelelő megszervezését. A fogva tartás differenciálása maga után vonja a különböző 
területeken végrehajtandó biztonsági feladatok differenciálását is.

A Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer (a továbbiakban: KEK Rendszer)

A KEK Rendszer az elítélt visszaesési és fogvatatási kockázatának a felmérése, értéke-
lése érdekében kialakított és működtetett szakmai rendszer. Célja a bv. hatékonyságának 
növelése, az eredményes reintegráció és a visszaesések számának csökkentése, minima-
lizálása. A rendszer magában foglalja az összes olyan differenciálási eszközt, eljárást, 
amelyeket a fogvatartottal szemben alkalmazni lehet.

A KEK rendszer elemei:
a) a visszaesési és fogvatartási kockázatok mérésére szolgáló prediktív mérőeszközök,
b) a szabadságvesztés során alkalmazott progresszív rezsimszabályok,
c) a fogvatartási és visszaesési kockázatok csökkentésére irányuló és reintegrációs 

célú programok.

A kockázatelemzés olyan bv. szakmai tevékenység, amely során felmérik a kockázati 
csoportok kockázati értékét. A kockázatkezelés pedig olyan bv. szakmai tevékenység, 
amely során az egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat biztosítják. Ezen 
tevékenységek kiterjednek a fogvatartott befogadásától egészen a szabadításig. Ennek 
megfelelően például befogadás után, de a BFB-ülés előtt felmérik a kockázati csopor-
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tokat és megadják a kockázati értékét egy fogvatartottnak (magas, közepes, alacsony) 
az alábbi szempontokra nézve:

 – fogolyszökés és annak kísérlete,
 – öngyilkosságra irányuló magatartás,
 – önkárosítás,
 – bármely személy elleni erőszakos cselekmény vagy annak kísérlete,
 – a bűnözői, illetve a fogvatartotti szubkultúrában betöltött vezetői, szervezői, vég-

rehajtói szerep, tevékenység, ha erre vonatkozóan információ áll rendelkezésre,
 – pszichoaktív szerrel való visszaélés.

A felmérés során tehát meghatározott kockázatcsoportokat külön-külön kell értékelni, 
amelynek alapján a kockázati érték magas, közepes vagy alacsony lehet. Az elítélt köteles 
együttműködni a visszaesési és fogvatartási kockázatok felmérését szolgáló eljárások 
során. Biztonsági szempontból az öngyilkosságra való veszélyeztetés az egyik legveszé-
lyesebb rendkívüli esemény, mivel közvetlenül az élet kioltásával fenyeget, ezért min-
dent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ilyen cselekmények a lehető legkorábban 
felismerhetők legyenek. A megelőző tevékenységben az állomány minden tagjának van 
szerepe és feladata, de a szakmai szempontú felelős alapvetően a pszichológus.

A fogvatartott rezsimbe sorolása

A Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetben (KKMI) elvégzett kivizsgálást köve-
tően az elítéltet haladéktalanul a számára kijelölt bv. intézet befogadó részlegébe kell 
helyezni, ahol legfeljebb tíz napig tartózkodhat. A befogadórészlegben tájékoztatni kell 
az elítéltet a kockázatértékelési összefoglaló jelentés tartalmáról, a javasolt visszaesési 
és fogvatartási kockázatot csökkentő reintegrációs programok igénybevételéről.

Az elítélt együttműködésével a bv. intézeti befogadást követően a kockázatértékelési 
összefoglaló jelentés alapján a befogadó részleg vezetője rögzíti az elítélt beleegyezésé-
vel elkészült egyéniesített fogvatartási programtervet, majd a BFB az elítélt személyes 
meghallgatását követően nyolc napon belül dönt az elítélt rezsimbe helyezéséről és a bv. 
intézetben működő reintegrációs programokban történő részvételéről.

Ha az elítélt KKMI-ben  elvégzett vizsgálatára és értékelésére e törvény szerint nem 
kerül sor, az elítéltet a KKMI által kiadott módszertan alapján a BFB sorolja be az adott 
fokozathoz tartozó megfelelő rezsimszabály alá.

Az elítélt egyéniesítéséhez igazodó rezsimbe sorolásáról és annak megváltoztatásáról, 
valamint a magas szintű biztonsági kockázati besorolásáról – a Bv. tv. 26. § (4) bekez-
désében foglaltak figyelembevételével – a BFB határozattal dönt.

Halaszthatatlan esetekben az elítélt rezsimkategóriájának, illetve elhelyezésének 
módosításáról a bv. intézet parancsnoka is határozhat. Halaszthatatlan az eset, ha ter-
rorcselekmény, fogolyzendülés, fogolyszökés, támadás, tömeges ellenállás, önkárosítás, 



1174

vagy bármilyen, a bv. intézet biztonságára veszélyt jelentő más körülményről bejelentés 
érkezik, valamint, ha rendkívüli esemény bekövetkezésétől tartani lehet.

A fogva tartásért felelős szakterületek bevonásával a bv. intézetnél kell elvégezni – leg-
alább hathavonta – az elítéltek kötelező felülvizsgálatát a rezsimbe helyezés vonatkozá-
sában, amelyről a BFB dönt.

A progresszív rezsimszabályok alkalmazása röviden

Az egyéniesítést szolgáló rezsimszabályok a végrehajtási fokozatokon belül, a KEK-rend-
szerre épülve az elítélt életrendjének szigorúságát, az elérhető kedvezmények körét 
és mértékét, valamint a szabad élethez viszonyított lehetőségeket lépcsőzetesen bővülő 
rendszerben valósítja meg (a továbbiakban: progresszív rezsimszabályok). A progresszív 
rezsimszabályok olyan tevékenység- és teljesítményalapú osztályozási rendszer, amelyben 
a besorolás és az előmenetel az elítélt együttműködési hajlandóságán és motivációján 
alapul és annak folyamatos fenntartását, illetve fejlesztését célozza, és amely az elítélt 
reintegrációs folyamatban történő érdekeltté tételével hozzájárul a reintegrációs tevé-
kenység eredményességéhez.

Rezsimeken belül lehetnek eltérések a biztonsági besorolás szerint. Viszont az elítélt 
rezsimbe sorolásakor a BFB a KKMI kockázatértékelési összefoglaló jelentésében foglalt 
javaslatoktól csak különösen indokolt esetben térhet el. Ha az elítélt kockázatértékelését 
a BFB végzi, az első besoroláskor az általános rezsimbe kell sorolni.

Ha az elítélt kockázatértékelését a BFB végzi, az első besoroláskor az általános 
rezsimbe kell sorolni, kivéve

a) szigorúbb rezsimbe sorolható, ha az egyéniesített fogvatartási programtervben fog-
laltakat nem fogadja el, vagy a személyi állománnyal nem működik együtt, vagy

b) enyhébb rezsimbe sorolható, ha a kockázatértékelése során mért kockázati érték 
alacsony.

Szigorúbb rezsimbe kell sorolni az elítéltet, ha
a) a fogva tartás rendjét vagy biztonságát súlyosan megsérti, vagy
b) a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat nem 

tartja be, vagy az abban való együttműködést megtagadja.

Általános rezsimbe kell sorolni az elítéltet, ha
a) a fogva tartás rendjét és biztonságát nem veszélyezteti, vagy
b) a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltak meg-

tartása, abban való együttműködése fejlesztésre szorul.

Enyhébb rezsimbe sorolható az elítélt, ha
a) a fogva tartás rendjét és biztonságát maradéktalanul megtartja és a bv. intézet biz-

tonságára kockázatot nem jelent,
b) a bv. intézet személyi állományával szembeni magatartása kifogástalan, és
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c) a részére meghatározott egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat mara-
déktalanul megtartja, az abban való együttműködése példamutató.

Az elítélt rezsimbe sorolásának kötelező felülvizsgálata során a BFB megvizsgálja külö-
nösen

a) az egyéniesített fogvatartási programtervben meghatározottak teljesülését,
b) az elítélt motivációját, annak fejleszthetőségét a reintegrációs célok vonatkozásában,
c) az elítélt magatartását, együttműködését a bv. intézet személyi állományával.

Vannak olyan helyzetek, amikor a felülvizsgálatot soron kívül kell végrehajtani44 az adott 
rendkívüli helyzet bekövetkezésekor. Szintén soron kívül felül kell vizsgálni a rezsimbe 
sorolást, ha

a) a bv. bíró a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát megváltoztatja,
b) olyan szabadságvesztés-végrehajtásra érkezik értesítés, amely a szabadságvesztés 

végrehajtási sorrendjére kihatással van,
c) a folyamatosan töltött szabadságvesztések esetén a soron következő szabadság-

vesztés végrehajtási fokozata eltér az előzőtől.

A rezsimbe sorolás felülvizsgálata során annak súlyosbítása korlátlanul, enyhítése csak 
a fokozatosság elvének figyelembevételével rendelhető el. A szabadságvesztés során 
az azonos rezsimbe sorolt elítélteket lehetőség szerint együttesen kell elhelyezni. A meg-
őrzés időtartama alatt az elítéltet – lehetőség szerint – a besorolása szerinti rezsimnek 
megfelelően kell elhelyezni. Ha ez nem lehetséges, a szigorúbb rezsimbe sorolt elítélt 
kivételével az általános rezsimszabályokat kell alkalmazni.

Az elítéltek biztonsági kockázatának elemzése és besorolása

A Bv. tv. 97. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok45 biztonságos végrehajtása 
érdekében minden elítélt esetében – a kockázatelemzés és értékelés részeként – el kell 
végezni a biztonsági kockázati besorolását, amely magas, közepes vagy alacsony szintű 
lehet. A kockázatelemzés során az elítéltről a fogvatartotti nyilvántartásban szereplő 
korábbi fogva tartása során megállapított biztonsági csoportba sorolására, az elkövetett 
fegyelemsértésekre és fenyítésekre vonatkozó adatok is felhasználhatók.

44 Terrorcselekmény, fogolyzendülés, a bv. szerv létesítményét, eszközeit, járműveit, valamint a személyi 
állomány tagját vagy az elítéltet ért támadás, bv. szerv létesítményéből vagy járművéből való erőszakos 
kitörés, a fogolyszökés, az elítélt öngyilkossága, az elítélt halála, a bv. szerv létesítményét vagy járművét 
veszélyeztető elemi csapás vagy jelentős tűzeset.
45 A végrehajtás biztonságának fenntartása érdekében az egyes fokozatokhoz tartozó rezsimszabályokon 
belül az elítélt biztonsági besorolása alapján az elítélt őrzésére, felügyeletére, ellenőrzésére, a zárkaajtó 
zárva tartására, bv. intézeten belüli mozgására, látogatónak biztonsági fülkében vagy rácson keresztül 
történő fogadására, külső munkahelyen történő foglalkoztatására, az intézet elhagyására, az elítélt előál-
lítására, szállítására vonatkozó előírások szigorúbbak lehetnek.
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Magas szintű a biztonsági kockázata annak az elítéltnek, akinél
a) az elkövetett bűncselekmény jellege,
b) a kiszabott büntetés tartama,
c) bűnszervezetben vagy a fogvatartotti szubkultúrában betöltött szerepe,
d) a bv. intézet rendjéhez és biztonságához való viszonya,
e) korábbi fogva tartása során tanúsított magatartása vagy más személyi körülmé-

nye alapján megalapozottan feltehető, hogy adott helyzetben a bv. intézet rendjét 
súlyosan sértő cselekményt, szökést, a saját vagy mások életét, testi épségét sértő 
vagy veszélyeztető magatartást tanúsítana, és így a biztonságos fogva tartása csak 
őrzéssel biztosítható.

Közepes szintű a biztonsági kockázata annak az elítéltnek, akinél megalapozottan felte-
hető, illetve magatartása alapján megállapítható, hogy

a) a bv. intézet rendjével tudatosan szembehelyezkedik,
b) az azzal kapcsolatos magatartási szabályokat megszegi, és így a biztonságos fogva 

tartása csak felügyelettel vagy őrzéssel biztosítható.

Alacsony szintű a biztonsági kockázata annak az elítéltnek, aki
a) a bv. intézet rendjét várhatóan betartja,
b) szökésétől vagy más bűncselekmény elkövetésétől nem kell tartani, és így a bizton-

ságos fogva tartása általában ellenőrzéssel is biztosítható.

Az elhelyezési részleg, körlet, a zárka és a lakóhelyiség

A fogvatartottak elhelyezése az egyik leghatékonyabb differenciálási forma, ugyanis 
a megfelelő szakmai és jogi szempontú elhelyezéssel számos rendkívüli eseményt meg 
lehet előzni, illetve a nem megfelelő elhelyezéssel a rendkívüli események bekövetke-
zésének veszélyét jelentősen meg lehet növelni.

Az elítéltek közösen helyezhetők el, de ha arra lehetőség van, az elítéltet egyedül kell 
elhelyezni. A bv. intézetben az elítéltek elhelyezésére részleget, körletet, ezeken belül 
zárkákat és lakóhelyiségeket kell kialakítani. A nyilvántartásba vett elítélt zárkáját46 vagy 
lakóhelyiségét,47 illetve fekhelyét a reintegrációs tiszt, munkaidőn túl a biztonsági tiszt, 
vagy a bv. intézet parancsnoka által kijelölt más személy jelöli ki és rögzíti a fogvatartotti 
alapnyilvántartásban.

A bv. intézetben az elítéltek elhelyezésére részleget, körletet, ezeken belül zárkákat 
és lakóhelyiségeket kell kialakítani. A zárkában – az ön- vagy közveszélyes magatartást 
tanúsító elítéltek elhelyezésére szolgáló zárka kivételével – folyó vízzel ellátott mosdót 

46 A zárka: az elítélt elhelyezésére szolgáló olyan helyiség, amelynek nyílászárói a külön rendelkezésekben 
meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelnek.
47 A lakóhelyiség: az elítélt elhelyezésére szolgáló olyan lakhatásra alkalmas helyiség, amelynek nyílás-
záróinál a zárkára meghatározott biztonsági berendezés és felszerelés mellőzhető.
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és elkülönített, lehetőség szerint önálló szellőzésű WC-t kell kialakítani. A fegyelmi 
és biztonsági zárkában folyó vízzel ellátott mosdót és WC-t kell kialakítani.

A lakóhelyiségeknél a tisztálkodáshoz szükséges folyóvizet, fürdőt, illetve WC-t 
körletenként is lehet biztosítani.

A zárkában vagy a lakóhelyiségben elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, 
hogy minden elítéltre hat köbméter légtér és egyéni elhelyezés esetén legalább hat, közö-
sen elhelyezett elítéltek esetén személyenként legalább négy négyzetméter élettér jusson.

Az élettér kiszámításakor a zárka vagy a lakóhelyiség alapterületéből az illemhely 
és a mosdó által elfoglalt területet – függetlenül attól, hogy ezek leválasztása megtör-
tént-e – figyelmen kívül kell hagyni.

A zárkában vagy lakóhelyiségben elhelyezett szekrényt az elítélt a saját költségére 
lakattal lezárhatja, ennek kulcsát magánál tarthatja. A zárkaszekrényben elhelyezett 
tárgyakat az elítélt jelenlétében kell ellenőrizni. Az elítélt a lezárt szekrényt utasításra 
köteles kinyitni és az ellenőrzést lehetővé tenni. Ha – az elítélt távollétében vagy a szek-
rény kinyitásának megtagadása miatt – biztonsági vagy egyéb büntetés-végrehajtási 
okból a szekrény felnyitása válik szükségessé, erről a bv. intézet személyi állományá-
nak erre jogosult tagja jegyzőkönyvet vesz fel, majd az ellenőrzés elvégzését követően 
gondoskodik a szekrény lezárásáról.

A bv. intézetben az állandó elhelyezést biztosító zárkákon, illetve lakóhelyiségeken 
túlmenően befogadó, egészségügyi, fegyelmi, az ön- vagy közveszélyes magatartást 
tanúsító elítélt elhelyezésére szolgáló zárkát kell kialakítani, illetve kijelölni.

A bv. intézetben az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az országos parancsnok 
engedélyével egyéb rendeltetésű zárkák és lakóhelyiségek is kialakíthatók. Az egyéb ren-
deltetésű zárkák és lakóhelyiségek az ott elhelyezett elítéltek sajátos helyzetére és külön-
leges szükségleteire tekintettel – az országos parancsnok engedélyével – a jogszabály 
mellékletben meghatározottakon kívül egyéb berendezési és felszerelési tárgyakkal is 
helyettesíthetők, illetve kiegészíthetők.

Befogadó-egészségügyi zárkát azon elítéltek elhelyezésére kell kijelölni, akiknek 
az egészségügyi vizsgálatát a befogadási eljárás során még nem végezték el.

A magánelzárás végrehajtására fegyelmi zárkát kell kialakítani, amelynek berendezé-
sét és felszerelését, valamint az elítéltnél tartható tárgyak körét a jogszabály 4. melléklete 
tartalmazza.

Ha az elítélt elkülönítése biztonsági okból vagy a fegyelmi eljárással összefüggés-
ben szükséges, az elkülönítésre a fegyelmi zárka is igénybe vehető. Ebben az esetben 
a fegyelmi zárkát el kell látni a zárka általános felszerelési tárgyaival.

Az ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsító elítéltek elhelyezésére külön helyiséget 
kell kialakítani.

A biztonsági zárka berendezését, felszerelését és – az életének és testi épségének 
védelme érdekében elhelyezett elítéltek kivételével – az elítéltnél tartható tárgyakat 
az 5. melléklet tartalmazza.
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Az elítélt magánál tarthatja továbbá a bv. intézet által biztosított könyvet és újságot, 
valamint a bv. intézetben vásárolt élelmiszert és dohányterméket és dohányterméket 
kiegészítő terméket.

A letartóztatottak

A drogprevenciós vagy a pszichoszociális részlegen elhelyezés reintegrációs program-
nak minősül. A letartóztatott a kijelölt részlegen lévő zárkákban az elítéltekkel közösen 
helyezhető el, ha az nem ellentétes a rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezésével.

A letartóztatottat zárkában kell elhelyezni. A zárkában elhelyezhető létszámot úgy 
kell meghatározni, hogy személyenként lehetőleg tíz köbméter légtér és négy négyzet-
méter mozgástér jusson. Arra az időre, amikor a letartóztatott nem tartózkodik a zárká-
ban, az ajtókat zárva kell tartani. A zárkaajtók nyitva vagy zárva tartásáról a bv. intézet 
parancsnoka a fogva tartás biztonsága és a rezsimszabályok figyelembevételével dönt.

Az általános rezsimbe sorolt letartóztatott
a) látogatót alkalmanként 60 percben fogadhat,
b) kapcsolattartójával naponta tíz percet telefonálhat,
c) a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 90%-os  mértékig elköltheti,
d) birtokában tartható tárgyak köre kizárólag az e rendeletben meghatározottakra 

terjedhet ki,
e) kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban, szakkép-

zésben.

Ha a rezsimbe való besoroláshoz szükséges adatok, ismeretek hiányosak, azok megszer-
zéséig a letartóztatottat az általános rezsimbe kell helyezni, valamint a közepes bizton-
sági kockázati szintre kell besorolni. A fogva tartás biztonsága érdekében a parancsnok 
értékelés nélkül, közvetlenül határozhat a rezsimbe helyezésről, valamint a biztonsági 
kockázati besorolásról.

Az enyhébb rezsimbe sorolt letartóztatott
a) látogatót alkalmanként 60 percben fogadhat, amely további 30 perccel meghosz-

szabbítható,
b) kapcsolattartójával naponta 15 percet telefonálhat,
c) a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 100%-os  mértékig elköltheti,
d) birtokában tartható tárgyainak köre és mennyisége bővíthető,
e) kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban.

Az enyhébb rezsim alkalmazása esetén a zárkaajtó nyitva tartása csak akkor engedélyez-
hető, ha a kijelölt területen engedélyezett mozgás nem veszélyezteti a letartóztatottakra 
vonatkozó elkülönítési szabályok érvényesülését.
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A szigorúbb rezsimbe sorolt letartóztatott
a) látogatót alkalmanként 60 percben fogadhat,
b) kapcsolattartójával naponta tíz percet telefonálhat,
c) a személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban 

meghatározott levonásokat követően – 70%-os  mértékig elköltheti,
d) birtokában tartható tárgyainak köre – a telefonálásra szolgáló eszköz kivételé-

vel – a jogszabályban meghatározottak tekintetében korlátozható, továbbá a birto-
kában tartható tárgyak mennyisége csökkenthető,

e) kérésére részt vehet a bv. intézeten belüli munkáltatásban, oktatásban.

Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója a letartóztatott fokozott őrzését rendelte el, a BFB 
az érintettet a szigorúbb rezsimbe és magas biztonsági kockázati szintre sorolja.

A fogva tartás differenciálását segítő biztonsági intézkedések:
a) biztonsági elkülönítés,
b) biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés,
c) mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása,
d) elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása,
e) elektronikus megfigyelési eszköz alkalmazása,
f) az ajtók zárva tartásának elrendelése,
g) egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése.

A fogvatartottak előállítására vonatkozó biztonsági szabályok

Az előállításról általánosságban
A fogvatartottak előállításának megszervezése és lebonyolítása a büntetés-végrehajtás 
egyik legtöbb kockázatot magában rejtő feladatrendszere, amit a rendkívüli események 
megelőzése érdekében kiemelten kell kezelni. A biztonságos, rendkívüli eseményektől 
mentes végrehajtás a bv. intézetek eredményes működésének, szervezeti teljesítmény-
értékelésének egyik fontos eleme.

Bv. intézeten kívül a fogvatartott előállítása történhet:
a) bíróságra vagy a bíróság által meghatározott helyre (büntetőügyben vagy polgári 

peres eljárás céljából és akár helyszíni tárgyalásra is),
b) ügyészségre (kihallgatás, meghallgatás, nyomozati cselekmények végrehajtása, 

ujj- és tenyérnyomatvétel, fényképezés, DNS-mintavétel stb. céljából),
c) közjegyzőhöz (hagyatéki ügyek intézése stb.),
d) hozzátartozó temetésére (kegyeleti jog gyakorlása),
e) súlyos beteg hozzátartozó meglátogatására,
f) szakorvoshoz, polgári egészségügyi intézménybe, valamint egyéb célból (például 

igazságügyi orvosszakértői vizsgálat),
g) oktatási intézménybe (vizsgán való részvétel céljából),
h) egyéb helyszínre, intézményhez (egyedi indokkal).
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Az előállítást lehetőség szerint legalább két fő hivatásos személyi állományú tag (a továb-
biakban: előállítást végrehajtó) részvételével kell végrehajtani. Amennyiben erre nincs 
mód, vagy az előállítás összes körülménye és a fogvatartott biztonsági kockázata ezt nem 
indokolja, úgy a feladatra kiválasztott előállítást végrehajtó alkalmas kell, hogy legyen 
az önálló végrehajtásra. Az előállítást végre lehet hajtani gyalogmenetben és gépjár-
művel. Azt, hogy mely helyszínre milyen módon történik az előállítás, intézetparancs-
noki intézkedésben kell meghatározni. Amennyiben gyalogmenetben történi az előállí-
tás – csak a bv. intézet közvetlen közelében, legfeljebb 400 méteren belül lévő helyszín 
esetén – a kísérést legalább 1 fő hivatásos személy, vagy 1 fő fegyveres biztonsági őr 
biztosítja. A gépjárművel történő előállítás során a járműben csak a szolgálati feladatot 
végrehajtó személyi állomány tagjai lehetnek jelen.

Az előállítás megszervezése a biztonsági osztályvezető vagy helyettese, hivatali 
munkaidőn túl pedig a szolgálatban lévő biztonsági tiszt feladata. Ezért ők kötelesek 
részletesen ismerni a bv. intézet hatáskörébe tartozó, rendszeresen igénybe vett előállítási 
helyszíneket. Ennek érdekében részt vesznek az évente megtartott helyszíni szemlé-
ken, területbejárásokon, amelyek tapasztalatait alkalmanként jegyzőkönyvben rögzítik. 
Szemlét az előállítási helyeken évente legalább egy alkalommal, vagy a munkatervben 
meghatározottak szerint kell végrehajtani a szolgálati okmányok aktualizálása érdekében.

A bv. intézetek a rendszeres előállítási helyszínekről (rendszeres előállítási helyszínek: 
a biztonsági rendszerleírásban meghatározottak, például bíróság, ügyészség, egészség-
ügyi intézmények) – egyeztetve azok vezetőivel – fényképes és/vagy elektronikus útmu-
tatót, tájékoztatót (a továbbiakban: biztonsági leírás) készítenek, amelyet a végrehajtó 
személyi állomány szakmai felkészítéséhez és feladatvégrehajtásához felhasználnak. 
Ennek érdekében figyelemmel követik a helyszíneken történő átalakításokat, változ-
tatásokat és ezek alapján a leírást folyamatosan aktualizálják. A biztonsági leírásban 
szerepeltetni kell az előállítási hely fekvését, biztonsággal kapcsolatos sajátosságait, 
a bv. intézettel történő kapcsolattartás lehetőségeit, a szökésre legalkalmasabb irányokat, 
a terepszakaszokat, az együttműködésre kötelezett szervek elhelyezkedését, távolságukat, 
az előállítási hely megközelíthetőségét és fényképeit, valamint a belső rendészeti szolgálat 
elérhetőségét, őrzőhelyiség igénybevételének, kulcskezelésének rendjét is.

Az előállítás végrehajtását befolyásoló körülmények

Az előállítás biztonságos végrehajtása érdekében az előkészítés során figyelembe kell 
venni:

a) a fogvatartottak előállítását végrehajtó állomány létszámát, feladatra való alkal-
masságát,

b) az előállítást végrehajtó(k) testi, fizikai adottságait, önvédelmi jártasságát,
c) az előállítás helyszínét, biztonsági, illetve őrzési körülményeit,
d) az előállítási hely bv. intézettől való távolságát (műszaki pihenő tervezése, szállítási 

terv, ülésrend elkészítése),
e) az előállítás előtti, illetve utáni várható várakozási időt,
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f) a fogvatartott testi, fizikai adottságait, küzdő- és fizikai erőt igénylő egyéb spor-
tokban való jártasságát, az esetleges katonai vagy fegyveres múltját, képzettségét,

g) a fogvatartott egészségi és lelkiállapotát,
h) a vád alapját képező vagy elkövetett bűncselekményt,
i) a várható ítélet súlyosságát, mértékét (a fogvatartott esetében milyen magatartásbeli 

változást válthat ki, rendkívüli esemény bekövetkezéséhez vezethet-e),
j) a fogvatartott eddigi kriminalitását (visszaesés foka), korábbi fogva tartása alatt 

tanúsított magatartását,
k) a fogvatartott biztonsági kockázati besorolását (amennyiben nem állapították még 

meg, közepes biztonsági kockázatúnak kell tekinteni), rezsimbe sorolását,
l) többletinformációval rendelkező fogvatartott esetén annak az előállítás végrehaj-

tásához kapcsolódó tartalmát,
m) a kapcsolattartást, annak korlátozását (az előállítási utasításon feltüntetve kapja 

meg az előállítást végrehajtó),
n) a hozzátartozók (családtagok, rokonok) várható létszámát, illetve hangulatát,
o) a média érdeklődését, jelenlétét,
p) azt, hogy az előállítás helyén – akár hosszabb időtartamú várakozás esetére is – ren-

delkeznek-e a fogvatartott elhelyezésére alkalmas biztonsági szempontból megfelelő 
helyiséggel,

q) a differenciálás szabályainak betartását (például bűntársak, férfiak és nők elkülö-
nítése, szállítási terv készítésekor ennek figyelembevétele),

r) a fogvatartott veszélyessége alapján a mozgáskorlátozó eszközök alkalmazását, 
a szolgálati kutyával történő biztosítás szükségességét és lehetőségét,

s) az együttműködő szerv segítségnyújtásának mértékét, a kapcsolattartók kijelölé-
sével,

t) a szállító gépjármű(vek) biztonságát, üzemképességét, a hírösszeköttetést,
u) a bv. intézetnek az előállítás végrehajtását befolyásoló egyéb feladatait,
v) a szélsőséges időjárási viszonyokat (például hőségriasztás esetén védőital bizto-

sítása).

Az előállítások végrehajtása során a fogvatartott mozgásának korlátozására elsősorban 
rögzíthető állású, zsanéros patentbilincset kell alkalmazni. A rendkívüli események 
megelőzése érdekében a bilincset úgy kell a fogvatartottra felhelyezni, hogy annak kulcs-
nyílása a fogvatartott felé legyen. A mozgáskorlátozás könnyítésének elrendelése esetén, 
csak az egyik kézről kell eltávolítani a bilincstagot, amit a bilincsrögzítő övhöz kell rög-
zíteni. Amennyiben bilincsrögzítő öv alkalmazása nem indokolt, úgy a patentbilincset 
mindkét kézről oldani kell.

Az előállítási feladatokra beosztottak speciális eligazítása

Az előállítási tevékenységre beosztott végrehajtó állomány részére speciális eligazítást 
kell tartani, aminek fontosabb tárgyköreit az eligazítást tartó személy köteles dokumen-
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tálni az e célból rendszeresített okmányban. Az eligazítás idejét úgy kell meghatározni, 
hogy lehetőleg az előállítást érintő legfrissebb információkat lehessen átadni, de kellő 
idő jusson az állomány felkészítésére, felszerelésére és az ismeretszint ellenőrzésére is. 
Az előállítás során elsődleges kommunikációs eszköz a kézi EDR48-készülék. Az eligazí-
tás során a hírösszeköttetés (EDR-rádió) üzemképességét, valamint a megfelelő kommu-
nikációs csatorna beállítását ellenőrizni kell, továbbá minden esetben készülékpróbát kell 
végrehajtani. Szolgálati mobiltelefonnal történő feladatvégrehajtás akkor engedélyezhető, 
ha EDR-készülék nem áll rendelkezésre, vagy a külső körülmények (például lefedettség 
problémája) miatt alkalmazásuk nem megoldható.

Az előállítási feladatok végrehajtása során az előállítást végrehajtók saját tulajdonú 
mobiltelefont nem tarthatnak maguknál. Az eligazítás során az előállítás vezetőjét vagy 
csoportparancsnokát és az előállítást végrehajtó teljes állományt – a rendelkezésre álló 
biztonsági leírások alapján – szóban be kell számoltatni az előállítás helyszínének isme-
retéből. Feladatul kell meghatározni az előállító csoportparancsnok részére, hogy azokon 
az ismeretlen helyszíneken (például temető, kórház), ahol még nem hajtott végre feladatot, 
lehetőség szerint előzetes bejárással mérje fel a feladatbiztonsági kockázatokat, jelölje ki 
a menekülési útvonalakat, lehetőségeket, illetve egyeztessen a belső rendészeti szolgálat 
munkatársaival, társszervekkel. Abban az esetben, ha az előállítást egy fő előállító hajtja 
végre, olyan személyt kell kijelölni, aki kellő helyismerettel és megfelelő gyakorlattal 
rendelkezik, eltérő esetben az előállítást meg kell erősíteni. Az eligazításon a végrehajtók 
részére át kell adni az előállítással kapcsolatos iratokat, amelyek meglétét és kitöltött-
ségét az eligazítást megelőzően ellenőrizni kell. A szükséges iratok: idézés, előállítási 
utasítás, tárgyaláson szabadlábra helyezett személy nyilatkozata, tárgyaláson szabadlábra 
helyezett személy részére tájékoztató, csatolt többletinformáció, orvosszakértői vizsgálat 
alkalmával „csak orvos által felbontható” egészségügyi anyag. Amennyiben hiányosság 
észlelhető, akkor pótlásukra haladéktalanul intézkedni kell. Halasztást nem tűrő esetben 
(például fogvatartott életveszélyes egészségügyi állapota) az előállítás okmányainak 
teljes kitöltésétől el lehet tekinteni, viszont azokat soron kívül pótolni kell.

Az előzetesen begyűjtött információk alapján a végrehajtással összefüggésben meg 
kell határozni az alkalmazandó mozgáskorlátozó eszközöket. A meghatározásnak ki 
kell térni a mozgáskorlátozások szükségszerű feloldásával kapcsolatos feladatokra, 
továbbá – az adott helyszín körülményeit figyelembe véve – arra is, hogy a várakozások 
ideje alatt a fogvatartott(ak)at biztonságosan hogyan lehet elhelyezni (szükség szerint 
a tárgyhoz rögzítés lehetőségére, az ahhoz szükséges mozgáskorlátozó eszközök típusára, 
alkalmazhatóságukra). Végül meg kell győződni arról, hogy az előállítást végrehajtók 
megértették-e a kapott feladatot, azt el tudják-e látni, továbbá egészségügyi szempontból 
alkalmasak-e annak végrehajtására.

48 Egységes Digitális Rádiórendszer.
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Az előállítást megelőző biztonsági intézkedések és feladatok

Az előállítások során minden esetben el kell látni a felügyeletet lőfegyverrel. A fogvatar-
tott tartózkodási helyére történő bevonulás előtt a lőfegyvert a bv. intézet azon területén 
kell – a helyi előírások szerint erre a célra kialakított, vagy őrzött tárolóhelyen – elzárni, 
amelyen keresztül a már mozgásában korlátozott fogvatartott kísérése, előállítása meg-
történik. A lőfegyver elzárását követően a felügyelet a fogvatartott elhelyezési részlegére 
megy és ott a körletfelügyelő segítségével megkezdi a feladatvégrehajtást. Először adate-
gyeztetést kell végezni az előállítandó fogvatartott beazonosítására, majd a fogvatartott 
zárkából történő kiléptetését követően meg kell őt motozni, fel kell rá helyezni a meg-
határozott mozgáskorlátozó eszközöket és végül el kell igazítani.

A fogvatartott motozása a ruházat teljes levételével történik. A fogvatartottat a moto-
zás végrehajtása előtt fel kell szólítani az együttműködő magatartásra. A motozás során 
különös figyelmet kell fordítani a ruházat és a test olyan részeire, ahová a tárgyak elrej-
tése könnyű, kevésbé feltűnő, különös tekintettel: a kabát, zubbony, inggallér, póló, 
atléta, nadrág visszavarrásai, a lábbeli talpa, belseje, szára, fehérnemű, zsebkendő, test 
felszínén: lábszár, boka környéke, tenyér, ujjak köze, combok között a nemi szerv alatt, 
női fogvatartott esetében a mellek között és alatt, hónalj, talp, sarok, hátközép, hajzat, 
szakáll, indokolt esetben a testüreg. Az úgynevezett vetkőztetéses motozást végrehajtani 
az előállítás megkezdése előtt és a feladat végrehajtása után is kötelező. A fogvatartott 
előállításra csak textil- vagy papírzsebkendőt, íróeszközt, ügyével kapcsolatos iratait, 
feljegyzéseit, amennyiben szüksége van rá szemüveget, 1 doboz bontott cigarettát, tűz-
gyújtóeszközt, egész naposra tervezett vagy közigazgatási határon kívüli tárgyalás esetén 
hideg élelmet, ivóvizet (átlátszó műanyag flakonban max. 1,5 litert), illetve életmentő 
gyógyszereit viheti magával. Az előállítás során a fogvatartott kizárólag zsebkendőt, 
szemüveget, ivóvizet és életmentő gyógyszert vihet be a gépjármű szállítóterébe, min-
den mást az előállítást végrehajtó tárol. Tartalmilag az ügyével kapcsolatos iratait, fel-
jegyzéseit nem lehet ellenőrizni, azonban a magánál tartható iratokat az íróeszközével 
együtt biztonsági szempontból ellenőrizni kell. Gyógykezelés alatt álló fogvatartott 
esetén az orvos által előírt szív, asztma, cukorbetegség stb. kezelésére szolgáló gyógy-
szert (ennek szervezetbe juttatására szolgáló készüléket), szükség esetén írásos orvosi 
rendelkezéssel az előállítást végrehajtónak kell magával vinni, és az orvos által meg-
határozottak szerint a fogvatartott részére átadni. Az előírt és életmentő gyógyszerek 
adagolását a fogvatartott köteles végezni.

Motozás után a fogvatartottra az elrendelt mozgáskorlátozó eszközöket fel kell 
helyezni, az alábbi sorrendben: bilincsrögzítő öv, patentbilincs, lábbilincs, vezetőbilincs. 
A patentbilincset minden esetben rögzíteni kell. Indokolt esetben (például lépcsőzés) 
a lábbilincs felhelyezése – az együttműködő fogvatartott esetében, és kizárólag zárt terü-
leten – végrehajtható közvetlenül a szállítójárműbe történő beszállítás előtt is. A patentbi-
lincset és a bilincsrögzítő övet szükség szerint – vagy ha a biztonsági körülmények miatt 
a fogvatartott már megbilincselt állapotban van – lakattal egymáshoz lehet rögzíteni, 
ennek alapján a mozgáskorlátozó eszközök felhelyezési sorrendje a következőképpen 
módosul: patentbilincs, bilincsrögzítő öv, lábbilincs, vezetőbilincs. A mozgáskorlátozó 
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eszköz állapotát és működőképességét az átvételekor, valamint az alkalmazása előtt min-
den esetben ellenőrizni kell. Az előállítás során a rögzítést szintén – különösen a bilincs 
oldását követően annak ismételt felhelyezése után, valamint a fogvatartott mozgatásának 
megkezdése előtt – minden esetben ellenőrizni kell. A mozgáskorlátozó eszközök fel-
helyezésének szakszerűségét szúrópróbaszerűen – vagy azon fogvatartottak esetében, 
akiknél alapos okkal feltételezhető rendkívüli esemény kialakulása – a szolgálatban lévő 
biztonsági tisztnek ellenőrizni kell.

Az előállítandó fogvatartott eligazítását az előállítást végrehajtó, csoportos előállítás 
során az előállító csoportparancsnok az előállítási „Minta” alapján végzi el. Ennek fel-
használásával tájékoztatást kell adni a fogvatartott részére az előállítás során tanúsítandó 
magatartási szabályokról, be nem tartásuk esetén annak lehetséges következményeiről, 
a kényszerítőeszközök szükség szerinti alkalmazásáról és a kapcsolattartásról. A fog-
vatartott köteles a nyomtatványon az eligazítás megvalósulását aláírásával igazolni. 
A nyomtatványt az előállítási utasításhoz csatolva kell tárolni.

Az előállítás végrehajtásának általános szabályai

A gépjárműben, illetve kísérés és biztosítás közben, valamint a konkrét feladatvégrehajtás 
során – főszabály szerint – a fogvatartottak és az előállítást végrehajtók vonatkozásában 
is tilos a dohányzás. A fogvatartott részére kizárólag az alábbi esetekben és formában 
engedélyezhető dohányzás:

a) amennyiben az előállítás helyszínén olyan dohányzásra kijelölt hely van, amelyben 
a fogvatartott őrzése – annak dohányzása közben is – biztonságosan végrehajtható,

b) abban az esetben, amennyiben a fenti dohányzásra kijelölt hely polgári személyektől 
jól elkülönített,

c) amennyiben a dohányzásra kijelölt hely nem közterületen van, illetve annak bejárata 
nem közterületre nyílik,

d) az előállítás helyszínén a dohányzás törvényi feltételei biztosítják annak lehetőségét 
(például egészségügyi intézmények kizártak).

A végrehajtóállomány részére kizárólag az alábbi esetekben és formában engedélyezhető 
dohányzás:

a) amennyiben a fogvatartott őrzése zárt várakozóhelyiségben megoldható, illetve 
az egyben a dohányzásra kijelölt hely is,

b) csoportos előállítás esetén az előállítási csoportparancsnok által ütemezett formá-
ban,

c) amennyiben a dohányzásra kijelölt hely nem közterületen van, illetve annak bejárata 
nem közterületre nyílik,

d) az előállítás helyszínén a dohányzás törvényi feltételei biztosítják annak lehetőségét 
(például egészségügyi intézmények kizártak).
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A személyi állomány részére az alábbi esetekben engedélyezhető az étkezés:
a) amennyiben a fogvatartott biztonságos őrzése zárt várakozóhelyiségben megold-

ható,
b) ha őrzőhelyiség nem áll rendelkezésre, akkor a fogvatartott tárgyhoz rögzítése 

mellett,
c) abban az esetben, ha az adott fogvatartott előállítását egyszerre egy főnél több 

felügyelő hajtja végre,
d) csoportos előállítás esetén az előállítási csoportparancsnok által ütemezett formában 

és kizárólag teljes felelősség vállalása mellett.

Az előállítást végrehajtó a fogvatartott kísérését a számára kiadott lőfegyver viselésé-
vel ellentétes oldalon hajtja végre. A fogvatartott a motozását követően az előállítás 
egésze során illetéktelen személyekkel sem verbálisan, sem fizikálisan nem érintkezhet. 
Ez alól kivételt képez a bíró vagy ügyész, illetve temetés során a bv. intézet vezetője 
által engedélyezett kapcsolattartás. Az előállítások alkalmával intézkedni kell arra, hogy 
a fogvatartott illetéktelen személytől ne vehessen át vagy adhasson át semmit. Ezek 
elkerülése érdekében bírósági, ügyészségi előállítás során – végső esetben – az eljáró bíró 
(ügyész) segítségét kell kérni. Az egytagos vezetőbilincset a rögzített zsanéros patent-
bilincstől a könyök felé, a fogvatartottnak arra a kezére kell felhelyezni, amelyik olda-
láról az előállítást végrehajtó kíséri. Amennyiben a fogvatartott keze be van gipszelve, 
kötözve, vagy egyéb sérülés van rajta, akkor az ép kézre kell felhelyezni a vezetőbilincset. 
Amennyiben a fogvatartott a bv. intézeti vagy a szerződéses orvos által engedélyezett 
járókerettel vagy bottal jár, akkor a vezetőbilincset úgy kell biztonságosan rögzíteni 
(akár a kezéhez), hogy az a fogvatartottat a mozgásában ne akadályozza. Az előállítást 
végrehajtó a fogvatartottat maga előtt kíséri, a vezetőbilincs csuklószíját pedig abban 
a kezében köteles csuklójára fűzve tartani, amelyik oldalról a fogvatartottat kíséri. Gya-
logmenetben történő előállítás alkalmával a bv. intézet elhagyását megelőzően a kijelölt 
helyen elzárt lőfegyvere felvételét, felhelyezését a felügyelő úgy végzi, hogy a fogva-
tartott ez idő alatt tőle biztonságosan elzárt, de általa lehetőleg szemmel ellenőrizhető 
területen tartózkodjon. Amennyiben az elzárás nem megoldható, a biztosítást úgy kell 
végrehajtani, hogy az előállítást végrehajtó a fogvatartottat a fegyverfelvételi helytől 
számított legtávolabb eső helyen várakoztatja, és lehetőség szerint addig egy másik 
felügyelő biztosítja a fogvatartottat. Gyalogmenetben történő előállítást, kísérést úgy 
kell végrehajtani, hogy a gyalogosforgalom az előállítást ne akadályozza, illetéktelen 
személy az előállítást végrehajtó és a fogvatartott közé ne tudjon beférkőzni. Ülve tör-
ténő várakozás esetén a fogvatartottat szintén a viselt lőfegyverrel ellentétes oldalra kell 
ültetni, illetve a tárgyalóteremben – ha lehetőség van rá – a fogvatartott mögötti padsor-
ban kell elhelyezkedni úgy, hogy a vezetőbilincs szárát folyamatosan fogja a felügyelő. 
Gépjárművel történő előállításnál a gépjárművezető köteles a szállítótér átvizsgálását 
végrehajtani, és ha nem kísér fogvatartottat, akkor a jármű nyitott ajtajánál várja a fog-
vatartottat és kísérőjét a beszállás biztosítása céljából. A fogvatartott(ak) gépjárműbe 
szállása után az előállítást végrehajtó lőfegyvere felvételét, felhelyezését az előírt helyen 
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elvégzi, majd a gépjárműbejárati zsilipben a jármű fogvatartott(ak) szállítására szolgáló 
utasterének fogvatartott(ak)tól elhatárolt részében a szállítás ideje alatt folyamatosan 
figyelemmel kíséri a szállított személy(ek) tevékenységét. A lőfegyver felvételének ideje 
alatt a gépjárművezetőnek vagy az e feladat végrehajtására kijelölt személynek kell 
a fogvatartott(ak) tevékenységét figyelemmel kísérni.

Gépjárműre szálláskor a vezetőbilincset az előállítást végrehajtó csak akkor engedheti 
el, ha a fogvatartott beszállt a jármű számára kijelölt fülkéjébe és helyet foglalt. Az ajtó 
reteszelését és zárását (lakatolását) követően az előállítást végrehajtó a fogvatartott maga-
tartását, a mozgáskorlátozó eszközöket fokozott figyelemmel követi. A fogvatartotti 
fülkét a gépjárművezető zárja, az ő tevékenységét az előállítást végrehajtó biztosítja. 
Bilincselőnyílással ellátott fogvatartotti szállítójárművek esetében a vezetőszárral ellátott 
bilincset indulás előtt a nyíláson keresztül el kell távolítani a fogvatartottról, az előállítás 
helyszínére történő megérkezést követően fel kell helyezni rá. A fogvatartott kiléptetése 
a járműből csak ezután kezdődhet meg. Visszainduláskor értelemszerűen ugyanígy kell 
eljárni. A szállítójármű külső ajtaját, továbbá a belső terében lévő fülkéket a fogvatar-
tottak beszállítása és az előállítást végrehajtó(k) elhelyezkedése után zárva kell tartani. 
A kulcsokat a gépjárművezető kezeli. A fülkék tartalékkulcsait – a gépjármű szállítóte-
rének a személyzet részére kijelölt részén – egy lepecsételt – „tartalékkulcsok” felirattal 
ellátott – kulcsdobozban kell elhelyezni, amelyet felbontani csak rendkívüli esemény 
bekövetkezése, megakadályozása céljából lehet. A kulcsdobozt a biztonsági osztályve-
zető, osztályvezető-helyettes pecsétnyomójával kell lepecsételni, annak sértetlenségét 
a gépjármű vezetője indulás előtt köteles ellenőrizni. A biztonsági tisztek a helyi intéz-
kedésben meghatározott gyakorisággal végrehajtják a kulcsdoboz és a tartalékkulcsok 
kezelésének, meglétüknek ellenőrzését. A doboz felnyitását, annak okát jelenteni kell.

Külső helyszínen a kiszállítás előtt az előállítást végrehajtók ellenőrzik a mozgáskorlátozó 
eszköz állapotát oly módon, hogy az ajtót résnyire kinyitják, és egyikük azt kívülről 
lábbal, vállal megtámasztja, majd a fogvatartottat felszólítják, hogy a vezetőbilincs szá-
rát adja ki a résen. A gépjármű mellett álló előállító felügyelő ellenőrzi a vezetőbilincs 
szárának, csuklószíjának épségét és a felhelyezett mozgáskorlátozó eszköz állapotát. 
Amennyiben nem észlel rendellenességet, akkor nyitja az ajtót, majd kilépteti a fogva-
tartottat a szállítójárműből.

A gépjárművezetőnek a fogvatartott mozgatásának biztosításában részt kell ven-
nie. Amennyiben szükséges, úgy az előállító csoportparancsnok utasítása szerint a járó 
motorú gépjárműben várakozik. A fogvatartottakat bv. intézeten kívül – a gépjárműve-
zető biztosítása mellett – egyesével kell a jármű ajtajához kísérni és beültetni. Addig, 
amíg a gépjárművezető bezárja a szállítófülke ajtaját, az előállítást végrehajtó végzi 
a biztosítást. Az előállítás jellegétől függően (például abban az esetben, ha a fogvatar-
tottak egymáshoz vannak bilincselve) más módon is történhet a le- és felszállás, amit 
az eligazítás során kell meghatározni, de a szállítófülke nyitását és zárását követően 
a kulcsot a gépjárművezető kezeli. Az elkülönítési szabályokkal érintett fogvatartottak 
azonos járművel történő szállítása esetén külön fülkében, indokolt esetben a bűntársakat 
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külön járműben kell szállítani. Különböző nemű fogvatartottakat azonos járművel történő 
szállítás során külön fülkében kell elhelyezni.

Közterületen lehetőség szerint úgy kell a gépjárművel megállni, hogy a fogvatartottak 
mozgatása rövid időtartamban, akár természetes vagy mesterséges kordon között, mögött 
történjen (például gépjárműbehajtónál lévő betonfal, korlát vagy a felügyelők sorfala). 
A szállítótérben minden esetben utaznia kell legalább egy fő előállítást végrehajtónak, 
aki biztosítja a folyamatos őrzés, esetleg felügyelet fenntartását, és figyelemmel kíséri 
a fogvatartottak magatartását, tevékenységét, illetve kapcsolatot tart a gépjárműveze-
tővel. Éjszaka végrehajtott előállítás során a szállítótérben kötelező az ott elhelyezett 
fogvatartott(ak) megvilágítása.

Az előállítás megérkezésekor az előállító csoportparancsnoknak, egyszemélyes elő-
állítás esetén a gépjárművezetőnek vagy a kísérő járőrnek lehetőség szerint területbe-
járást kell végrehajtania, azt követően a fogvatartott(ak)at – tárgyalása, meghallgatása, 
egészségügyi vizsgálata kezdetéig – biztonságosan el kell helyeznie. Az előállítás veze-
tője az elkülönítési szabályokat is figyelembe véve megszervezi, kijelöli a helyiségeket, 
helyeket és szükség szerint egyesével felvezeti a fogvatartott(ak)at és az ő(ke)t kísérő 
előállítást végrehajtó(ka)t. A biztonságos elhelyezésre szolgáló termet, őrzőhelyiséget 
az előállítás vezetőjének, egyszemélyes előállítás esetén a gépjárművezetőnek, illetve 
a kísérést biztosító járőrnek át kell vizsgálnia a tiltott tárgyak, valamint rendkívüli ese-
mény előidézésére alkalmas eszközök előtalálása érdekében.

Előállítás során liftet csak mozgáskorlátozott fogvatartott esetében és orvosi javaslatra 
vagy rendkívüli esemény megelőzésére – az előállítást végrehajtón kívül más személyek 
jelenlétének kizárásával, az adott szinten a lift megérkezését biztosító előállító vagy 
másik felügyelő részvételével – lehet igénybe venni. Állandóan körbe járó személyfelvonó 
(páternoszter) használata tilos.

Az előállítás megkezdése előtt az előállítást végrehajtónak – még a bv. intézetben – intéz-
kedni kell arra, hogy a fogvatartott a személyes szükségleteit elvégezze annak érdekében, 
hogy az előállítás során erre minimális esetben kerüljön sor. Az előállítást végrehaj-
tónak – biztosítás hiányában – az előállítás során a mellékhelyiség átvizsgálása előtt 
és annak idejére a fogvatartottat a másodlagos patentbilincsével, a mozgáskorlátozás 
bontása nélkül tárgyhoz kell rögzítenie, így elkerülheti, kizárhatja a fogvatartott táma-
dási, illetve szökési magatartását, továbbá megakadályozhatja az előre elrejtett tiltott 
tárgyak, eszközök átvételét.

A mellékhelyiségben a vezetőbilincset a fogvatartottról ott tartózkodásának ide-
jére levenni nem lehet. A szükségletek mértékétől függően, azok elvégzésének idejére 
a patentbilincs két tagja közül a vezetőbilincses kezén lévőt kell a fogvatartott kezén 
hagyni. Helyes taktikai eljárás lehet az is, hogy a vezetőbilincses kezéről veszi le az előál-
lítást végrehajtó a bilincset, amit azonnal a helyiség alkalmas tárgyához (például radiátor-
cső) rögzít. Bilincsrögzítő öv alkalmazása esetén az oldott bilincsszemet az öv láncához 
vagy – a láncból nem kihúzva – a vezetőbilincses kézre kell visszarögzíteni. A mellék-
helyiség ajtaját a fogvatartott nem zárhatja be, az ajtót annyira lehet behajtani, hogy 
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a helyzet ne legyen szeméremsértő, azonban tevékenysége a résen keresztül ellenőrizhető 
maradjon. A vezetőbilincs szárát – a fogvatartott benntartózkodása alatt – az előállítást 
végrehajtó nem engedheti el. A fogvatartottat mellékhelyiségbe menetele előtt és kijöve-
tele után minden esetben meg kell motozni, továbbá a mozgáskorlátozó eszközök állapotát 
ellenőrizni kell. Ennek elvégzéséhez az előállítást végrehajtónak úgy kell elhelyezkedni, 
hogy váratlan meg- vagy ellökésével se legyen lehetősége a fogvatartottnak a mellékhe-
lyiség kijárati ajtaján elfutni, ezért indokolt esetben tárgyhoz is lehet bilincselni.

A bv. intézet által biztosított hidegélelem elfogyasztásának idejére a mozgáskorlátozások 
enyhítése csak bilincsrögzítő öv alkalmazása során engedélyezhető. Ebben az esetben 
a mellékhelyiség-, mosdóhasználat eseteire leírtaknak megfelelően kell eljárni.

Az előállítási feladat befejezését követően, a bv. intézetbe történő bevonulás megkez-
dése előtt – még az előállítás helyszínén – a személyi állomány tagjainak ellenőriznie 
kell az egyéni felszerelésük, fegyverzetük meglétét.

A fogvatartott előállítása bírósági tárgyalásra,  
ügyészségi meghallgatásra, egyéb célból

A bíróságra, ügyészségre érkezéskor a területbejárás során az előállítás vezetője megy-
győződik a várakozó-, őrzőhelyiség zárhatóságáról. Annak kulcsait magához veszi vagy 
a bíróság, ügyészség belső rendészeti szolgálatától elkéri. Az előállítás során a kulcsok 
kezelése az előállító csoportparancsnok feladata. Elsősorban a várakozó-, őrzőhelyisé-
gekben kell várakozni, amit alaposan át kell vizsgálni. Amennyiben nincs várakozó-
helyiség, akkor lehetőleg az idézésen szereplő tárgyalóterem előtt kell várakozni más 
személyektől elkülönülten, tőlük olyan távolságra, hogy ne történhessen érintkezés. 
Szükség esetén a tárgyalóterem előtti folyosó olyan részét jelöli ki az előállítás cso-
portparancsnoka, ahol a biztonságos várakozás megoldható. Ebben az esetben a bíró, 
ügyész segítségét kell kérni. A várakozás során – lehetőség szerint – a fogvatartottat le 
kell ültetni, az előállítást végrehajtó állva biztosít. A fentebb meghatározott feladatok 
biztonságos végrehajtásához – amennyiben rendelkezésre áll – igénybe kell venni a belső 
rendészeti szolgálat segítségét.

Amennyiben a bíróságon nem áll rendelkezésre sem biztonságos várakozóhelyiség, 
sem várakozásra alkalmas terület, akkor a bíróság zárt udvarán, vagy a legbiztonságo-
sabbnak ítélt helyen álló, a fogvatartott szállítására használt gépjármű – az előállítást 
végrehajtó és/vagy a gépjárművezető folyamatos őrzése mellett, a mozgáskorlátozó esz-
közök alkalmazásának enyhítése nélkül – a várakozásra igénybe vehető.

Az előállító csoportparancsnoknak jelentést kell tennie a megérkezésükről, elhelyez-
kedésükről, valamint minden rendellenességről a bírónak, ügyésznek, és szükség esetén 
segítséget kér, amennyiben a biztonságos feladatvégrehajtásban bármilyen akadály lép 
fel. Ha az idézésen megjelölt tárgyalóterem vonatkozásában változás történik – időközben 
másik tárgyalótermet jelöltek ki – ezt a tényt a tárgyalás megkezdése előtt a biztonsági 
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felügyelő vagy az előállítást vezető csoportparancsnok a közvetlen szolgálati elöljárónak 
jelenteni köteles.

A várakozás ideje alatt a fogvatartottat az előállítást végrehajtó az általa viselt lőfegy-
verrel ellentétes oldalára ülteti le, és folyamatosan figyelnie kell a mozdulatait, tevé-
kenységét. Az előállítást végrehajtó a tárgyalás megkezdéséig vagy befejezését köve-
tően – várakozóhelyiség hiányában történő várakozás során – a tárgyalóteremben, illetve 
annak előterében úgy helyezkedik el, hogy azzal egy lehetséges rendkívüli esemény 
bekövetkezésének megakadályozására intézkedni tudjon. A nagy esetszámú előállítással 
érintett bírósági épületek tekintetében a bv. intézeteknek meg kell vizsgálni – az előállí-
tások időtartamában a helyszínen tartózkodó – járőröző biztonsági felügyelő igénybevé-
telének lehetőségét. Ezen esetben az előállítást végrehajtó(k) szükség esetén – a feladatok 
biztonságos végrehajtása érdekében – kötelesek a járőr közreműködését kérni (például 
felvezetések, várakozások biztosítása, mozgáskorlátozó eszköz kényszerű levétele, a fog-
vatartott által igénybe vett helyiségek használat előtti átvizsgálása stb.).

A járőrnek kötelessége ismerni az épület és azon belül a helyiségek biztonsági jel-
lemzőit (nyílászárók elhelyezkedését, rácsozatokat, rendészeti szolgálat létszámát, elhe-
lyezkedését stb.), valamint hírösszeköttetésének folyamatosan biztosítottnak kell lennie 
a bv. intézettel.

Az előállítást végrehajtó feladata megakadályozni, hogy illetéktelen személyek a köze-
lükbe kerüljenek, illetve a fogvatartott és közé helyezkedjenek, a fogvatartottal beszélge-
tést vagy bármilyen módon történő kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek. Ha a kialakult 
helyzet a feladat biztonságos végrehajtását veszélyezteti, akkor az előállítást végrehajtó 
azonnal köteles jelezni a bírónak, ügyésznek és a továbbiakban a kapott utasítás szerint 
jár el. A bíró, ügyész értesítésén túlmenően, a szükséges intézkedések megtétele után 
jelentést tesz szolgálati elöljárójának is.

A tárgyalások során a tárgyalóteremben alkalmazható legoptimálisabb helyezkedési 
módok az előállítást végrehajtó(k) részére:

a) a fogvatartott mögött ülve, annak oldalirányába kihúzódva,
b) a fogvatartottól külön (széken) ülve és tőle úgy elfordulva, hogy számára a tárgya-

lóterem fogvatartott előtti és mögötti részei is láthatóak legyenek;
c) amennyiben az a)–b) alpontok szerinti elhelyezkedésre nincs lehetőség, a fogvatar-

tott mellett ülve, a megfelelő távolság tartásával, úgy, hogy a fogvatartott a lőfegy-
verrel ellentétes oldalon helyezkedik el és az őrzést végző előállítást végrehajtó 
kissé a fogvatartott felé forduló testhelyzetben legyen és a szabadlábon védekező 
vádlottaktól a lehető legjobban elkülönülve, megfelelő távolságot tartva biztosítson.

Ezen elhelyezkedési módok közül az adott körülmények függvényében a lehető legal-
kalmasabbat kell kiválasztani úgy, hogy az előállítást végrehajtó a fogvatartottat folya-
matosan figyelemmel tudja kísérni, meg tudja előzni a rendkívüli esemény kialakulását, 
szükség esetén pedig intézkedni tudjon. Fokozott figyelemmel köteles ellátni feladatát 
szembesítéskor, ítélethozatalkor, ezekben az esetekben követi a fogvatartott minden 
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reakcióját, felkészültnek kell lennie váratlan, erőszakos megnyilvánulásokra és a veze-
tőbilincs szárát röviden kell fognia.

Az ügyvéd csak az ügyvédi igazolvány vagy a személyazonosító igazolvány és a meg-
hatalmazás ellenőrzése után beszélhet a fogvatartottal. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie 
az ügyvéd (ügyvédjelölt), jogi képviselő nevére, az igazolvány érvényességére, illetve 
arra, hogy azok azonosak-e az előállítási utasításon szereplő kapcsolattartói nevekkel. 
Az előállítást végrehajtónak az ügyvédi beszélő időtartamára úgy és olyan távolságra kell 
elhelyezkedni, hogy megakadályozhassa a fogvatartott esetleges rendbontó cselekményét, 
egyúttal a felek beszélgetését ne hallhassa. A jogi képviselővel folytatandó beszélgetést 
az előállítást végrehajtó köteles ellenőrizni. A fogvatartott a büntetőeljárással kapcso-
latban készített feljegyzését, vázlatát magánál tarthatja, illetve azok ellenőrzése után 
átadhatja védőjének. A fogvatartott részére a védő a tárgyalás alkalmával – a fogvatartott 
ügyével összefüggő iratokon kívül – nem adhat át semmit, e tevékenység kizárólag a bv. 
intézeten keresztül, hivatalos (ellenőrzött) formában történhet. Az előállítást végrehajtó 
a fogvatartott részéről átadandó iratok esetében csak biztonsági szempontú ellenőrzést 
végezhet (például nincs-e köztük pénz, kábítószergyanús anyag, hangrögzítésre alkalmas 
egyéb eszköz stb.).

Amennyiben a védő, az eljáró bíró a tárgyaláson a fogvatartott ügyével kapcsolatos 
iratokat adathordozó eszközön (például pendrive, CD) keresztül adja át az előállítást 
végrehajtónak, azt a bv. intézetbe történő visszaérkezést követően az informatikai szakte-
rületnek biztonsági szempontból ellenőriznie kell, és csak azután kerülhet a fogvatartott 
birtokába.

Az előállítást végrehajtónak a fogvatartott rosszulléte esetén a mentőszolgálat vagy 
bv. intézet közelében lévő bíróságon a bv. intézeti orvos értesítéséhez a bíró segítségét 
kell kérnie.

Csoportos előállítás esetén a tárgyalóteremben tilos a bilincseket egyidőben levenni, 
illetve visszahelyezni. Azt az előállítást végrehajtóknak egyenként, egymást biztosítva 
kell végrehajtaniuk, mert a figyelem megosztását a fogvatartottak vagy más személyek 
kihasználhatják. Amennyiben a bíró utasítást ad a mozgáskorlátozás enyhítésére, akkor 
azt minden esetben fel kell vezettetni az előállítási utasításra. A vezetőbilincs csuklószíját 
a bilincsek le-, illetve felhelyezésénél is folyamatosan fogni, illetve szorosan csuklóra 
fűzött, stabil állapotban kell tartani. Abban az esetben, ha a bíró utasítást ad a vezető-
bilincs és lábbilincs levételére, udvariasan tájékoztatni kell, hogy utasításának teljesí-
tését a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe 
lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 
54. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. Amennyiben a bíró vagy ügyész az előállítást 
végrehajtó távollétében akarja meghallgatni a fogvatartottat, annak eleget kell tenni, de 
az idézésre igazoltan rá kell jegyeztetni az átadás, illetve a visszavétel időpontját (óra, 
perc szerint), továbbá, hogy a mozgáskorlátozással vagy annak mellőzésével kéri az elő-
állítást végrehajtó távozását. A vezető- és lábbilincset ebben az esetben is tilos levenni. 
Ha az előállítást végrehajtó veszélyes körülményt észlel, akkor arra udvariasan fel kell 
hívnia a bíró vagy az ügyész figyelmét (több kijárat, földszinti helyiség rács nélküli 
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ablakokkal, fogvatartottal kapcsolatos többletinformáció tartalma), majd azt követően 
a bejárati ajtó előtt kell várakoznia. Az előállítást végrehajtó a biztosításra elfoglalt helyet 
nem hagyhatja el, rendellenesség bekövetkezésekor intézkednie kell. A tárgyalóteremben 
a rend fenntartása a bíróság feladata (például hangoskodás). Emiatt előfordulhat, hogy 
a bíró arra ad utasítást, hogy az előállítást végrehajtó rendbontás miatt kísérje ki a fog-
vatartottat. Ekkor további utasításig a várakozóhelyiségben, ennek hiányában az épület 
biztonságosnak ítélt szakaszán, indokolt esetben a szállítójárműben kell várakozniuk.

A tárgyalási szünetben – egyéb rendelkezés hiányában – a várakozóhelyiségben kell 
a fogvatartottal tartózkodni. Várakozóhelyiség hiányában az épület biztonságosnak ítélt 
más helyiségében, területén kell tartózkodni, ahol a fogvatartott őrzését folyamatosan 
fenn kell tartani. A várakozás ideje alatt a mozgáskorlátozó eszköz nem vehető le a fog-
vatartottról, a várakozóhelyiség ajtaját zárva kell tartani, az előállítást végrehajtó ezalatt 
az ajtón belül kell, hogy tartózkodjon.

A kapcsolattartóval engedélyezett beszélgetésre (a továbbiakban: beszélő) vonatkozó 
szabályokat a fogvatartott eligazítására készített minta tartalmazza. A fogvatartott tevé-
kenységét ilyen esetben is folyamatosan figyelni kell. Amennyiben a beszélő lebonyo-
lításának körülményei nem biztosítottak, akkor azt külön időpontban, külön engedély 
alapján a bv. intézetben kell végrehajtani, amelyről tájékoztatni kell az engedélyezőt 
és a kapcsolattartót. A beszélő végén a fogvatartottat minden esetben meg kell motozni. 
A várakozóhelyiség ajtaját lehetőség szerint akkor is be kell zárni, amikor a fogvatartottat 
a tárgyalóterembe kísérik annak érdekében, hogy távollétükben oda mások ne rejthes-
senek el semmit. A várakozóhelyiséget még a fogvatartott behelyezése előtt, minden 
esetben át kell vizsgálni.

A tárgyalás (ügyészi kihallgatás) végén az előállítást végrehajtó ellenőrzi a bírótól 
(ügyésztől) kapott értesítés vagy egyéb irat rovatainak olvashatóságát, majd azokat – a bv. 
intézetbe történő visszaérkezése utáni szóbeli jelentését követően – csatolja az előállítás 
végrehajtásával kapcsolatban keletkezett egyéb dokumentumok mellé. Amennyiben 
a bíróság az előzetes letartóztatást elrendeli vagy fenntartja, valamint a szabadságvesz-
tés-büntetést azonnal foganatba veszi, a fogvatartottat át kell szállítani a bv. intézetbe. 
Amennyiben az eljáróbíró a fogvatartottat szabadlábra helyezné, azonban az előállítási 
utasításon a „NEM SZABADÍTHATÓ” rendelkezés szerepel, akkor az előállítást vég-
rehajtó az esetről jelentést tesz a közvetlen elöljárónak és rajta keresztül ismételt egyez-
tetést kell végezni a bv. intézet nyilvántartási szakterület illetékesével. Az egyeztetés 
eredményétől függően kerülhet sor az esetleges helyszíni szabadításra. Szabadításra 
vonatkozó információ hiánya esetén a fogvatartottat vissza kell kísérni a bv. intézetbe 
és soron kívül egyeztetni kell a dokumentációkat.

Amennyiben az előállított fogvatartott ügye nagy sajtónyilvánosságot kapott, vagy 
kiemelt figyelmet érdemlő ügyben állították elő és a tárgyaláson jelen van a sajtó, akkor 
az előállítást végrehajtó köteles azt az előjárójának azonnal jelenteni. E szabályok alkal-
mazandók akkor is, ha a fogvatartottat a bíróság jogerős vagy nem jogerős életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélte. Ebben az esetben az elsődleges intézkedések megtételét 
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követően e körülményeket azonnal jelenteni kell az elöljárónak, és a bv. intézetbe történő 
visszakísérést követően intézkedni kell a pszichológusi, reintegrációs tiszti meghallga-
tására.

Az előállítást végrehajtó az előállításon történtekről a visszaérkezést követően köteles 
jelentést tenni (például ítélet, szabadlábra helyezés, kiutasítás, óvadék elfogadása, fegye-
lemsértés, rosszullét stb.), továbbá értesíteni az illetékes szakterületeket az újabb idő-
pontra történő idézésről, új tárgyalási nap kijelöléséről, és a keletkezett iratokat (bűnügyi 
nyilvántartó csoportnak, hivatali időn túl a biztonsági tisztnek) részükre átadni.

A bírósági tárgyaláson elrendelt előzetes letartóztatás foganatosításához 
kapcsolódó biztonsági feladatok végrehajtása

Amennyiben a bv. intézet székhelyén működő bíróság a vádirat benyújtását követően 
tárgyaláson rendeli el a terhelt előzetes letartóztatását, és az eljáró bíró a bv. intézet 
vezetőjétől kéri a letartóztatás végrehajtását, akkor azt végre kell hajtani. A feladat meg-
szervezésével, valamint az előállítást végrehajtó(k) eligazításával, az előállítás végrehaj-
tásával kapcsolatban az eddig ismertetett szabályok az irányadók.

Az eljáró bíró utasítása alapján – letartóztatás kihirdetését követően – a tárgyalóte-
remben a részéről meghatározott személlyel szemben elrendelt mozgáskorlátozó esz-
közöket fel kell helyezni. Az érintett személyt el kell igazítani a magatartási és visel-
kedési szabályokról. A bíróságtól átvett értesítőlap és a fogvatartott személyazonosító 
okmánya alapján a fogvatartott adategyeztetését, továbbá az értesítőlap – különösen 
a formai elemeire (aláírások, körbélyegző) vonatkozó – kitöltöttségének ellenőrzését 
is el kell végezni, majd a letartóztatott fogvatartottat befogadás céljából a bv. intézetbe 
kell kísérni. A fogvatartott tájékoztatása a magánál tartható tárgyak, ruházat, eszközök 
köréről a helyszínen a kísérő személy által megtörténik.

A fogvatartott előállítása közeli hozzátartozó temetésére

A biztonsági feladatok megszervezésénél az előállításokra érvényes általános előkészí-
tésen túl az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a temetés időpontját (nap, napszak, évszak),
b) a temetés jellegét (polgári vagy egyházi szertartás),
c) a temetés típusát (koporsós vagy urnás),
d) az őrzési körülményeket (például temető bejáratai, a ravatal elhelyezkedése, kerítés 

magassága, anyaga, fák, bokrok, sírhelyek elhelyezkedése, száma),
e) a várható hozzátartozók létszámát,
f) a fogvatartott bűncselekményét, ítéletét, amennyiben van, folyamatban lévő ügyét,
g) a megkülönböztető jelzés használatának szabályait (például gyors helyszínelhagyás 

esetén),
h) a temetésen részt vevők várható létszámát, összetételét, kriminalitását,
i) a hozzátartozók által tanúsított magatartást, együttműködést,
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j) a beszélő engedélyezésének lehetőségét, a végrehajtás módját, időtartamát,
k) a társszervek bevonását az előállítás végrehajtásába (biztosítási feladatok),
l) a menekülési lehetőségek ismeretét,
m) a bekövetkezett rendkívüli esemény következményeinek felszámolási lehetőségeit, 

azonnali segítségkérés lehetőségét.

Az előállítás megkezdése előtt a biztonsági szakterület vezetője felveszi a kapcsolatot 
a területileg illetékes rendőri szervvel és tájékoztatja a feladat végrehajtásáról. Az adott 
helységbe érkezéskor az előállítás helyszíni megszervezését, a biztonsági körülmények 
kialakítását követően az előállítást végrehajtó csoport parancsnoka felveszi a kapcsola-
tot a társszervekkel, a temetői szolgálattal, a temetést végrehajtókkal, majd végrehajtja 
a temetés és a szertartások helyszíneinek előzetes bejárását, lehetőség szerint a rendőr-
séggel közösen. A bejárás alkalmával egyeztet a megjelenő hozzátartozók képviselőjével 
is, tájékoztatást ad a végrehajtás biztonsági rendszabályairól. Az előállítás szervezése 
során a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztállyal szükséges egyeztetni a lehet-
séges kockázati tényezőkről.

A helyszínbejárást követően – az ott tapasztaltak alapján – az előállítást végrehajtó 
csoportparancsnok eligazítást tart a végrehajtóállomány részére, meghatározza a sze-
mélyre szóló feladatokat. Az előállító csoport, alakzatfelállítási helyét úgy kell kivá-
lasztani, meghatározni, hogy az kellő távolságra legyen a többi résztvevőtől és jó figye-
lési lehetőséget biztosítson irányukba. A felvezetés, majd az előállítás egész ideje alatt 
az alakzat, csoport részére – lehetőség szerint – mindig legyen biztosított szabad terület 
a haladási útvonalakon, nyitott, szabad oldal a sír és a koporsó körül. A gépjárművezető 
a kihajtás irányába, vagy úgy parkol a gépkocsival, hogy egy azonnali indulást ne akadá-
lyozzon semmi, illetve a jármű ajtajánál biztosítani tudja a ki- és beszállás végrehajtását.

A temetés során a fogvatartott részére lehetővé kell tenni, hogy a halottól a vallási 
szokásoknak megfelelő végső búcsút vegyen, vagy a gyászolók távozását követően a sír-
nál lerója kegyeletét. Azonban ez kizárólag a biztonsági szempontok maradéktalan érvé-
nyesítésével hajtható végre. A zavartalan végrehajtást követően a bv. intézet vezetőjétől 
előzetesen megkért és engedélyezett – a kapcsolattartásra vonatkozó szabályzóknak 
megfelelő – 15 perc időtartamú beszélő bonyolítható le a temető egy kijelölt részén, 
a csoport parancsnoka által meghatározott formában. A fogvatartottnak a gépjármű 
rácsajtóval lezárt részén kell ülnie, míg a hozzátartozók a gépjárművön kívül állnak.

A fogvatartott előállítása súlyos beteg közeli hozzátartozójának meglátogatására

A biztonsági feladatok megszervezését a temetésre történő előállításhoz hasonlóan kell 
végrehajtani, kiegészítve az alábbiakkal:

a) a bv. intézeti, illetve azzal szerződésben álló orvos – a fogvatartott által kért, a bv. 
intézet címére megküldött – a betegség súlyosságát igazoló vélemények, leletek 
megérkezését követően, azok áttanulmányozása után felveszi a kapcsolatot a hoz-
zátartozó kezelőorvosával,
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b) egyeztet a beteg állapotával, elhelyezésével és a lehetséges látogatási időponttal, 
illetve helyszínével (egészségügyi intézmény vagy magánlakás) kapcsolatban, majd 
az alapján javaslatot tesz a bv. intézet vezetőjének.

A helyszín előzetes megtekintése, bejárása alkalmával a jelenlévők részére meg kell 
határozni, hogy a fogvatartott a látogatás végrehajtására kijelölt helyiségbe történő vonul-
tatásának és az ott tartózkodásának ideje alatt kizárólag a beteg legyen jelen, illetéktelen 
személy nem tartózkodhat a látogatás helyszínén (amennyiben a beteg egészségügyi 
állapota folyamatos felügyeletet igényel, úgy az ellátást végző személyzet tagja jelen 
lehet). A bejárás során az előállító csoportparancsnoknak meg kell győződnie az épü-
let kijáratainak elhelyezkedéséről, a lakás tagoltságáról, a lakásban élők létszámáról, 
az előállítás alatti elhelyezkedésükről. A magánlakásba végrehajtandó látogatás előtt 
a szervezési feladatok fontos része, hogy az előállítási helyszínen a látogatás idejére 
a szükséges mértékben álljon rendelkezésre rendőri jelenlét. A magánlakásba történő 
előállítást a szóbeli vagy írásbeli hozzájárulás megkérése után lehet végrehajtani.

A látogatás során a felállítási helyeket úgy kell meghatározni, hogy jó figyelési lehető-
séget biztosítson a végrehajtók számára. A fogvatartott a látogatásra érkezésekor, illetve 
távozásakor a súlyos beteg hozzátartozókat csókkal, kézfogással üdvözölheti, de az előál-
lítást végrehajtónak az őrzésére bízott személyt ebben az esetben is fokozott figyelemmel 
kell kísérnie. A helyszínről történő távozás előtt a fogvatartottat meg kell motozni.

A fogvatartott előállítása szakorvoshoz, polgári egészségügyi intézménybe

A biztonsági feladatok megszervezését a temetésre történő előállításhoz hasonlóan kell 
végrehajtani, kiegészítve az alábbiakkal:

a) a bv. intézeti orvos a vizsgálat után dönt a kezeléssel kapcsolatban és szükség sze-
rint egyeztet a további kezelést végző egészségügyi intézmény illetékes orvosával,

b) az egyeztetés során meggyőződik az intézmény fogadóképességének lehetséges 
akadályairól (például járvány miatti tilalom stb.),

c) az előzetesen egyeztetett időpontra beutalót állít ki, ezzel egyidőben az egészségügyi 
szakdolgozó előkészíti a kiszállításra vonatkozó okmányt (kiszállítás szolgálati 
jegye) engedélyezésre,

d) engedélyezés után az előállításra vonatkozó okmányokat átadja a biztonsági osz-
tályvezető (szolgálatban lévő biztonsági tiszt) részére.

A fogvatartottal előre csak indokolt esetben közölhető az előállítás helye, dátuma és idő-
pontja, így megakadályozható a hozzátartozók, ismerősök előzetes értesítése.

A várakozásnak az egészségügyi intézményben lehetőség szerint a polgári személyek-
től elkülönülve kell történnie. A kompetens személlyel történő egyeztetés során az ellátás 
elsőbbségére kell törekedni, ha erre nincs lehetőség, akkor olyan időpont meghatározása 
szükséges, amely a várakozást a legrövidebb időre csökkenti. Különös figyelmet kell 
fordítani arra a kezelési folyamatra, ahol az előállítást végrehajtó nem lehet jelen, illetve 
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enyhíteni, oldani kell a mozgáskorlátozó eszközöket (például a fogvatartott műtétjénél, 
RTG-, CT-, MR- stb. vizsgálatánál). Az előállítást végrehajtó részére az eligazításon meg 
kell határozni az egyes mozgáskorlátozó eszközök enyhítése esetén teendő feladatokat, 
kiemelve a mozgáskorlátozó eszközök kombinált alkalmazásával történő tárgyhoz rögzí-
tés esetén felmerülő feladatokat, eljárásmódot. Az előállítást végrehajtónak a leggyorsabb 
intézkedést biztosító és a szökés megakadályozására legalkalmasabb útvonalon kell 
elhelyezkedni. Indokolt esetben hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi 
szakdolgozó is részt vesz az előállítás végrehajtásában.

Amennyiben a vizsgálatok elvégzéséhez a kezekről el kell távolítani a bilincset, 
úgy az előállítást végrehajtó azt csak esetleges tárgyhoz rögzítés, illetve a lábbilincs, 
és/vagy az egyhurkos gyorsbilincs felhelyezése után teheti meg. A felhelyezéskor úgy 
kell elhelyezkedni, hogy az előállítást végrehajtó a váratlan támadást el tudja hárítani. 
Az egyhurkos gyorsbilincs alkalmazásának szükségességét a vizsgálat jellegéből faka-
dóan az egészségügyi szakterület előzetes véleménye alapján a biztonsági szakterület 
vezetője egyedileg – a végrehajtást közvetlenül megelőző előzetes egyeztetést köve-
tően – rendelheti el. A gyorsbilincs alkalmazását az előállító állománynak módszertani 
oktatás tárgyává kell tenni.

Amennyiben a fogvatartott az egészségügyi beavatkozást követően fekvőbeteg-ellá-
tásban részesül, az őrzés megszervezésekor figyelemmel kell lenni különösen:

a) az előállítást végrehajtó(k) szükséges létszámára, elhelyezkedésére (a fogvatartott 
folyamatosan látókörében legyen),

b) a kórterem épületen belüli elhelyezkedésére, méretére, a kórteremben elhelyezett 
polgári személyek létszámára, a helyiség őrizhetőségére,

c) a hírösszeköttetésre,
d) a mosdó, a mellékhelyiség megközelíthetőségére, elhelyezkedésére, őrizhetőségére,
e) az ágyhoz, tárgyhoz történő állandó vagy ideiglenes, kombinált bilincselés módjára 

(az ágyon történő mozgását, a vizsgálatokat, az egészségügyi ellátást legkevésbé 
zavarja, a bilincs vagy lakat kulcsát a biztonsági felügyelő folyamatosan magánál 
tartja),

f) a fogvatartott ruházatának elzárási lehetőségére,
g) az előállítást végrehajtó a kórház személyzetével és a kórteremben lévő többi beteg-

gel kapcsolatos magatartására (legyen udvarias, segítőkész, a betegeket ne zavarja).

A biztonsági szakterület vezetője vagy a szolgálatban lévő biztonsági tiszt kiemelt fog-
vatartott kihelyezése esetén felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes rendőri szervvel 
és rendőri biztosítást kér a végrehajtásra. Az előállítást végrehajtónak fokozott figye-
lemmel kell eljárni a fogvatartott illemhelyre, mosdóba történő kísérésekor, az ottani 
tevékenységét, viselkedését – nem szeméremsértő módon – figyelemmel kell kísérnie.

A mozgáskorlátozó eszköz(ök) alkalmazásánál (bilincselésnél) figyelembe kell venni 
a fogvatartott sérülését (például kézsérülésnél a lábra történjen a mozgáskorlátozó eszköz 
helyezése), betegségének jellegét, biztonsági kockázati besorolását, továbbá azt, hogy 
a fogvatartottat a mentőautóban ülő vagy fekvő testhelyzetben szállítják. Fekvő hely-



1196

zetben történő szállítás esetén fel kell mérni, hogy az egészségügyi személyzet az erre 
rendszeresített hevederrel – a magatehetetlen állapota, illetve további sérülések elkerülése 
miatt – rögzítette-e a hordágyhoz a fogvatartottat. Fel kell készülni arra, hogy a fogvatar-
tott színleli a rosszullétet és a bv. intézetből történő kiszállítást követően szökést kísérel 
meg, amelynek megelőzésére a mozgáskorlátozás különböző változatai alkalmazhatók.

Soron kívüli, sürgősségi kiszállítás alkalmával az eligazításra, az okmányok elkészíté-
sére a helyzettől függően kell intézkedni. Azonban a fogvatartottról nyomtatott fényképes 
adatlap – amelyen szerepel a meghatározott mozgáskorlátozás –, továbbá a kiszállítandó 
fogvatartottról a fontosabb információk, biztonsági kockázati besorolásának ismeretének 
rendelkezésre kell állnia. Az azonnali kiszállítást követően, szükség szerint – az össze-
köttetést biztosító hírközlőeszközökön – folyamatosan intézkedni kell az információk 
pótlására, biztosítására az előállítást végrehajtó részére.

Az előállítást végrehajtó feladata váratlan helyzet esetén

Várhatóan elhúzódó vagy előre jelzett egész napos tárgyalás (hat órát meghaladó) esetén 
a bv. intézet köteles biztosítani az előállítást végrehajtó munkaközi szünetét. Amennyi-
ben erre a távollét időtartama alatt nincs mód, akkor azt a bv. intézetbe visszaérkezés 
után kell biztosítani.

Váratlan helyzet bekövetkezését követően az előállítást végrehajtó az elsődleges intéz-
kedések megtétele után haladéktalanul jelentést tesz a közvetlen szolgálati elöljárójának, 
amennyiben szükséges, segítséget kér. A tárgyhoz történő rögzítés során az előállítást 
végrehajtó meggyőződik arról, hogy a rögzítési pont alkalmas-e arra, hogy a fogvatartott 
által kifejtett erőhatásnak ellenálljon, illetve megvizsgál, felszámol minden körülményt, 
ami azt eredményezheti, hogy a fogvatartott a rögzítés helyéről ki tudja magát szabadí-
tani. Amennyiben illetéktelen személy tiltott kapcsolatot akar létesíteni a fogvatartottal, 
részére bármit át akar adni vagy tőle át akar venni, azt az előállítást végrehajtó(k)nak 
akár kényszerítőeszköz alkalmazásával meg kell akadályozni, az esetet jelenteni kell 
az eljáró bírónak, ügyésznek, illetve a közvetlen szolgálati elöljárónak.

Az előállítás során bekövetkezett váratlan élethelyzet alkalmával az előállítást vég-
rehajtó azonnal intézkedik a fogvatartott és a saját maga biztonságba helyezésére, majd 
a lehető legrövidebb időn belül a bv. intézetbe történő visszaszállítására.

A fogvatartottak szállítása
A szállításról általában

A szállítás olyan biztonsági tevékenység, amely során a fogvatartottak mozgatása meg-
határozott útvonalon szolgálati gépjárművel, illetve mentőautóval (indokolt esetben 
mentőhelikopterrel) történik. A szállításnak két formája van, a körszállítás, amelyet 
minden hét első munkanapján hajtanak végre, valamint a célszállítás. Célszállításnak 
minősül minden, a körszállításokon kívüli szállítás.
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A fogvatartottak szállítása egy bv. intézeten kívüli tevékenység, amely jellemző már 
önmagában is megemeli a biztonsági kockázat szintjét. A szállítás során bizonyos rend-
kívüli események, így elsősorban a fogolyszökés, a fogvatartott erőszakos kiszabadítása, 
a túszejtés, a szállító gépjárművek elleni támadás, valamint a személyi állomány elleni 
erőszak esélye jelentősen megnövekszik. Az elkövető szempontjából az ilyen helyzetek 
nagyobb sikert ígérnek, mint a zártintézeti környezetben elkövetett események esetében.

Ezért a szállítások előkészítése és végrehajtása során az alábbi elvek figyelembevé-
telével kell eljárni:

a) a szállítást úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy az a lehető legrövidebb 
ideig tartson,

b) amennyiben a szállítás biztonsága érdekében szükséges, más rendvédelmi szerv 
együttműködését kell igénybe venni,

c) a fogvatartottak motozását úgy kell végrehajtani, hogy ne maradjon náluk olyan 
tárgy vagy eszköz, amellyel a szállítás biztonságát veszélyeztethetik, ezért törekedni 
kell a teljes motozás végrehajtására (vetkőztetés, ruházat-átvizsgálás, testüreg-át-
vizsgálás),

d) a magas biztonsági kockázatú fogvatartottak esetén – a jogszabályi előírások figye-
lembevételével – célszerű a mozgáskorlátozó eszközök olyan kombinációját alkal-
mazni, amellyel a rendkívüli esemény bekövetkezését minimalizálni lehet,

e) pontos szállítási útvonal meghatározása, ha szükséges egészségügyi vagy műszaki 
pihenő kijelölése,

f) a feladat végrehajtásában megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkező állomány 
alkalmazása,

g) a szükséges technikai háttér biztosítása (a közúti közlekedésre megfelelő gépjármű, 
hírösszeköttetést biztosító eszközök, megfelelő minőségű és számú mozgáskorlátozó 
és kényszerítőeszközök).

A szállítás előkészítése

Az első igen fontos megelőző feladat a személyi állomány szakfeladatra történő felké-
szítése, oktatása, képzése, részfeladataik meghatározása. A személyi állomány feladatra 
történő felkészítése, oktatása, képzése, folyamatos eligazítása és a végrehajtás során 
megszerzett tapasztalatok feldolgozása, megosztása kiemelt feladat. A szállítás végre-
hajtására kijelölt személyi állomány részére a feladat megkezdése előtt minden esetben 
dokumentált módon, speciális, személyre szóló eligazítást, továbbá a bv. intézet oktatási 
tervében meghatározottak szerint rendszeresen foglalkozásokat kell tartani. Előbbieken 
túl a szakaszértekezleteken, törzsfoglalkozásokon a rendelkezésre álló esettanulmányo-
kat visszatérően fel kell dolgozni. A szakfeladatra beosztott személyi állomány részére 
a feladatra való felkészülés előtt, valamint az oktatásokon biztosítani kell a feladatvégre-
hajtást szabályozó központi és helyi rendelkezéseket tartalmazó iratok, oktatási célzatú 
esettanulmányok, módszertani útmutatók, fényképek, egyéb hasznos dokumentációk 
megismerését, azok elérhetőségét (az eligazító helyiségben, illetve elektronikusan).
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A tényleges végrehajtást megelőzően személyhez kell kötni, hogy ki miért felel, kinek 
mi a feladata a végrehajtás során (például illetéktelen személyek távol tartása a fogvatar-
tottól, a fogvatartotti szállítójármű átvizsgálása, motozások, csomagok átvizsgálásának, 
mozgáskorlátozó eszközök felhelyezésének végrehajtása stb.).

A rendkívüli eseményekkel, különösen a szállítások során bekövetkezett események-
kel kapcsolatban kiadott szakmai esettanulmányokat, feladatszabó körlevelek tartalmát 
meg kell ismertetni, a levont konzekvenciákat fel kell dolgozni és a tudomásul vételt 
haladási naplóban rögzíteni szükséges.

Felkészülés a szállítás végrehajtására

A bv. szervezet hivatásos állományú tagja szolgálatba lépést követően köteles a személyre 
szabott, feladatvégrehajtáshoz szükséges fegyverzetét, kényszerítő- és mozgáskorlátozó, 
valamint egyéb eszközeit dokumentáltan magához venni. A szállítás végrehajtásához 
meghatározott mozgáskorlátozó eszközök mennyiségét biztosítani kell, a felvétel során 
azok megfelelő működésének ellenőrzése szükséges.

A biztonsági tiszt körszállítás esetében a szállítás napját megelőző utolsó munkana-
pon, nem tervezhető célszállítás esetében soron kívül intézkedik a szállítási terv elkészí-
téséről, az okmány pontos, mindenre kiterjedő, részletes kitöltését priorálja. A megfelelő 
állományi létszám, azok felszerelése, az útvonal meghatározása (nem csak az esetlegesen 
közbeeső intézetek, hanem a közlekedési útvonalon található főbb csomópontok meg-
jelölésével), öltözetre, összeköttetésre, egyéb rendelkezésekre vonatkozó meghatározás 
után a biztonsági osztályvezető részére felterjeszti azt jóváhagyásra.

A szállítmányvezető ezek után magához veszi a szállítási okmányokat és ellenőrzi 
azok kitöltöttségét. A szállítási lista segítségével elkészíti az ülésrendet, figyelemmel 
a megfelelő elkülönítések biztosítására, az egyéni mozgáskorlátozásra, illetve a fogvatar-
tottak biztonsági kockázati besorolására, a többlet- és egyéb információira. Az elkészítés 
során súlyozottan figyelembe kell venni a kiemelt figyelmet érdemlő fogvatartottakról 
szóló információkat. A szállítmányvezető a szállítás során kiemelt figyelmet érdemlő 
fogvatartottakról szóló feljegyzéseket a biztonsági tiszttől átveszi, amelyek átadandó 
fogvatartott esetében két példányban készülnek. A szállítmányvezető az első példányon 
aláírásával igazolja a feljegyzés átvételét és tartalmának megismerését, tudomásul vételét. 
A feljegyzés kitöltöttségéért a nyilvántartási szakterület a felelős. Az okmányok mellé 
a szállításban részt vevő fogvatartottak listáját indokolt mellékelni, amelyen a nyilván-
tartási szám, biztonsági kockázati besorolás, elhelyezés, célintézet, illetve a szállítás oka 
(például megőrzésre) szerepeljenek.

A körszállítást megelőzően az útvonal-meghatározást – hogy a bv. intézet járműve 
mely bv. intézeteket milyen sorrendben érinti – a Központi szállítási és Nyilvántartási 
Főosztály (KSZNYFO) a szállítást megelőző második munkanapon kiküldi, annak 
esetleges módosítását pedig a szállítást megelőző utolsó munkanapon. A szakfeladat 
végrehajtása közbeni útvonalváltozásokról haladéktalanul jelentést kell tenni a főosztály 
vezetője, illetve a BVOP Főügyelet felé.
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A feladatban részt vevők eligazítása

Az adott feladatok végrehajtására történő speciális eligazítás alkalmával, az általános 
feladatokon és a helyszíni sajátosságokon túl kiemelten kell értékelni minden, a végrehaj-
tás biztonságát befolyásoló, relevanciával bíró információt, így különösen a fogva tartás 
alatt vagy azt megelőzően más rendvédelmi szerv őrizetéből történő szökéssel, engedély 
nélküli eltávozással, azok előkészületével, továbbá tiltott tárgy megszerzésével, tartásá-
val kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat, fogvatartotti többletinformációkat.

A speciális eligazítás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a feladatot vég-
rehajtó személyi állomány tagjai a feladat végrehajtása előtt megismerjék a vonatkozó 
őr-, illetve szolgálati utasításokat, amelyekben foglaltak tudomásul vételét a megismerési 
íven aláírással dokumentálni kell. A speciális eligazítást a szolgálatban lévő biztonsági 
tiszt tartja. Az eligazítás megtartásához figyelemebe kell venni a feladat végrehajtásá-
nak kezdő időpontját, a feladat járulékos időigényét (például a fogvatartott(ak) átvétele, 
motozása, kísérése, a szállítás ideje stb.), a végrehajtók létszámát, az esetleges köztes 
váltások időtartamát, a napirendi pontokat.

Minden esetben meg kell határozni a végrehajtó állomány öltözetét, amelynek során 
figyelembe kell venni az évszaknak megfelelő öltözködési változásokat, és a feladat spe-
cialitásait. Meg kell követelni, hogy az adott biztonsági tevékenységet azonos csoportban 
végrehajtók öltözete egységes legyen.

Az egyéni fegyverzet, valamint felszerelés meghatározásánál figyelembe kell venni 
a feladat biztonsági kockázatát, a személyre szabott feladatokat. Eligazításon meg kell 
határozni a szakanyagok rendeltetésszerű működésének ellenőrzését.

Amennyiben a feladatvégrehajtással kapcsolatban új, ismeretlen helyszín, vagy körül-
mény áll fenn, akkor az előzetesen beszerzett információk alapján elemezni és értékelni 
kell az adott terület jellemzőit, adottságait (például a környező épületek, tereptárgyak 
elhelyezkedését). Az ismeretlen körülmények végrehajtás előtti, előzetes ellenőrzését 
minden esetben meg kell határozni.

A biztonsági feladatok végrehajtásának egyik alapkövetelménye a végrehajtó személyi 
állomány és a bv. intézet közötti összeköttetés folyamatos fenntartása, biztosítása. Eliga-
zításon kiemelten kell kezelni az összeköttetési módok meghatározását. A bv. intézetnek 
biztosítania kell a megfelelő összeköttetést EDR-rádió formájában a végrehajtó számára, 
amelynek segítségével jelentési kötelezettségének eleget tud tenni, segítséget tud kérni, 
valamint a szükséges egyeztetéseket végre tudja hajtani. A rádióforgalmazás szabálya-
iról és a készülékek működtetésével kapcsolatban a végrehajtóállományt ki kell oktatni. 
A technikai eszközök próbáját minden esetben meg kell határozni és végre kell hajtani, 
amelynek során meg kell győződni arról, hogy a forgalmazás a kiadott EDR-rádión tisz-
tán és üzembiztosan végrehajtható. A forgalmazási csatorna beállítását minden szállítási 
feladat végrehajtása során, eligazítás alkalmával beállítani, ellenőrizni szükséges.

Az eligazításon az állomány figyelmét minden esetben fel kell hívni a szabályzókban 
foglalt felelősségi körükre, feladataikra (például a fogvatartottak felszállítását megelő-
zően a gépjármű biztonsági szempontú átvizsgálása). Továbbá a biztonsági tisztnek 
meg kell győződnie arról, hogy az állomány rendelkezik-e a szükséges ismeretekkel. 
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Amennyiben azt tapasztalja, hogy a tudásszint nem megfelelő, akkor annak mértékétől 
függően pótolja a hiányosságot, vagy leváltja az adott személyt. Az eligazítások végre-
hajtását és a tett intézkedéseket az arra kijelölt okmányban dokumentálni kell.

A szállításban részt vevő személyi állomány feladatai

A szállítást útba indító biztonsági tiszt feladatai:
a) szükség szerint módosítja a szállítási tervet és az ülésrendet,
b) eligazítja a szállítást végrehajtó állományt,
c) ellenőrzi a gépjármű biztonsági állapotát, különös tekintettel a rácsok, nyílászárók 

állapotára,
d) ellenőrzi a hírösszeköttetést,
e) ellenőrzi a szállítás szabályos elindulását,
f) jelentést tesz a főügyeletes felé, ha olyan fogvatartottat szállítanak, akinek szállítása 

jelentésköteles, például HSR-en elhelyezett fogvatartott.

A szállítmányvezető feladata a szállítást megelőzően:
a) eligazítja a szállító biztonsági felügyelőket,
b) egyezteti a szállítási névsor és mutatókarton alapján a fogvatartottak létszámát 

és adataikat,
c) átveszi a fogvatartott iratait, az átadás-átvételi elismervények alapján meggyőződik 

az érték-, illetve tárgyletét meglétéről és sértetlenségéről, majd gondoskodik azok 
biztonságos elhelyezéséről,

d) ellenőrzi a szállítás előkészítésére kiadott intézkedések végrehajtását,
e) előkészíti jóváhagyásra a szállítási tervet és az ülésrendet,
f) ellenőrizteti a gépjármű közúti közlekedésre való alkalmasságát,
g) ellenőrzi a hírösszekötetést biztosító eszközök működését,
h) kioktatja a fogvatartottakat a szállítás, előállítás során tanúsítandó magatartási 

szabályokról,
i) intézkedik:
j) a fogvatartottak tájékoztatására,
k) a fogvatartottak személyes használati tárgyainak átvizsgálására, a motozás vég-

rehajtására,
l) az orvos által felírt gyógyszerek átvételére,
m) a mozgáskorlátozására vonatkozó rendelkezések végrehajtására,
n) a hideg élelem átvételére és az ivóvíz biztosítására.

Az útba indító bv. szerv körlet-főfelügyelőjének feladata, hogy:
a) intézkedik

- a szállításra kerülő fogvatartottak felkészítésére,
- a szállítási körlet (zárka) átvizsgálására.
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b) átadja
- a fogvatartottakat,
- a hideg élelmet.

A szállítást fogadó bv. szerv biztonsági tisztjének feladata:
a) ellenőrzi a szállítmány fogadását,
b) ellenőrzi a fogvatartottak átvételét,
c) a szállítmányvezető jelentése alapján, amennyiben szükséges, intézkedik a fogva-

tartottak elkülönítésére,
d) ellenőrzi a fogvatartottak személyes tárgyainak átvizsgálását, a motozás végre-

hajtását,
e) ellenőrzi a fogvatartottak zárkára helyezését,
f) a bv. szerv vezetőjének rendelkezése szerint átveszi az érték- és okmányletétet 

a szállítmányvezetőtől,
g) eligazítja a többletinformációval érkezett fogvatartottakról a szolgálatban lévő állo-

mányt,
h) jelentést tesz a BVOP főügyeletese felé, amennyiben olyan fogvatartott érkezett, 

akinek befogadása jelentési kötelezettség alá tartozik,
i) intézkedik az orvosi vizsgálatra történő előállításra, amennyiben a fogvatartotton 

külsérelmi nyomot tapasztalnak, vagy járványügyi gyanú merül fel.

A szállítást fogadó bv. szerv körlet-főfelügyelőjének feladata:
a) egyezteti a fogvatartottak adatait és átveszi a fogvatartottakat a szállítmányveze-

tőtől,
b) intézkedik a fogvatartottak személyes tárgyainak átvizsgálására, motozására,
c) kijelöli a megfelelő zárkákat a fogvatartottaknak (az elkülönítési szabályok 

és a dohányzási szokások figyelembevételével) és intézkedik az elhelyezésükre,
d) intézkedik a fogvatartottak egészségügyi vizsgálatára,
e) a bv. szerv vezetőjének rendelkezése szerint átveszi a szállítmányvezetőtől a tár-

gyletétet,
f) ellenőrzi a fogvatartottak felszerelését,
g) letétezi a fogvatartottak bv. szervben nem tartható tárgyait.

A szállításra kerülő fogvatartottak átvétele és átvizsgálása

A fogvatartottak azonosítását a zárkából történő kivétel után végre kell hajtani. Az azo-
nosítást fényképes nyilvántartás alapján kell elvégezni, az egyeztetésnek ki kell terjednie 
a fogva tartás, valamint a fogvatartott legfontosabb személyes adataira is. A fogvatartott 
részlegen történő átadását megelőzően a körletfelügyelő a feladatot végző felügyelő 
részére tájékoztatást ad a cél- vagy körszállításban részt vevő fogvatartottak aktuális 
magatartásáról, hangulatáról, viselkedéséről, egyéb lényeges információkról.
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A körszállítás során a körletfőfelügyelőtől a mutatókartonokat át kell venni, a jóváha-
gyott szállítási lista alapján az összes meglétét, valamint azokon a célintézet megjelölé-
sének meglétét ellenőrizni szükséges. A célintézetek mutatókartonra történő felvezetése 
az éjszakás körlet-főfelügyelő feladata. A szállítás során kiemelt figyelmet érdemlő fog-
vatartottakról készült feljegyzéseket a mutatókartonhoz kell csatolni.

A nyilvántartási szakterület gondoskodik a fogvatartottak bv. iratanyagainak előkészí-
téséről, amely tartalmazza a nyilvántartási, reintegrációs, egészségügyi dokumentációkat, 
valamint az előállítási utasításokat (nyilvántartási, reintegrációs dokumentumok kizáró-
lag végszállításkor kerülnek bele az iratcsomagba). A lezárt borítékokra átadás-átvételi 
elismervényt kell tűzni, amit valamennyi érintett személyi állományú tag aláír.

A feladat megkezdése előtt valamennyi érintett fogvatartott teljes vetkőztetéssel történő 
ruházat-átvizsgálását végre kell hajtani. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a testfelületen (például hónalj, hajlatok, hosszú haj, nemi szervek környéke stb.), illetve 
a ruházatban esetlegesen előre kialakított rejtési helyekre. Figyelemmel kell lenni továbbá 
arra, hogy az elítélt csak a számára meghatározott és rendszeresített ruházatot, lábbelit 
viselje. Ezt minden esetben meg kell, hogy előzze a személyes használati tárgyak átvizs-
gálása, amelyhez kézi fémkeresőt is alkalmazni kell.

A tárgyak átvizsgálását követően a fogvatartottakat folyamatos kontroll alatt kell 
tartani, hogy a ruházatukba esetlegesen elrejtett tiltott tárgyakat, a már átvizsgált sze-
mélyes felszerelésében ne tudja elrejteni. Az összepakolást követően, fel kell hívni a fog-
vatartottak figyelmét a táskáik zárására oly módon, hogy abba kibontás és észrevétel 
nélkül ne tudjanak helyezni semmit, amely lehetőség szerint lakattal történő lezárást 
kell, hogy jelentsen. Azon fogvatartottak esetében, akik nem rendelkeznek lakattal, vagy 
nem zsákban tárolják a személyes dolgaikat más lehetőség is megengedett a meghatá-
rozott szempontok figyelembevétele mellett. Miután ez megtörtént, végre kell hajtani 
a teljes vetkőzéssel történő ruházat-átvizsgálást. A tüzetes motozás, ruházat-, személyes 
használati tárgyak átvizsgálását követően a fogvatartottak átvételét a körlet-főfelügyelő 
szolgálati naplójában aláírással igazolni kell.

A fogvatartottak mozgatásának, mozgáskorlátozásának szabályai

A szállítás előtti eligazítás során a fogvatartottak figyelmét nyomatékosan fel kell hívni 
a követendő magatartás maradéktalan betartására, a tiltott tárgyak átvételének, megszer-
zésének, birtoklásának, valamint a tiltott kapcsolattartás formáinak tilalmára, illetve ezek 
be nem tartása esetén a lehetséges következményekre. Továbbá közölni kell a szállítás 
során maguknál tartható tárgyak és gyógyszerek körét (csak papírzsebkendő, gyógy-
szertartási engedéllyel kiadott, életmentő gyógyszereik, asztma sprayt, allergiapipát, 
valamint zárható műanyag flakonban fél liter ivóvizet), valamint figyelmeztetni őket 
az ülésrend betartására, rendkívüli esemény elkövetése során alkalmazható intézkedé-
sekre, kényszerítőeszközökre.
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A szállítandó fogvatartottakat a mutatókartonok alapján a szállítmányvezető egyezteti, 
majd ezt követően az elkülönítési szabályok figyelembevételével elkészített ülésrend-
nek megfelelően sorakoztatja. A speciális eligazítás során elhangzottak szerint fel kell 
helyezni az egyénileg meghatározott mozgáskorlátozó eszközöket, úgy, hogy azok rög-
zítéséről minden esetben gondoskodni kell. Amennyiben lehetőség van rá, az eszközök 
felhelyezését megelőzően a fogvatartottakat kapukeretes fémkereső eszközzel ismételten 
át kell vizsgálni.

A fogvatartottakat zárt rendben, szoros felügyelet mellett kell mozgatni, tevékeny-
ségüket folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy nem próbálnak-e a csomagjukból tár-
gyakat kivenni és azt a ruházatukban elrejteni.

A szállítójárművel kapcsolatos biztonsági intézkedések, a fel- és leszállítások

A gépjárművezető a szállítás megkezdése előtt minden esetben, a szállítást útba indító 
biztonsági tiszt körszállítás és célszállítás esetében a fogvatartottak felszállítása előtt 
mindig, az előállítások vonatkozásában a feladat megkezdése előtt, szúrópróbaszerűen 
átvizsgálja a gépjármű szállítótereit, csomagtereit biztonsági szempontból (nyílászárók, 
rácsozat, zárak, berendezési tárgyak állapota), valamint a gépjármű szökési, önkárosítási 
szempontból gyenge pontjait, a tiltott tárgyak, az esetlegesen kialakított rejtési helyek 
felderítése tekintetében.

Ezenfelül ellenőriznie kell az összeköttetést biztosító eszközök működőképességét, 
a tartalékkulcsok meglétét, a megfelelő mennyiségű ivóvíz és műanyag pohár rendel-
kezésre állását.

A körszállítást megelőző munkanapon a gépjárművek műszaki állapotáért felelős 
szakterületi vezető (gazdasági vezető) köteles a körszállításba induló gépjárművek bizott-
sági szemléjét végrehajtani, és erről jegyzőkönyvet készíteni, amelyet továbbítani kell 
az intézet parancsnoka, valamint a biztonsági osztályvezető részére. A szemle végrehaj-
tása abban az esetben is kötelező, ha az intézet új típusú szállítójárművel rendelkezik.

A csomagok csomagtérben történő elhelyezése során annak elkerülése érdekében, 
hogy a fogvatartott személyes vagy tiltott tárgyai más fogvatartott birtokába kerüljenek 
a csomagelhelyezést folyamatos kontroll alatt kell tartani, mind a berakodás, mind pedig 
a kirakodás alkalmával. Szállítás közben a fogvatartott a számára kiadott mobiltelefont 
nem tarthatja magánál.

A szállítást megelőzően az átadás-átvételi dokumentumok előkészítését az inté-
zetparancsnok által kijelölt szakterület képviselője hajtja végre. A szállítmányvezetők 
az átadás-átvételi jegyzéken jelöljék meg, mely fogvatartottak visznek telefonkészüléket 
magukkal a szállítás során. A körszállítás során a BFB és a szállítási útvonal egyéb más 
bv. intézeteinek szállítózárkáiból történő kiléptetést követően a célintézet szállítmány-
vezetői ellenőrizzék a fogvatartotti mobiltelefonok meglétét, sértetlenségét.
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A fogvatartott(ak) szállítójárműre helyezés előtti, ismételt motozásával, kézi fémkereső-
vel történő átvizsgálással akadályozzák meg, hogy a fogvatartott(ak) az utastérbe nem 
engedélyezett, tiltott tárgyat vigyenek fel magukkal. Az ülésrenden szereplő adatok 
egyeztetése után a fogvatartottakat az ülésrendnek megfelelően kell leültetni. A szállí-
tótér fülkéinek, majd a szállítótér ajtajának zárását követően a kulcsokat a gépjárműve-
zető tartja magánál. A fogvatartott(ak)at a gépjárműben egyedül hagyni nem lehet, még 
az intézet területén sem. A felügyelőknek meg kell követelniük, hogy a szállítás egésze 
során a fogvatartott(ak) az ülésrendben meghatározott helyen tartózkodjanak, meg kell 
azt akadályozni, hogy bármilyen indokkal, engedély nélkül helyet változtassanak. A fel-
ügyelőknek a szállítótérben oly módon kell elhelyezkedniük, hogy a szállított fogvatar-
tottak tevékenységét folyamatosan figyelemmel tudják kísérni. A figyelési tevékenység 
hatékonyságának növelése érdekében a feladatot meg kell osztaniuk egymás között.

A szállító gépjárműre történő elhelyezés után a gépjármű kiléptetéséig is folyamatos 
kontroll alatt kell tartani a szállításban részt vevő fogvatartottakat. A kiléptetés során 
végrehajtott átvizsgálásnak ki kell terjednie a szállítással távozó fogvatartottak létszá-
mának, a fogvatartotti csomagok elhelyezésére szolgáló rekeszeknek – az üreseket is 
beleértve – az ellenőrzésére is.

Az ellenőrzés után a szállítást biztosító felügyelőknek el kell foglalniuk a speciális 
eligazításon számukra kijelölt helyeket a szállítótérben.

Az egyéb biztonsági feladatok végrehajtásának szabályai
Egyéb biztonsági feladatok

Az egyéb biztonsági feladatok, három, lényegében napi rendszerességgel végrehajtott 
feladatot foglal magában. A megnevezés abból ered, hogy évtizedekkel ezelőtt a bizton-
sági tevékenységet öt nagy területre osztották fel a szakma képviselői, úgymint külső 
őrzés, belső őrzés és felügyelet, munkáltatás közbeni őrzés, felügyelet, szállítás és elő-
állítás közbeni őrzés, végül az egyéb mozgatás közbeni őrzés és felügyelet. Az utolsó 
terület akkor még – például az 1982-ben  kiadott Őrszolgálati Szabályzat szerint – négy 
biztonsági feladatot foglalt magában. Ezek az alábbiak voltak:

 – a szabad levegőn tartózkodás biztosítása,
 – a látogatás biztosítása,
 – a járőrszolgálat, és
 – az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg gyógyintézetben elhelyezett fogvatartott 

őrzése és felügyelete.

Az elnevezés még ma is tartja magát, így például a Biztonsági Szabályzat XI. Fejezete 
is az „Egyéb biztonsági feladatok” címet viseli. Jelenleg csak három feladat tartozik 
a területhez, ugyanis a járőrszolgálat szabályozása átkerült a külső őrzés rendszerébe.
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A szabadlevegőn-tartózkodás biztonsági szabályai

A hatályos jogszabályok szerint a fogvatartottak jogosultak naponta – a szabadságvesztés 
végrehajtási rezsimjeinél megállapított rendelkezések szerint, de legalább egy óra – sza-
badlevegőn-tartózkodásra. A szabadlevegőn-tartózkodás idejét, helyét és módját minden 
intézetnek a napirendben kell meghatároznia. Biztonsági szempontból fontos aspektus, 
hogy a szabadlevegőn-tartózkodás során is be kell tartani az alapvető elkülönítési sza-
bályokat, így a férfiakat a nőktől, a bűntársakat stb. el kell különíteni.

A tevékenység alapvetően mind a biztonsági mind a büntetés-végrehajtási területet 
érinti, ezért a szabályos és biztonságos végrehajtás érdekében e két területnek szorosan 
együtt kell működni. Így a szabadlevegőn-tartózkodás szervezését és irányítását a kör-
let-főfelügyelő a szolgálatban lévő biztonsági tiszttel egyeztetve végzi. Az alábbiakban 
áttekintjük azokat a veszélyeket, amelyek leginkább jelen vannak a szabadlevegőn-tar-
tózkodás során.

A tiltott tárgyak bejuttatása, továbbadása

A tiltott tárgyak egyszerű kézzel történő bedobása vagy egyéb más módszerrel történő 
bejuttatásának, illetve továbbításának megakadályozása céljából a szabadlevegőn-tar-
tózkodást úgy kell ütemezni, hogy sem a fogvatartottak, sem a kapcsolattartók ne ismer-
jék ki annak időpontját, valamint az azon részt vevők körét. Továbbá lehetőség szerint 
a szabadlevegőn-tartózkodásra kíséréskor vagy annak végeztével a részlegre történő 
visszamozgatás során a csoport más fogvatartotti csoporttal ne találkozzon. Kötelezően 
meg kell motozni a fogvatartottakat mind a sétaudvarra történő kivonulás előtt, mind 
a bevonulás után, amivel – a motozás minőségétől függően – hatékonyan meg lehet aka-
dályozni a tiltott tárgyak egymásnak történő átadását, részlegre juttatását. A zárkába 
visszahelyezést megelőzően lehetőség szerint kapukeretes fémkeresőn kell a fogvatar-
tottaknak áthaladni, majd ezt követően a szinten szolgálatot teljesítő felügyelő motozást 
hajt végre. Kapukeretes fémkereső hiányában kézi fémkeresővel kell a fogvatartottakat 
megvizsgálni.

A szabadlevegőn-tartózkodásra vihető tárgyak köre:
a) évszaknak megfelelő ruházat,
b) papírzsebkendő, anyagzsebkendő
c) szekrénykulcs,
d) QR-kóddal ellátott azonosítókártya azokban az intézetekben, ahol telefon és auto-

mata üzemel a sétaudvar területén,
e) életmentő gyógyszer (asztmapipa vagy nitromint spray, tartási engedély bemuta-

tásával),
f) fogvatartotti mobiltelefon (abban az esetben, ha egyidejűleg egy sétaudvaron több 

részleg részére biztosított a szabadlevegőn-tartózkodás kellő körültekintéssel kell 
eljárni),

g) ivóvíz, hőségriadó idején.
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Amennyiben lehetséges a szabadlevegőn-tartózkodás ideje alatt a sétaudvaron rendsze-
resített sporteszközöket a fogvatartottak saját felelősségükre, rendeltetésszerűen hasz-
nálhatják, az erről szóló írásos tájékoztatót a sporteszközön vagy annak közelében, jól 
látható helyen el kell helyezni.

A fogolyszökés bekövetkezése

A sétaudvarok jelentős része a bv. intézetek olyan területén van, amely terület a bás-
tyafallal határos. Így – ahogyan már többször be is következett – van esély arra, hogy 
a fogvatartottak fogolyszökést kövessenek el. Ezért a körletfelügyelők, valamint a szabad-
levegőn-tartózkodást biztosító felügyelők eligazítása során meg kell határozni a felállítási 
helyeket a szökésre alkalmas pontok, továbbá az egyéb veszélyt jelentő pontok, helyek 
figyelembevételével és az összeköttetés módját. Fel kell hívni a figyelmet a sétaudvar, 
illetve a fogvatartottak útvonalának a szabadlevegőn-tartózkodás megkezdése előtti 
és végrehajtása utáni átvizsgálására – biztonsági ellenőrzés- és vizsgálat –, a motozások 
végrehajtására, a tiltott tárgyak körletre való be-, illetve kijutásának megakadályozására, 
ki- és bevonulás során az alakzatok kialakítására, a pontos létszámellenőrzésre, a fog-
vatartottak összetételére.

A biztosító felügyelő a szabadlevegőn-tartózkodás végeztével sorakoztatja és alak-
zatba állítja (kettes oszlopba) a fogvatartottakat, majd létszámellenőrzést kell tartania, 
a fogvatartottakat pontos létszámmal kell átadni a körletfelügyelőnek.

Amennyiben szélsőséges időjárás, illetve nem kielégítő látási viszonyok vannak, 
vagy ilyen körülmények a szabadlevegőn-tartózkodás során következnek be, a szabadle-
vegőn-tartózkodást nem lehet végrehajtani, illetve azt meg kell szakítani. Természetesen 
az ilyen körülmények igen nagymértékben megnövelhetik a fogolyszökés bekövetkezé-
sének esélyét.

A fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett cselekményei

A szabadlevegőn-tartózkodás jó alkalmat nyújt a fogvatartottaknak arra, hogy bizonyos 
egymás közötti „ügyeiket” elintézzék. Ezek sok esetben agresszív, bántalmazó magatar-
tásokban merülnek ki. Ezért már a feladat megszervezéskor meg kell akadályozni, hogy 
olyan fogvatartottak, akikről tudott, hogy ellenséges viszonyban vannak egymással, vagy 
általában agresszív viselkedésűek ne tartózkodjanak együtt a sétaudvaron.

A szabadlevegőn-tartózkodás speciális szabályai

Az egyéni kezelési utasítással rendelkező fogvatartottak szabadlevegőn-tartózkodását 
a kezelési utasításban meghatározottak szerint kell végrehajtani. A ki-, illetve bevonulás 
ideje a szabadlevegőn-tartózkodásba nem számít bele. A magánelzárást töltő fogvatar-
tottakra vonatkozó előírások alkalmazására kiemelten figyelni kell. A szabad levegőn 
való tartózkodásra, valamint befejezését követően a részlegre történő visszakísérés 
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során a fogvatartottakat mozgáskorlátozásként meg kell bilincselni. Az elítéltek köte-
lesek az évszaknak megfelelő ruházatot viselni szabadlevegőn-tartózkodás alkalmával. 
Hőségriadó esetén megengedett a felsőruházat könnyítése.

A letartóztatott vagy nem jogerős ítélettel rendelkező fogvatartottak a szabadle-
vegőn-tartózkodás időtartama alatt az időjárásnak megfelelő civil ruhát viselhetnek.

Bizonyos speciális fogvatartotti csoportok tekintetében (gyógyítóterápiás részleg, pszi-
choszociális részleg, kábítószer-prevenciós részleg, szexuális bűncselekményt elkövetők 
részére kialakított részleg) a reintegrációs tisztnek hetente legalább egy alkalommal, 
a részlegével kell töltenie az időt az udvaron, a szabadlevegőn-tartózkodás idején kreatív 
vagy sportfoglalkozásokat szervezve, melyre az ahhoz szükséges eszközök is levihetők. 
Ahol lehetőség van rá, ott a foglalkozás a sportudvarra is szervezhető. Ebben az esetben 
ez a sportudvari foglalkozás kiválthatja a szabadlevegőn tartózkodás idejét.

A biztonsági szempontok maradéktalan figyelembevétele mellett a bv. szerv vezetője 
rendelkezhet a szabadlevegőn-tartózkodás kötött formában történő végrehajtásáról, 
továbbá maximalizálhatja annak létszámát. A szabad levegőn való tartózkodás szolgá-
lati járőrkutyával felügyelhető.

A sétaudvar kialakításánál törekedni kell arra, hogy annak egy része a csapadékkal 
szemben védelmet nyújtson a fogvatartottak részére.

A magánelzárást és a fegyelmi elkülönítést töltő fogvatartott esetében pontosan 
dokumentálni kell, hogy mikor nem vette igénybe a szabad levegőn való tartózkodás 
lehetőségét.

Betegszobán elhelyezett, illetve időskorú fogvatartottak részére a szabadlevegőn-tar-
tózkodás idejére a sétaudvaron ülő lehetőséget kell biztosítani. Amennyiben a beteg 
vagy az időskorú fogvatartott úgy nyilatkozik, hogy nem veszi igénybe teljes egészében 
a jogszabály által biztosított időtartamot, úgy visszakísérésére intézkedni kell. Ebben 
az esetben a szintes körletnaplóban dokumentálni kell, hogy a fogvatartott saját kérésére 
lett zárkájába vagy a betegszobára visszakísérve.

A szabadlevegőn-tartózkodás felügyeletét ellátó személyek

A szabadlevegőn-tartózkodás felügyeletét ellátó felügyelő:
Közvetlenül a szolgálatban lévő körlet-főfelügyelőnek van alárendelve. Feladatát szol-

gálati helyen, a szolgálati utasításban meghatározottak szerint és az eligazítás alapján, 
az elöljárója által meghatározott kényszerítőeszközökkel látja el. Feladata:

a) a szabadlevegőn-tartózkodásra kijelölt terület átvizsgálása a szabadlevegőn-tartóz-
kodás megkezdése előtt és után,

b) a fogvatartottak létszám szerinti átvétele, illetve átadása a körleten,
c) a fogvatartottak motozása,
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d) a fogvatartottak biztonságos kísérése a körlet és a szabadlevegőn-tartózkodás hely-
színe között,

e) a szabadlevegőn-tartózkodásra szolgáló terület biztonságra veszélyes pontjainak 
ismerete és fokozott figyelése,

f) a magas biztonsági kockázatú fogvatartottak létszámának ismerete és tevékenysé-
gük fokozott figyelemmel kísérése,

g) a fogvatartottak magatartásának folyamatos figyelése, ha rendbontást észlel, jelenti 
az elöljárónak, lehetőség szerint intézkedik, szükség esetén bekíséri a rendbontót,

h) látó- és hallóösszeköttetés tartása a szabadlevegőn-tartózkodást biztosító biztonsági 
felügyelőkkel,

i) ha bármilyen, a normálistól eltérő vagy rendkívüli esemény bekövetkezésére utaló 
jelet észlel, azonnal jelentést tesz közvetlen elöljárójának,

j) a bv. szerv vezetője és közvetlen elöljárója által meghatározott külön rendelkezések 
betartása és betartatása.

A szabadlevegőn-tartózkodást biztosító biztonsági felügyelő:
Közvetlenül a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek van alárendelve. Feladatát őrhe-

lyen lőfegyverrel, szolgálati helyen szolgálati kutyával vagy egyéb kényszerítőeszközzel 
látja el, az őrutasításban vagy szolgálati utasításban meghatározottak szerint és az eliga-
zítás alapján. Feladata:

a) összeköttetés tartása a technikai ügyelettel és a szabadlevegőn-tartózkodás fel-
ügyeletét ellátó felügyelővel,

b) a terület biztonságra veszélyes pontjainak ismerete és fokozott figyelése,
c) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén amennyiben lehetséges intézkedés foga-

natosítása és jelentés a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek,
d) annak megakadályozása, hogy a fogvatartottak a kijelölt területet elhagyják,
e) a szabadlevegőn-tartózkodás felügyeletét ellátó felügyelő biztosítása, különösen 

intézkedése alatt,
f) a fogvatartottak mozgásának, magatartásának, hangulatának folyamatos figye-

lemmel kísérése,
g) ha bármilyen, a normálistól eltérő vagy rendkívüli esemény bekövetkezésére utaló 

jelet észlel, azonnal tegyen jelentést közvetlen elöljárójának,
h) a bv. szerv vezetője és közvetlen elöljárója által meghatározott külön rendelkezések 

betartása és betartatása.

A látogatás közbeni biztonsági tevékenység

A fogvatartott – a rezsimszabályokhoz igazodóan – havonta legalább egyszer, alkal-
manként 60 percben, de legfeljebb 90 percben, egyidejűleg négy fő látogatót fogadhat.

A látogatásnak számos biztonsági vetülete van. Egyfelől az intézetbe olyan civil sze-
mélyek lépnek be és tartózkodnak ott, akikről a szükségesnél kevesebb információval 
rendelkezünk, így mind az ő magatartásuk, mind az ő védelmük plusz biztonsági kocká-
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zatot jelent. Másfelől sok esetben kiszámíthatatlan mind a látogató, mind a fogvatartott 
viselkedése a találkozásuk esetén. Harmadsorban a látogatás az egyik jelentős csatorna 
a tiltott tárgyak bejuttatására. Ezért már a Bv. tv. is megad néhány alapvető lehetőséget 
a plusz kockázat kezelésére:

 – Az elítélt és a látogató beszélgetése ellenőrizhető, amelynek lehetőségéről az elítéltet 
és a látogatót tájékoztatni kell.

 – Ha a bv. intézet biztonsága indokolja, a bv. intézet parancsnoka elrendelheti, hogy 
az elítélt biztonsági beszélő fülkében vagy rácson keresztül beszélhet a látogatóval. 
Ha a látogatásról szóló értesítés kiküldésekor ismertek azok a körülmények, amelyek 
alapján a parancsnok a beszélgetést rácson keresztül vagy zárt fülkéből távbeszélőn 
keresztül engedélyezi, úgy azt az értesítésen fel kell tüntetni. Ha a parancsnok elren-
deli, hogy az elítélt a látogatóval csak rácson keresztül beszélhet, azt lehetőleg térben 
és időben a többi látogatástól elkülönítve kell megszervezni.

 – A látogatásból ki kell zárni azt, akit az ügyész vagy a bíróság a folyamatban lévő 
büntetőeljárás eredményessége érdekében attól eltiltott, illetve azt, akinek a maga-
tartása a bv. intézet, valamint a fogva tartás biztonságára veszélyt jelent.

 – A látogatás félbeszakítható, ha az elítélt vagy a látogató a látogatás rendjét megsérti, 
és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba.

 – A látogatást meg kell szakítani a szükséges intézkedések megtétele mellett, ha 
az elítélt vagy a látogató magatartása a bv. intézet rendjét, a fogva tartás biztonsá-
gát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti.

A látogatás során meg kell akadályozni, hogy a látogató tiltott tárgyat átadhasson vagy 
a bv. szerv vezetője által nem engedélyezett tárgyat átvehessen, illetve azt, hogy a bv. 
szerv területén rendkívüli cselekményt kövessen el.

A látogatások számát, időpontját és a látogatás alkalmankénti időtartamát a rezsim-
szabályoknak megfelelően a bv. intézet parancsnoka határozza meg, amit az erre kijelölt 
helyiségben kell lebonyolítani. Az elítélt részére engedélyezhető, hogy a helyben vásárolt 
élelmiszert elfogyassza. A látogatás ideje alatt csak a bv. intézetben vásárolt vagy a bv. 
intézet által biztosított ital fogyasztható. Az elítélt a látogatónak ajándékot vagy más 
tárgyat csak engedéllyel adhat át.

Gyermekkorú személy(ek) felnőtt személy kísérete nélkül nem léphet(nek) be a bv. 
intézetbe.

A látogatásról szóló értesítés kiállítása előtt a reintegrációs tiszt nyilatkoztatja az elí-
téltet, hogy mely nyilvántartott kapcsolattartóit kívánja fogadni. A renintgrációs tiszt 
az elkészített értesítést a látogatás esedékessége előtt legalább 10 nappal átadja az elí-
téltnek, aki azt levele mellékleteként küldi el kapcsolattartójának. Az elítéltek kérelmére 
az értesítés soron kívül is kiadható. Egyidejűleg több alkalomra szóló értesítés is kiküld-
hető, ha a látogatás későbbi időpontjai előre programozhatók, és az elítélt megjelöli, hogy 
az egyes alkalmakra mely kapcsolattartóit kívánja fogadni.

Az elítélthez látogatóként érkező kapcsolattartó személyazonosságának megállapí-
tása és a bv. intézetbe történő beléptetése a látogatási értesítő és a személyazonosságot 
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igazoló okmány adatainak összehasonlításával történik. Ezekben az esetekben a látogató 
adatait nem kell a beléptetéskor külön feljegyezni. Az eljárás során figyelemmel kell 
lenni a hatályos adatvédelmi szabályozásban foglaltakra.

Ha olyan személy érkezik látogatási céllal, akinek neve az értesítésen nem szerepel, 
de az elítélt kapcsolattartói között nyilvántartott, a látogatás végrehajtásának irányításá-
val megbízott vezető vagy a reintegrációs tiszt az elítélt kérelme alapján engedélyezheti 
a látogatást.

Külső egészségügyi intézményben őrzésben lévő elítélt látogatását a parancsnok 
engedélyezheti. Az elítélt közvetlen hozzátartozóit a bv. intézet értesíti súlyos betegség, 
baleset, életveszélyes állapot esetén haladéktalanul. A büntetés-végrehajtási szakterület 
a szükséges információkat továbbítja a biztonsági osztály felé, amely a látogatófogadás 
lebonyolítását végrehajtja a parancsnok által meghatározott módon.

A látogatási idő az elítélt, illetve látogatójának kérelmére történő meghosszabbításáról 
a látogatás irányításával megbízott dönt. A látogatáson megmaradt élelmiszer körletbe 
történő felviteléről, annak köréről és mennyiségéről a látogatókat és az elítélteket a láto-
gatás irányításával megbízott már a látogatás megkezdésekor tájékoztatja. Az elítélt láto-
gatójának ajándékot vagy más tárgyat akkor adhat át, ha arra vonatkozóan a reintegrációs 
tiszt írásos engedélyével rendelkezik, és azt az átadással egyidejűleg bemutatja a látogatás 
irányításával megbízottnak. A látogatás félbeszakítására vagy megszakítására szolgáló 
indok észlelése esetén az azt észlelő köteles jelentést tenni a látogatás végrehajtásával 
megbízott vezetőnek, aki a megszakítás kérdésében dönt. Elítélt szabadságvesztés-bün-
tetést töltő hozzátartozója meglátogatását elsősorban a szülő-gyermek, házastárs vagy 
élettársi viszony esetén indokolt támogatni.

Ha az elítélt a más bv. intézetben fogvatartott hozzátartozójával kíván látogatást lebo-
nyolítani, akkor engedélyezés esetén azt a körszállítás napján, a körszállítás központi 
elosztóhelyén kell végrehajtani. Az engedélyezés tényét a körszállítást megelőző szállí-
tásra történő előjegyzéssel kell jelezni a KSZNYFO felé.

A látogatás felügyeletét ellátó felügyelő feladatai

A látogatás irányítása a büntetés-végrehajtási osztály kijelölt beosztottjának (reinteg-
rációs tiszt) feladata. A látogatás felügyeletét ellátók közvetlenül a látogatást irányító 
alárendeltségébe tartoznak, aki együttműködik a szolgálatban lévő biztonsági tiszttel. 
Feladatukat a látogatást vezető elöljáró irányításával, eligazítása alapján, illetve a bv. 
szerv vezetőjének a látogatás rendjére vonatkozó írásos rendelkezéseinek betartásával 
végzik.

A látogatás felügyeletét ellátó felügyelő feladata:
a) a látogatóhelyiség átvizsgálása a látogatás előtt és után, különös tekintettel az illem-

helyekre és a látogatók által használt egyéb helyiségekre,
b) közreműködés a látogatók szabályos be- és kiléptetésében, a személyazonosság 

ellenőrzésében, a látogatók kísérése,
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c) a körleten a fogvatartottak létszám szerinti átvétele, motozása, kísérése,
d) a látogatás alatt a rend fenntartása,
e) esemény bekövetkezésekor köteles a szolgálatba lépő biztonsági tisztnek jelenteni 

és az általa meghatározott feladatokat végrehajtani,
f) a látogatás befejeztével a fogvatartotti létszám ellenőrzése,
g) a hozzátartozók kikísérése, közreműködés a kiléptetés végrehajtásában,
h) a fogvatartottak motozása a körletre való visszakísérésekor.

A beteg fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe történő elhelyezésével 
kapcsolatos szabályok

Fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe (a továbbiakban: külkórház) történő 
kihelyezése az összes körülmény mérlegelésével, a bv. intézet parancsnokának utasítása 
szerint, őrzéssel vagy ellenőrzéssel történhet, amelynek megszervezése hivatali időben 
a biztonsági osztályvezető, hivatali időn túl a szolgálatban lévő biztonsági tiszt feladata. 
Szükség szerint vizsgálni kell az elektronikus távfelügyeleti eszközzel történő kihelyezés 
lehetőségét is, amely alkalmazásának elrendelése az intézetparancsnok hatáskörébe 
tartozik.

A külkórházi elhelyezésre – orvos vagy ápoló javaslatára – akkor kerülhet sor, ha a fog-
vatartott egészségügyi ellátása nem tűr halasztást, vagy a bv. szervezet egészségügyi 
intézményeibe történő szállítása az egészségi állapotában rosszabbodást eredményezhet. 
Ebben az esetben a fogvatartottat a területileg illetékes kórház megfelelő osztályára kell 
kiszállítani, szükség esetén ott elhelyezni. Egészségügyileg indokolt esetben a külkórházi 
kiszállítás nem tagadható meg, minden más napirendi ponttal szemben elsőbbséget élvez.

Külkórházban történő elhelyezéskor az őrzésről vagy ellenőrzésről, illetve az elektroni-
kus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról való döntés előkészítése, illetve az arra történő 
javaslattétel során figyelembe kell venni a fogvatartott által elkövetett bűncselekmény 
jellegét, az elkövetés körülményeit, a büntetés tartamát és az abból még hátralévő időt, 
a biztonsági kockázati besorolását, a rendelkezési jogkör gyakorlója által elrendelt kor-
látozásokat, a fogva tartás alatt tanúsított magatartását, egészségi állapotát.

Abban az esetben, ha az elítéltnek folyamatban lévő büntetőügye van, a kihelyezés 
kizárólag őrzés biztosítása mellett történhet. Letartóztatott külkórházban csak őrzéssel 
helyezhető el, és a kihelyezéshez a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyét kell 
kérni, kivéve, ha arra orvosilag indokolt, sürgős esetben kerül sor, erről azonban a ren-
delkezési jogkör gyakorlóját haladéktalanul értesíteni kell.

A kihelyezést az erre a célra rendszeresített okmányon dokumentálják (1. melléklet), 
amelyet minden érintett szakterület a rendelkezésre álló, releváns adatokkal ellát. A kihe-
lyezést – a szakterületek javaslatát figyelembe véve – az intézetparancsnok hagyja jóvá.
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A kihelyezett fogvatartott őrzését vagy ellenőrzését a biztonsági osztályvezető, hiva-
tali munkaidőn túl a szolgálatban lévő biztonsági tiszt szervezi, az intézetparancsnoknak 
történő egyidejű jelentés mellett.

A külkórház illetékes osztályvezető főorvosát minden esetben tájékoztatni kell, hogy 
a fogvatartott beteg őrzéssel vagy ellenőrzéssel kerül az illetékes osztályra. Kihelyezés 
esetén tájékoztatni kell a főorvost a külkórházi rendet is érintő őrzés vagy ellenőrzés, 
illetve az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának legfontosabb biztonsági 
szabályairól.

A bv. intézet egészségügyi osztályvezetője vagy főápolója, akadályoztatásuk esetén 
a szolgálatban lévő szakápoló vagy ápoló figyelemmel kíséri a kihelyezett beteg fogva-
tartott állapotát, ennek érdekében telefonon, szükség szerint személyes megjelenéssel 
tájékoztatást kér az illetékes osztályvezető főorvostól vagy kezelőorvostól. Lehetőség 
esetén az illetékes osztályvezető főorvos vagy kezelőorvos egyetértésével haladéktalanul 
kezdeményezi a fogvatartott átszállítását a bv. egészségügyi intézményeibe.

A fogvatartott életveszélyes állapotba kerülése esetén a bv. intézet a közeli hozzátar-
tozót soron kívül értesíti, és a látogatás lehetőségét biztosítja.

Az őrzéssel történő kihelyezés

Amennyiben a fogvatartott az egészségügyi beavatkozást követően fekvőbeteg-ellátásban 
részesül, az őrzés megszervezésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a biztonsági felügyelők szükséges létszámát, elhelyezését (a fogvatartott folyama-
tosan látókörében legyen),

b) a kórterem elhelyezkedését, méretét, a kórteremben elhelyezett polgári személyek 
létszámát, a helyiség őrizhetőségét,

c) a mosdó, a mellékhelyiség megközelíthetőségét, elhelyezkedését, őrizhetőségét,
d) az ágyhoz vagy más rögzítésre alkalmas eszközhöz történő bilincselés módját 

(a vizsgálatokat, az egészségügyi ellátást legkevésbé zavarja, a bilincs vagy lakat 
kulcsát a biztonsági felügyelő folyamatosan tartsa magánál).

A kihelyezés során kizárólag a rendszeresített kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközök 
alkalmazhatók.

Az őrzés folyamatosságát minden esetben fenn kell tartani, ennek érdekében az elren-
delt mozgáskorlátozó eszközök kórtermen belüli felhelyezésénél figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a fogvatartott legalább egy végtagja biztonsági szempontból megfelelő módon 
legyen rögzítve az arra alkalmas szilárdságú tárgyhoz. A fogvatartott vizsgálatra vagy 
egyéb célból történő kísérése kizárólag a vezetőszárral ellátott bilincstag szakszerű 
alkalmazása mellett történhet.

Az őrzést végrehajtó személyi állományi tag elsődlegesen egységes digitális rádió-
rendszeren (EDR) keresztül tartja a kapcsolatot a bv. intézettel. Kizárólag a megfelelő 
lefedettség hiányában engedélyezhető a szolgálati mobiltelefon.
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Az elrendelt mozgáskorlátozás könnyítése előtt a személyi állomány tagja köteles 
a számára biztosított kézi EDR-készüléken a bv. intézet biztonsági ügyelete felé jelentést 
tenni. Mozgáskorlátozás könnyítésének elrendelése esetén, a jelentés vételét követően 
a szolgálatban lévő biztonsági tiszt dönt az őrzés biztosításának esetleges megerősítéséről.

A biztonsági felügyelőnek fokozott figyelmet kell fordítania a fogvatartott mellék-
helyiségbe, fürdőbe, zuhanyzóba kísérésére, valamint annak ideje alatt a fogvatartott 
tevékenységére, viselkedésére, továbbá arra a kezelési folyamatra, ahol nem lehet jelen. 
A biztonsági felügyelőnek ebben az esetben a leggyorsabb intézkedést biztosító, a szö-
késre legalkalmasabb útvonalon kell elhelyezkednie.

Az őrzéssel kihelyezett fogvatartott a bv. intézet intézetparancsnokának engedélyével 
találkozhat nyilvántartott kapcsolattartóival. Az illetékes reintegrációs tisztnek köteles-
sége telefonon értesíteni a fogvatartott közeli hozzátartozóit a kihelyezés tényéről.

Annak a fogvatartottnak a végtagja, akinél alapos indokkal arra lehet következtetni, 
hogy fogolyszökést tervez, vagy a saját vagy más személyek életét, testi épségét veszé-
lyeztető magatartást fog tanúsítani, a személyi állomány arra jogosult tagjának engedélye 
alapján tárgyhoz rögzíthető. Ez a gyógykezelést nem akadályozhatja, továbbá arra is kell 
ügyelni, hogy a tárgyhoz rögzítést úgy kell végrehajtani, hogy a rendkívüli esemény 
bekövetkezését megakadályozza. Ugyancsak tárgyhoz rögzíthető a fogvatartott végtagja, 
ha az őrzést egyedül ellátó személynek személyes szükséglete, váratlan rosszulléte, szol-
gálati okból történő telefonálása, szolgálat átadása vagy a fogvatartott önkárosító maga-
tartása okán más személy segítségül hívása miatt a fogvatartottat egyedül kell hagynia.

Valamennyi külkórházba történő elhelyezés esetén alkalmazni kell a „Szolgálati napló 
polgári egészségügyi intézményben szolgálatot teljesítő felügyelő részére” elnevezésű 
okmányt. Abban az esetben, ha egy időben több fogvatartottat helyeznek ki, minden 
külkórházi őrzést végrehajtó biztonsági felügyelőt el kell látni külön naplóval.

Az ellenőrzéssel történő kihelyezés

Az ellenőrzéssel történő kihelyezésnek az egyik alapvető feltétele, hogy a fogvatar-
tottra vonatkozó adatok alapján megalapozottan arra lehet következtetni, hogy nem fogja 
kivonni magát a büntetés végrehajtása alól, öngyilkosságától nem kell tartani, továbbá 
az egészségügyi kezeléseknek aláveti magát, és a gyógyulása érdekében együttműködik 
az egészségügyi személyzettel. A magas biztonsági kockázatú csoportba sorolt fogva-
tartott ellenőrzéssel nem helyezhető ki.

Az ellenőrzéssel kihelyezett fogvatartottat a szolgálatban lévő biztonsági tiszt tájé-
koztatja a kötelezettségeivel és a jogaival kapcsolatban. A személyes napi ellenőrzés 
(amely egy alkalomnál kevesebb nem lehet) számát a kihelyezéskor meg kell határozni. 
Az ellenőrzések szempontjait a szolgálatban lévő biztonsági tiszt határozza meg, a vég-
rehajtást követően jelentést kér, rendellenesség esetén intézkedést kezdeményez. A sze-
mélyes ellenőrzésen kívül a szolgálatok átvétele után a biztonsági tiszt köteles érdek-
lődni a fogvatartott állapotáról, magatartásáról az egészségügyi személyzettől telefonon 
keresztül. Természetesen a kórházi személyzetnek is meg kell adni annak a lehetőségét, 
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hogy bármilyen rendellenesség (így különösen a kihelyezett fogvatartott engedély nél-
küli eltávozása, a gyógykezelés megtagadása, öngyilkossági kísérlet, vagy a külkórház 
rendjének sorozatos megsértése stb.) esetén haladéktalanul értesítsék a bv. szervet.

Amennyiben a kihelyezés során elrendelték az elektronikus távfelügyeleti eszköz 
alkalmazását, az eszköz által szolgáltatott jeleket folyamatosan értékelni kell, az infor-
mációkat a fogvatartott esetleges jogellenes távozása esetén a felkutatása érdekében fel 
kell használni.

Ellenőrzéssel történő kihelyezés esetén az érintett fogvatartottra vonatkozó „Szol-
gálati napló polgári egészségügyi intézményben szolgálatot teljesítő felügyelő részére” 
elnevezésű szolgálati naplót a biztonsági ügyeleten kell eseményszerűen vezetni.

Az ellenőrzést őrzésre kell változtatni, ha a fogvatartott a kórházi rendet sorozatosan 
vagy súlyosan megsérti, öngyilkosságot vagy bűncselekmény elkövetését kíséreli meg, ha 
magatartása arra utal, hogy a büntetés végrehajtása alól ki akarja vonni magát, továbbá 
amennyiben újabb büntetőeljárás indul ellene. Az ellenőrzéssel kihelyezett fogvatartott 
a külkórház látogatási rendje szerint fogadhatja a nyilvántartott kapcsolattartóit. A leve-
lezés és a csomagküldés az őrzéssel vagy ellenőrzéssel történő kihelyezés esetén is csak 
a bv. intézet címén történhet.

A fogvatartottak munkáltatásának jogi és biztonsági szabályai
A fogvatartottak munkáltatásának jogi szabályozása

A Bv. Kódex egyik fontos – ha nem a legfontosabb – célkitűzése az, hogy megvalósuljon 
a teljes elítélti munkáltatás, éppen ezért a szabadságvesztés végrehajtása során a bün-
tetés-végrehajtási szervezet adottságai szerint biztosítani kell az elítélt munkáltatását. 
Az elítélt munkáltatása átmenetileg, a munkába állítását akadályozó ok fennállásáig 
szünetelhet. A munkáltatás közbeni őrzés, felügyelet és ellenőrzés megszervezése során 
figyelembe kell venni a tárgyi és személyi feltételeket, így különösen az adott munka-
hely biztonsági feltételeit, a munkavégzés jellegét, körülményeit, továbbá a vonatkozó 
tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint az energiagazdál-
kodási szempontokat és a fogvatartottakra vonatkozó információkat. A fogvatartottak 
munkáltatásának biztonsága szerves részét képezi a bv. szerv és a gazdasági társaság 
biztonsági rendszerének, ezért azt azzal összhangban kell megszervezni, oly módon, 
hogy a biztonsági kockázat a szükséges mértéket ne lépje túl.

A munkáltatás a reintegrációs tevékenység azon formája, amikor az elítéltek vagy más 
jogcímen fogva tartottak munkavégzése szervezetten, rendszeresen, haszon- vagy bevé-
telszerzési céllal, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) által szabályozott munkaviszonytól eltérő, jogszabályban meghatározott feltételekkel 
és díjazás ellenében történik. Az így létrejövő munkáltatási jogviszony alanyai munkál-
tatóként a bv. intézet, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 
társaság, vagy a bv. szerv szerződése és az elítéltek vagy a kényszerintézkedés hatálya 
alatt álló személy és a szabálysértési elzárásra kötelezett elkövető hozzájárulása alapján 
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más gazdálkodó szervezet, valamint munkavégzőként az elítélt, a kényszerintézkedés 
hatálya alatt álló személy vagy a szabálysértési elzárásra kötelezett elkövető.

Az elítéltet munkával a bv. szerv foglalkoztatja és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
A munkáltató szerződése alapján az elítélt – írásban megadott hozzájárulásával – más 
gazdálkodó szervezetnél is végezhet munkát. A szerződésben a munkáltatói jogok 
kizárólag azon része ruházható át, amely a Kódexben szabályozott jogok és kötelezett-
ségek gyakorlását, illetve az elítéltek személyiségi jogait nem sérti.

Az elítélt munkába állításáról és annak módosításáról a munkakör, a munkahely 
és a munkáltató megjelölésével a BFB dönt. A munkaköri alkalmasság megállapításáig 
az elítélt nem állítható munkába.

A munka kijelölésénél lehetőség szerint figyelembe kell venni az elítélt szakmai kép-
zettségét. Az elítélt nem végezhet munkát olyan munkakörben, amely kapcsán jogerősen 
foglalkoztatástól eltiltásra ítélték.

A munka jellegének megfelelően az elítélteket szervezeti egységekbe lehet beosztani 
azzal, hogy köztük alá-fölérendeltségi viszony nem hozható létre.

Az elítéltek a biztonság, a munkafegyelem és a rend fenntartása érdekében a mun-
kahelyre vagy a munkakörre utaló jelzés viselésére kötelezhetők. Ha az elítélt munkál-
tatása felügyelettel vagy ellenőrzéssel történik, az elektronikus távfelügyeleti eszközök 
igénybevételével is megvalósítható.

A munkáltató köteles
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a jogsza-

bályokban előírtak szerint biztosítani,
b) a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, az előírt oktatá-

sokat megtartani,
c) a munka jellegének és a munkában részt vevő elítéltek és egyéb jogcímen fogva 

tartottak összetételének megfelelő munkarendet kialakítani,
d) a munkát folyamatosan szervezni,
e) a végzett munkáért díjazást fizetni,
f) a munkafolyamatokat, illetve a munkaköröket munkavédelmi szempontból veszé-

lyességi fokozatokba sorolni,
g) a munkáltatásra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani,
h) a munkába állítás előtt vagy azt követően a jogszabály előírása szerint az elítéltet 

munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni, valamint
i) az elítéltek számára a végzett feladatokra vonatkozó egyedi vagy csoportos mun-

kaköri leírást készíteni.

A munkáltató köteles a munkáltatással kapcsolatos kérdések részletes szabályozására 
munkáltatási szabályzatot készíteni.

A munkáltatás során az elítélt köteles
a) törvényben meghatározott kivételtől eltekintve munkát végezni,
b) a kijelölt munkát szakismereteinek és képességeinek megfelelően, fegyelmezetten 

ellátni,



1216

c) a munkabiztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat megtartani,
d) a munkát

- a kijelölt időben és helyen,
- a munkáltató utasítása szerint,
- az elvárható szakértelemmel és gondossággal,
- a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és technológiai utasítások szerint

elvégezni.

Az elítélt köteles megtéríteni a munkaalkalmassági vizsgálatok költségét, ha neki felró-
ható okból vált az szükségessé.

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés szempontjából elháríthatatlan oknak 
minősül a büntetés-végrehajtási szervezetnek az elítélt jogai érvényesítésével, illetve 
a kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos, valamint a fogva tartás rendjének és bizton-
ságának a fenntartása érdekében tett intézkedése.

Az elítéltet munkával a bv. szerv foglalkoztatja és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Munkáltatásban kizárólag az az elítélt vehet részt, aki a 16. életévét betöltötte.

A munkáltató szerződése alapján az elítélt – írásban megadott hozzájárulásával – más 
gazdálkodó szervezetnél is végezhet munkát. A szerződésben a munkáltatói jogok kizáró-
lag azon része ruházható át, amely az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek 
gyakorlását, illetve az elítéltek személyiségi jogait nem sérti.

Más gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzésre kijelölése érdekében az elítélt-
nek az első munkába állításkor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e más 
gazdálkodó szervezetnél történő munkáltatásához.

Ha az elítélt a hozzájárulást akár írásban, akár – jegyzőkönyv felvétele mellett – szó-
ban utóbb visszavonja, akkor a BFB a munkahelyről az elítéltet soron kívül leváltja.

Az elítéltek munkáltatása jelenleg tehát három különböző formában történik:
a) költségvetési munkáltatás, jellemzően a bv. intézet fenntartásában történő közre-

működést jelenti (karbantartási, konyhai stb. munkálatok elvégzése),
b) büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál történő foglalkoztatás (mezőgaz-

dasági, ruházati, fa- és vegyesipari vagy papíripari profillal rendelkező gazdasági 
társaságok),

c) külső gazdálkodó szervezet által történő foglalkoztatás (a büntetés-végrehajtási 
intézet és külső vállalkozás szerződése alapján történhet).

A büntetés-végrehajtási intézet és külső gazdálkodó szervezet szerződése alapján 
az elítélt – hozzájárulásával – a külső vállalkozónál is végezhet munkát. Az elítélt ilyen 
formában történő foglalkoztatásához való hozzájárulása az ILO Egyezmény 2. Cikke 
miatt szükséges, ami a kényszermunka felszámolásáról és tilalmáról szól.

A munkáltatás során a büntetés-végrehajtási intézet a fogva tartásból eredő felada-
tokat, vagyis az őrzéssel kapcsolatos feladatokat látja el, míg a fogvatartottakat foglal-
koztató vállalkozás biztosítja magát az elvégzendő munkát, gondoskodik annak szerve-
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zéséről, biztosítja az eszközöket, nyersanyagokat, végzi a minőségellenőrzést és szakmai 
utasítást ad.

Az elítélt munkadíjának mértékét a szerződésben rögzítik, amelyet a vállalkozó a bün-
tetés-végrehajtási szerv részére utal át, és a büntetés-végrehajtási szerv abból fizeti ki 
az elítélt havi járandóságát.

A fogvatartottak munkáltatásának biztonsági szabályozása

A fogvatartottak munkáltatásának biztonsága szerves részét képezi a bv. szerv és a gaz-
dasági társaság biztonsági rendszerének, ezért azt, azzal összhangban kell megszervezni, 
oly módon, hogy a biztonsági kockázat a szükséges mértéket ne lépje túl. A munkáltatás 
során különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a szükséges biztonsági rendszer megte-
remtésére, ugyanis e terület számos olyan elemmel rendelkezik – főleg a bv. intézeten 
kívüli foglalkoztatás –, ahol jelentős mértékben megnövekszik a rendkívüli esemény 
(például a fogolyszökés) bekövetkezésének esélye.

A munkáltatás közbeni őrzés, felügyelet és ellenőrzés megszervezése kapcsán figye-
lembe kell venni a tárgyi és személyi feltételeket, így különösen:

a) az adott munkahely biztonsági feltételeit,
b) a munkavégzés jellegét, körülményeit, továbbá
c) a vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint
d) az energiagazdálkodási szempontokat és a fogvatartottakra vonatkozó informá-

ciókat.

A munkáltatás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell a foglalkoztatás többi formáira is.

Személyi és tárgyi feltételek, a munkáltatás alanyai, területei

A személyi feltételeknek az egyik alapvető részét képezi a munkáltatást végzők jog-
viszonya. Ennek biztonsági szempontból is nagy jelentősége van, ugyanis bizonyos 
biztonsági feladatokat, illetve intézkedéseket csak hivatásos szolgálati jogviszonyban 
álló személyek tehetnek meg. Így például kényszerítőeszközöket csak hivatásos jogvi-
szonyban álló személy alkalmazhat.

A hivatásos állományú személy a munkáltatás ideje alatt a három alapvető biztonsági 
feladat közül mind a hármat, így őrzési, felügyeleti, ellenőrzési feladatot is elláthat. 
A beosztása szerint lehet:

a) foglalkoztatási biztonsági felelős,
b) foglalkoztatási felügyelő,
c) foglalkoztatást közvetlenül irányító művezető.

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi jogvi-
szony), vagy a bv. gazdasági társasággal munkaviszonyban álló személy a munkáltatás 
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ideje alatt őrzési feladatot nem, csak felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet láthat el, 
és beosztása szerint lehet:

a) foglalkoztatási biztonsági felelős,
b) foglalkoztatási felügyelő,
c) foglalkoztatást közvetlenül irányító művezető,
d) gépjárművezető.

A fenti beosztások az adott munkahely vonatkozásában összevontan is meghatározhatók, 
amelyről írásban kell rendelkezni.

A munkáltatásban részt vevő személyi állomány számára az állandó jelleggel végre-
hajtandó biztonsági feladatokat szintén a jogviszonyhoz illeszkedően kell meghatározni.

A fogvatartottak munkáltatásánál biztonsági tevékenységet ellátó állomány részletes 
feladatait

a) őrutasításban,
b) szolgálati utasításban,
c) munkaköri leírásban, valamint annak biztonsági mellékletében (rendvédelmi jog-

viszonyban és munkaviszonyban álló munkavállaló esetén) kell rögzíteni.

Az írott szabályok mellett természetesen megvan az eligazítási kötelezettség is, amit 
rendszeresen el kell végezni a munkáltatásban részt vevő személyi állománnyal kapcso-
latosan. Az egyik formája a napi eligazítás, amit minden szolgálatba lépés előtt a szol-
gálatban lévő biztonsági tiszt köteles végrehajtani, amelynek során az aznapi biztonsági 
feladatokat kell ismertetni, meghatározni.

A napi eligazításon kívül havi rendszerességgel is kell eligazítást tartani, amelynek 
célja az állomány szakmai tapasztalatának, ismeretszintjének felmérése, fejlesztése, 
valamint az eltelt időszak eseményeinek értékelése. A gazdasági társaságok munkál-
tatásban részt vevő állománya részére a munkáltatásbiztonsági vezető, a költségvetési 
munkahelyek dolgozói részére pedig a biztonsági osztályvezető köteles a havi eligazítást 
megtartani, amelyről foglalkozási jegyet kell készíteni.

A fogvatartottak munkáltatásában részt vevő, de nem a bv. szerv állományába tar-
tozó személyeket a rájuk vonatkozó mértékben, írásban kell tájékoztatni a biztonsági 
szabályokról, valamint a bv. szerv területén betartandó rendszabályokról. Az érintettek 
a tájékoztatás tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. A tájékoztatót a bv. szerv biz-
tonsági osztályvezetője, a bv. gazdasági társaságok vonatkozásában pedig a munkálta-
tásbiztonsági vezető készíti el.

A biztonsági tevékenység egyik legmeghatározóbb alapelve a differenciálás. Az elv 
megvalósulása a munkáltatás során is nagyon fontos, ugyanis a munkavégzés az esetek 
többségében nagyon komplex tevékenységnek minősül.

A területi differenciálás körében a költségvetési munkahelyeket és a bv. gazdasági 
társaság üzemrészeit egymástól és a bv. szerv egyéb területeitől biztonsági létesítmények, 
berendezések és technikai eszközök alkalmazásával, valamint a biztonsági tevékeny-
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ség összehangolt megszervezésével el kell különíteni. Az adott munkaterületeken belül 
az egyes munkahelyeket pedig szükség szerint kell elkülöníteni egymástól.

A fogvatartottak veszélyességi szintje szerint is differenciálni kell, ennek alapján 
a magas biztonsági kockázatú fogvatartott csak olyan munkahelyen foglalkoztatható, 
ahol a folyamatos őrzése és felügyelete biztosított és a munkahely besorolása a minősí-
tésének megfelel.

Az egyes munkahelyeket, munkaterületeket is minősíteni kell, amely minősítést páro-
sítani kell a fogvatartott veszélyességi szintjével. A fogvatartottak munkáltatása a bv. 
szerv vezetője által jóváhagyott állandó és ideiglenes munkahelyeken, az engedélyezett 
fogvatartotti állománytábla és munkarend szerint történik.

A munkahelyeket minden esetben a bv. szerv vezetője minősíti biztonsági szempontból, 
amelynek során figyelembe kell venni az ott foglalkoztatott fogvatartottak összetételét, 
létszámát, biztonságikockázat-értékelését, valamint a munkaterület jellegét, sajátosságait.

A munkaterületek biztonsági kockázatának besorolásában bekövetkező változtatást 
kizárólag a bv. intézet, valamint a gazdasági társaság biztonságirendszer-leírásának 
egyidejű módosítása mellett – a BVOP Biztonsági Szolgálatának, valamint a Gazdasági 
Társaságok Főosztályának véleményezését követően – lehet végrehajtani. A biztonsági-
rendszer-leírásban meg kell határozni az adott munkahely biztonsági besorolását, az ott 
foglalkoztatható fogvatartottak biztonsági kockázatát, a minimális felügyeleti létszámot 
és a maximálisan foglalkoztatható fogvatartotti létszámot.

A munkahelyi biztonsági kockázatok feltárása érdekében kockázatelemzést és -érté-
kelést kell végezni. Ennek során el kell készíteni a munkaterületek kockázati térképét. 
A munkaterületek kockázati térképe egy vagy több kockázat grafikus megjelenítésére 
szolgál. A hagyományos kockázati térképen ábrázolható az eredendő és maradványkoc-
kázat, így a lehetséges kockázati válasz irányultsága is.

A kockázati térkép elkészítése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) A jellemző veszélyforrások megszüntetésén túl, a ritkán vagy eddig még soha meg 

nem történt események vonatkozásában is segítséget nyújtson.
b) A legnagyobb veszteségek gyakran alacsony valószínűségű, de nagy kihatású ese-

ményekből fakadnak.
c) A térkép alkalmazása a vezetés figyelmét ne csak a nagy hatású és magas való-

színűségű eseményekre irányítsa, hanem az események láncolatára is koncentráljon.
d) A kockázatviselési szint az egyedi események kapcsán is számszerűsíthető legyen.
e) A kapcsolódó események kompenzációs kontrollintézkedései egy egyedi esemény 

magas kockázatát ne tegyék elfogadhatóvá.

Az egyes munkaterületeken foglalkoztatott fogvatartottakkal szemben – a személyi állo-
mány részéről – alkalmazott biztonsági tevékenység módját (őrzés, felügyelet, ellenőrzés) 
a fogvatartottak biztonsági kockázati besorolása alapján, ahhoz igazodóan kell meghatá-
rozni, az ahhoz szükséges személyi feltételek megteremtéséről folyamatosan gondoskodni 
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kell. A munkaterületeken alkalmazott személyi állomány létszámát, összetételét, felsze-
relését, a biztonsági körülmények figyelembevételével kell szervezni. A munkáltatásban 
részt vevő személyi állomány helyettesítésének rendjét ki kell alakítani, a felügyeleti 
létszámot utólagosan és időszakosan csökkenteni tilos.

A személyi állomány kiválasztása során az összes költségvetési, illetve a gazdasági 
társaságok által működtetett munkahelyen folyamatosan monitorozni szükséges a végre-
hajtásban részt vevő személyek összetételét. A felügyelet kiválasztásánál törekedni kell 
arra, hogy minden munkaterülethez a megfelelő élőerőt rendeljék. A felügyelet létszámát 
a munkahely jellegével és az ott foglalkoztatott fogvatartottak összetételével, létszámával 
összhangban a bv. szerv vezetője határozza meg.

A személyi állomány mellett a fogvatartotti állomány kiválasztására is nagy hangsúlyt 
kell fektetni. Például a korábban kábítószergyanús anyaggal, illegális mobiltelefonnal 
stb. kapcsolatba került fogvatartott, különösen külső munkahelyre való beállítása csak 
kellően alapos, mindenre kiterjedő mérlegelés után valósulhat meg.

Az elkövetett bűncselekmény, előélet, kapcsolati rendszer vizsgálata mellett nem lehet 
mellőzni a függőségi kérdések, a korábbi kiszabott fegyelmi fenyítések problémakörét 
sem. A BFB-nek  kiemelt figyelemmel kell végrehajtania – különösen a magas biztonsági 
kockázati csoportba sorolt munkahelyek, illetve fogvatartottak esetében – a munkába 
állításokat. A személykiválasztásnál figyelemmel kell lenni a KEK Rendszer főbb eleme-
ire is. Az egyes fogvatartottak esetében a kockázati kérdések mérlegelésére a munkába 
állítás során is hangsúlyt kell fektetni.

Új munkahely létesítése esetén is el kell végezni annak biztonsági besorolását, majd 
annak megfelelően ki kell egészíteni a bv. szerv vagy gazdasági társaság biztonsági 
rendszerének leírását.

A munkaterületek biztonsági jellemzői

A munkaterületek méreteik és kiterjedésük szerint az alábbiak:
a) több épületből, létesítményből álló, nagy területen elhelyezkedő, saját úthálózattal 

rendelkező, kerítéssel körülvett vagy nem határolt,
b) több épületből álló, belső úthálózattal rendelkező, kerítéssel körülvett,
c) egy épületből, épülettömbből álló, kerítéssel körülvett,
d) egy vagy több különálló épületből, épülettömbből álló, a közterülettel közvetlenül 

érintkező,
e) egy épületből, épülettömbből álló, más épületekkel, közterülettel közvetlenül érint-

kező,
f) épülettömbön belüli, egy vagy több épületrészből álló objektumok,
g) épülettel nem rendelkező, nagy kiterjedésű nyitott területek (például szántóföld stb.).

Építészeti adottságaik szerint szükséges figyelembe venni:
a) az épület méretét (emeletek, liftek, lépcsőházak, az épület szélessége, hosszúsága, 

egyéb kiterjedése stb.),
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b) az épület anyagát, szerkezetét (kis, nagy szilárdságú, könnyűszerkezetes stb.),
c) az ajtók, ablakok, erkélyek, egyéb nyílászárók elhelyezkedését méreteit, nyitható-

ságát,
d) az építészeti jellegzetességeket (párkányok, átjárók, függőfolyosók stb.),
e) az esőcsatornák, villámhárítók, antennakábelek és egyéb vezetékcsatornák elhe-

lyezkedését,
f) a közművek csatlakozását (csatorna- és vízhálózat, gáz- és elektromos elosztók stb.).

A munkaterület működési rendje, létszáma, összetétele szerinti megkülönböztetés, 
védelmi szempontból lényeges tényezők:

a) a munkaterület munkarendje (folyamatos, időszakos, hivatali, ügyeleti, egyéb),
b) a munka (tevékenység) kezdése és befejezése (műszakváltás stb.),
c) a személyzet létszáma,
d) a létszám fluktuációja, változásai,
e) a ki-, belépők, bent tartózkodók ellenőrizhetősége,
f) a személyzet szakképzettsége, munkaköri sajátosságai stb.

A belépési jogosultság szerint megkülönböztethető:
a) zárt munkaterület, ahová csak meghatározott személyek, meghatározott jogosultsági 

rendben és okmányokkal léphetnek be,
b) nyílt (nyitott) munkaterület, ahová bárki külön engedély nélkül beléphet,
c) részben nyitott munkaterület, amelynek meghatározott részére csak külön enge-

déllyel léphetnek be személyek.

A munkaterület biztonsági rendszere, elemei:
a) a biztonsági rendszabályok,
b) a biztonsági személyzet,
c) a biztonság tárgyi eszközei.

A munkaterület biztonsági rendszabályai

A biztonsági rendszabályok olyan előírások, amelyek a munkaterület biztonságos műkö-
dését szabályozzák. A biztonsági rendszabályok egy része jogszabályok formájában jele-
nik meg, míg másik részét az úgynevezett egyéb normák, belső utasítások alkotják. Ezek 
a szabályok, előírás hatálya alá tartozó személyekre vonatkozóan kötelező érvényűek.

A legáltalánosabb biztonsági rendszabályok például:
a) személyek be- és kiléptetésének, valamint a bent tartózkodásának rendje,
b) járművek, szállítmányok be- és kilépésének rendje,
c) anyagok, eszközök be- és kivitelének rendje,
d) az objektum őrzésének rendje,
e) adat- és titokvédelmi szabályok,
f) a belső mozgás és helyiségekben való tartózkodás rendje,
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g) a helyiségek nyitásának és zárásának rendje,
h) a tűz-, munka-, és polgári védelmi szabályok,
i) egyéb biztonsági rendszabályok.

Természetesen több szempontú csoportosítás is elképzelhető, ezt a védelem megszerve-
zésének célja határozza meg.

A munkahelyek minősítése

Alacsony biztonsági kockázatú munkahely (tehát a kockázatelemzés eredményeként 
alacsony a rendkívüli esemény bekövetkezésének lehetősége): a bv. szerv őrzött területén 
belül létesített olyan munkaterület, amelynek nyílászárói rácsozattal megfelelően levé-
dettek, a szükséges biztonságtechnikai eszközökkel ellátottak, a helyiség elektronikus 
megfigyelési eszközzel ellenőrizhető és biztonságosan zárható. Nem tagolt, könnyen 
áttekinthető, továbbá a szociális helyiségek (mosdó, étkezde, pihenő) – lehetőleg – a mun-
katerületen belül kialakítottak. Az alacsony minősítésű munkahely valamennyi biztonsági 
kockázatba sorolt fogvatartott foglalkoztatására alkalmas.

A munkaterület alacsony biztonsági kockázatba történő besorolását még hatékonyab-
ban elősegítheti az alábbi minimális feltételek megléte, rendelkezésre állása:

a) a munkaterületet körülvevő bástyafal, biztonsági kerítés önállóan vagy kombináltan,
b) a munkaterületet körülvevő áthatolásjelző rendszer,
c) a munkaterületet kívülről határoló kamerarendszer, amely teljes egészében lefedi 

annak külső vonalát, abban holtterek nem találhatók,
d) a munkaterület bejáratai a manuális nyitást csupán áramkimaradás esetén engedik, 

azokon alaphelyzetben kizárólag mágneskártya alkalmazásával nyílik lehetőség 
átlépni.

Alacsony biztonsági kockázatú munkahelyen foglalkoztathatók az alacsony, a közepes 
és a magas biztonsági kockázatba sorolt fogvatartottak is.

Közepes biztonsági kockázatú munkahely (tehát a kockázatelemzés eredményeként reali-
zálható a rendkívüli esemény bekövetkezésének lehetősége): a bv. szerv őrzött területén 
belül és azon kívül létesített olyan munkaterület, amelynek biztonsági kialakítása során 
elsősorban az alacsony minősítésű munkahelyeknél meghatározott feltételekre kell töre-
kedni. Ennek értelmében olyan munkaterület, amelynek nyílászárói rácsozattal megfele-
lően levédettek, a szükséges biztonságtechnikai eszközökkel ellátottak, a helyiség lehe-
tőség szerint elektronikus megfigyelési eszközzel ellenőrizhető és biztonságosan zárható. 
Könnyen áttekinthető, továbbá a szociális helyiségek (mosdó, étkezde, pihenő) – lehető-
leg – a munkaterületen belül kialakítottak, azokkal a biztonsági szempontú eltérésekkel, 
amelyek alkalmassá teszik a közepes és az alacsony kockázati besorolású fogvatartottak 
foglalkoztatása során a biztonságos fogva tartásra.



1223

Közepes biztonsági kockázatú munkahelyen foglalkoztatható fogvatartottak: a köze-
pes és az alacsony biztonsági kockázatba sorolt fogvatartottak.

Magas biztonsági kockázatú munkahely (tehát a kockázatelemzés eredményeként 
kiemelten magas a rendkívüli esemény bekövetkezésének lehetősége): a bv. szerv őrzött 
területén belül és azon kívül létesített olyan munkaterület, (például mezőgazdasági jel-
legű intézetek esetében az épülettel nem rendelkező, nagy kiterjedésű nyitott területeken 
[például szántóföld vagy épülettel rendelkező, de adott bv. intézettől nagy távolságra 
lévő stb.]) amelynek biztonsági szempontú kialakításai nem felelnek meg az alacsony 
és a közepes minősítésű munkahelyeknél meghatározott feltételeknek, azonban alkalmas-
nak kell lennie az alacsony, kivételes esetben a közepes biztonsági kockázati besorolású 
fogvatartottak foglalkoztatása során a biztonságos fogva tartásra.

Magas biztonsági kockázatú munkahelyen foglalkoztatható fogvatartottak az alacsony 
és kivételesen közepes biztonsági kockázatba soroltak.

Biztonsági feladatot ellátók köre

A biztonsági tevékenység irányításával megbízott elöljáró a területre beosztott foglal-
koztatási felügyelők közül minden esetben foglalkoztatási biztonsági felelőst jelöl ki. 
A foglalkoztatási biztonsági felelős a munkáltatás közbeni biztonsági tevékenység ellá-
tása során elöljárója az adott munkahelyre beosztott személyi állománynak.

Foglalkoztatási biztonsági felelősi feladatok ellátására elsősorban hivatásos állományú 
tagot kell kijelölni. Rendészeti jogviszonyban és munkaviszonyban álló munkavállaló 
abban az esetben láthat el ilyen feladatot, ha az adott munkahelyen hivatásos állományú 
tag nem teljesít szolgálatot.

A foglalkoztatási biztonsági felelős feladata:
a) a biztonsági feladatokat ellátók eligazítása:

- a munkaterület biztonsági helyzetéről,
- a fogvatartottak összetételéről,
- a munkarendről, a munkavégzéssel kapcsolatos követelményekről,
- a jelzési és jelentési kötelezettségről,
- szállítással, kíséréssel, mozgatással és motozással kapcsolatos feladatokról,
- a rendkívüli esemény bekövetkezésekor teendő intézkedésekről,
- a fogvatartottak eligazításáról.

b) a munkára kivonuláskor és visszakíséréskor a fogvatartottak átvétele és átadása,
c) a fogvatartottak zárt rendben történő kísérésének megszervezése a munkaterületre, 

a munka befejezése után a körletre,
d) a munkakezdés előtt a munkavégzéssel összefüggő követelmények ismertetése 

a fogvatartottakkal,
e) a biztonságra veszélyes szerszámok és anyagok kezelésére és nyilvántartására 

vonatkozó szabályok betartása és betartatása,
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f) a bv. szerv vezetőjének rendelkezése szerint a munkakezdés előtt és befejezése után 
a munkaterület biztonsági ellenőrzésének, a fogvatartott ruházatátvizsgálásának 
szervezése, a tapasztalatok dokumentálása a munkahelyi szolgálati naplóba, (a biz-
tonsági ellenőrzés időpontját is),

g) a felügyeletére, illetve az ellenőrzésére bízott fogvatartottakról nyilvántartás veze-
tése,

h) az ajtók zárva vagy nyitva tartására vonatkozó szabályok érvényesítése,
i) a munkaterületre, a munkahelyre illetéktelenül érkező személynek a távozásra való 

felszólíttatása,
j) részvétel az adott munkahelyen végrehajtott biztonsági szemlén és vizsgálaton,
k) mezőgazdasági jellegű munkáltatás esetén az őrzéshatárok kijelölése, betartásának 

folyamatos figyelemmel kísérése,
l) a kulcskezelési szabályok, valamint az egyen- és polgári ruházat tárolási szabálya-

inak betartása és betartatása,
m) a munkaterületre a szabályos ki- és beléptetés végrehajtatása.

A foglalkoztatási biztonsági felelős ellenőrzi:
a) meghatározott időközönként a fogvatartottak létszámát,
b) a munkáltatást közvetlenül irányítók biztonsági tevékenységének az ellátását,
c) a fogvatartotti foglalkoztatási engedély (karton) és fényképes nyilvántartásának 

naprakészségét.
Az ellenőrzés tapasztalatait rögzíti a munkahelyi szolgálati naplóba.

Foglalkoztatási felügyelő a bv. szervezet azon tagja, aki az elöljáró által meghatározott 
személy közvetlen alárendeltségében, eligazítás és őrutasítás, szolgálati utasítás vagy 
munkaköri leírás, valamint annak biztonsági mellékletében meghatározottak szerint 
a fogvatartottak munkavégzését irányítja vagy figyelemmel kíséri. Közvetlenül a fog-
lalkoztatási biztonsági felelősnek van alárendelve.

Feladata:
a) a munkára kivonuláskor és visszakíséréskor a fogvatartottak átvételének és átadá-

sának biztosítása,
b) a fogvatartottak zárt rendben történő kísérése a munkaterületre, a munka befejezése 

után a körletre,
c) a bv. szerv vezetőjének rendelkezése szerint a munkakezdés előtt és befejezése után 

a munkaterület biztonsági ellenőrzése, a fogvatartott motozása,
d) a biztonságra veszélyes szerszámok és anyagok kezelésére és nyilvántartására 

vonatkozó szabályok betartása és betartatása,
e) az ajtók zárva vagy nyitva tartására vonatkozó szabályok érvényesítése,
f) a munkaterületre, a munkahelyre illetéktelenül érkező személynek a távozásra való 

felszólítása,
g) a kulcskezelési szabályok, valamint az egyen- és polgári ruházat tárolási szabá-

lyainak betartása,
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h) a munkaterületre a szabályos ki- és beléptetés végrehajtása.

A foglalkoztatási felügyelő ellenőrzi:
a) meghatározott időközönként a fogvatartottak létszámát,
b) a munkaterületen lévő fogvatartottak és a fogvatartottak munkáltatásában részt 

vevő, de nem a bv. szerv állományába tartozó személyek tevékenységét, magatar-
tását,

c) a biztonsági berendezések, a technikai eszközök, valamint a berendezési tárgyak 
meglétét, állapotát és használhatóságát,

d) a munkaterület rendjét, a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és ener-
giagazdálkodási szabályok betartását.

Az ellenőrzés tapasztalatait rögzíti a számára meghatározott szolgálati okmányba.

A foglalkoztatást közvetlenül irányító művezető
Biztonsági szempontból közvetlenül a foglalkoztatási biztonsági felelősnek van alá-

rendelve.
A foglalkoztatást közvetlenül irányító művezető feladata:

a) a fogvatartottak szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése,
b) a fogvatartottak tevékenységének figyelemmel kísérése, rendellenesség esetén 

a szükséges intézkedések megtétele,
c) a biztonságra veszélyes szerszámok- és anyagok kezelésére és nyilvántartására 

vonatkozó szabályok betartása,
d) az ajtók zárva vagy nyitva tartására vonatkozó szabályok betartása,
e) a munkaterületre, munkahelyre illetéktelenül érkező személynek távozásra való 

felszólítása,
f) a kulcskezelési szabályok, valamint az egyen- és polgári ruházat tárolási szabá-

lyainak betartása.

A foglalkoztatást közvetlenül irányító művezető ellenőrzi:
a) meghatározott időközönként a fogvatartottak szakszerű munkavégzését, létszámát,
b) a munkaterületen lévő fogvatartottak tevékenységét, magatartását,
c) a biztonsági berendezések, a technikai eszközök, valamint a berendezési tárgyak 

meglétét, állapotát és használhatóságát,
d) a munkaterület rendjét, a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és ener-

giagazdálkodási szabályok betartását.

Az ellenőrzés tapasztalatait köteles rögzíteni a számára meghatározott okmányba.
A munkáltatás során a személyi állomány tagjainak meg kell akadályozniuk a fog-

vatartottat abban, hogy:
a) a kijelölt munkaterületet engedély nélkül elhagyja,
b) illetéktelen személlyel kapcsolatot létesítsen, csomagot, levelet, üzenetet és tiltott 

tárgyat átvegyen vagy átadjon,
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c) a munkaterületről szökéshez, támadáshoz használható eszközt, egyéb anyagot elvi-
gyen, vagy ott olyat készítsen,

d) a bv. szerv biztonságára fokozott veszélyt jelentő, így különösen mérget, alkoholt, 
az egészség károsítására vagy tűz okozására alkalmas anyagot magánál tartson 
vagy elvigyen,

e) anyagot, gépet, munkaeszközt, terméket (terményt) jogosulatlanul használjon, meg-
rongáljon, használhatatlanná tegyen vagy megsemmisítsen,

f) magáncélú munkát végezzen.

Mint látható, a személyi állomány különböző beosztásban lévő tagjainak nagyon hason-
lóak a feladatai. Abban az esetben, ha a munkáltatást egy fő irányítja, illetve felügyeli, 
akkor a fentebb meghatározott feladatok is az ő kezében összpontosulnak.

Veszélyes szerszámok, eszközök, anyagok kezelése

A fogva tartást jelentősen veszélyeztető rendkívüli események nagy részénél kiemelt 
fontossága van bizonyos eszközöknek, mivel ezek nélkül nem vagy nem kellő hatékony-
sággal, illetve gyorsasággal lehet azokat elkövetni. Ugyanakkor a munkáltatás során 
számos olyan eszközt kell alkalmazni, amelyek szükségesek az adott munkafeladat 
elvégzéséhez. Ezért ezen eszközök tárolására, kiadására, visszavételére, azokkal való 
feladatellátásra szigorú szabályokat kell alkalmazni, és különösen nagy hangsúlyt kell 
fektetni azok betartására.

A biztonságra fokozott veszélyt jelentenek azok a szerszámok, eszközök, anyagok, 
amelyek fizikai jellemzőiknél fogva az emberi élet, testi épség veszélyeztetésére alkal-
masak, valamint a közbiztonságot veszélyeztető rendkívüli esemény – fogolyszökés, köz-
veszélyokozás, terrorcselekmény – elkövetésére, vagy annak kísérletére, előkészületére 
használhatók, így különösen:

a) amivel a biztonsági rács könnyen átvágható,
b) amivel a falazat könnyen megbontható,
c) amely mászásra, fal, kerítés vagy egyéb műszaki akadály leküzdésére alkalmas,
d) amellyel tűzokozás, robbantás, mérgezés, más súlyos egészségkárosítás végrehajt-

ható,
e) amellyel személy elleni támadás végrehajtható.

A bv. szerv vezetője intézkedésben köteles meghatározni a „biztonságra fokozott veszélyt 
jelentő” eszközök, anyagcsoportok körét, kezelésük, felhasználásuk rendjét.

A biztonságra fokozott veszélyt jelentő szerszámok, eszközök, anyagok tárolásáról, 
kiadásáról, visszavételezéséről, felhasználásáról pontos nyilvántartást kell vezetni úgy, 
hogy azok útja, mozgása a beszerzéstől (beszállítástól) a felhasználásig, illetve a selej-
tezést követő megsemmisítésig (elszállításig) nyomon követhető legyen. Abban az eset-
ben, ha bármilyen eszköz, anyag hiányzik, mindent meg kell tenni annak minél előbbi 
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felkutatására. Több esetben megtörtént, hogy az így eltűnt eszközzel követtek el súlyos 
rendkívüli cselekményt, akár több év múlva is.

A tárolás helyén az ott lévő eszközökről, anyagokról naprakész tételes listát kell 
kifüggeszteni, amelyen szerepelnie kell a gazdasági vezető és a biztonsági osztályve-
zető, bv. gazdasági társaság esetében pedig a munkáltatásbiztonsági vezető bélyegzővel 
hitelesített aláírásának.

Fogvatartott részére ezek a szerszámok, eszközök, anyagok kizárólag munkavégzés 
céljából, a munkavégzés időtartamára, az elvégzendő feladathoz szükséges mennyi-
ségben adhatók ki. Az ilyen szerszámokkal, eszközökkel, anyagokkal a fogvatartottak 
elsősorban felügyelet mellett dolgozhatnak. Sajnos az a gyakorlatban megoldhatatlan, 
hogy minden esetben felügyeljék a veszélyes szerszámokkal dolgozókat, ezért diffe-
renciálni kell. A kiadást és visszavételezést – név, időpont (óra, perc) – megjelölésével 
dokumentálni kell.

A felhasznált anyagok mennyiségét a nyilvántartó könyvbe azonnal fel kell vezetni, 
a maradványnak mindig a tényleges készletet kell mutatnia. A biztonságra veszélyes 
anyagok mennyiségének ellenőrzéséhez, az erre a célra szolgáló mérőedényeket, mérő-
pálcákat, mérlegeket biztosítani kell. A nyilvántartást fogvatartott nem kezelheti.

A fogvatartottak a részükre kiadott szerszámokat, eszközöket, anyagokat más fog-
vatartottaknak nem adhatják át.

A „biztonságra fokozott veszélyt jelentő” minősítésű szerszámokat, eszközöket, anya-
gokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz fogvatartott vagy más illetéktelen személy engedély 
nélkül ne férhessen hozzá, ne tudja eltulajdonítani, rendkívüli esemény elkövetése céljából 
felhasználni. Tárolásukat egyéb eszközöktől, anyagoktól elkülönítetten, azonosítható 
módon, a tűz- és munkavédelmi szabályok betartásával kell megoldani.

A biztonságra a méretüknél fogva fokozottan veszélyes eszközöket, anyagokat (áll-
vány, létra, palló stb.) lehetőleg raktárban, pincében, padláson, vagy a bv. szerv kerítéssel 
külön elzárt területén, rögzítetten kell tárolni.

A bv. szervnél beruházási, karbantartási, felújítási munkát, illetve egyéb tevékenysé-
get végző külső vállalkozók által engedéllyel behozott, a biztonságra fokozott veszélyt 
jelentő szerszámok, eszközök, anyagok tárolását, ellenőrzését – figyelemmel a helyi 
sajátosságokra – az erre vonatkozó intézkedésben külön szabályozni kell.

A fent leírtak betartását a bv. szerv vezetője által meghatározottak szerint rendsze-
resen ellenőrizni kell.

A veszélyes eszközökkel, anyagokkal kapcsolatos feladatokat az érintettek munka-
köri leírásában, őr- vagy szolgálati utasításában, illetve a munkaköri leírás biztonsági 
mellékletében rögzíteni kell.
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A fogva tartás biztonságát veszélyeztető rendkívüli események
A rendkívüli eseményekről általánosságban

A bv. intézetekben a büntetés-végrehajtási célok elérése, valamint az intézetek előtt álló 
feladatok végrehajtása érdekében a fogvatartottak végrehajtási fokozatának megfelelő 
rendnek és fegyelemnek kell lennie. Ennek megfelelően meg kell teremteni a bünte-
tés-végrehajtási intézet zavartalan működéséhez szükséges biztonsági feltételeket.

A biztonsági feladatok végrehajtása során az egyik fő feladat a fogva tartás bizton-
ságát, a büntetés-végrehajtás rendjét sértő vagy veszélyeztető rendkívüli események 
megelőzése a bekövetkezett események megszakítása, felszámolása.

A feladatok végrehajtásához, azonban a szükséges mértékű rend, fegyelem, és biz-
tonság megléte esetén is bekövetkezhetnek olyan események, amelyek zavarólag hatnak, 
vagy akadályozzák a bv. intézetek tevékenységét. Ebből kiindulva a bv. szerv rendjére, 
biztonságára sokféle esemény, történés és cselekmény lehet veszélyes.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény, amely a fogva tartás biz-
tonságát súlyosan sérti vagy veszélyezteti, és külön intézkedések bevezetését teszi szük-
ségessé, így különösen

a) a terrorcselekmény,
b) a fogolyzendülés,
c) a bv. szerv létesítményét, eszközeit, járműveit, valamint a személyi állománytagját 

vagy az elítéltet ért támadás,
d) a bv. szerv létesítményéből vagy járművéből való erőszakos kitörés,
e) a fogolyszökés,
f) az elítélt öngyilkossága,
g) az elítélt halála,
h) a bv. szerv létesítményét vagy járművét veszélyeztető elemi csapás vagy jelentős 

tűzeset.

Ugyanakkor a büntetés-végrehajtási feladatok végrehajtása során bekövetkezhetnek olyan 
cselekmények, történések, amelyek nem minősülnek rendkívüli eseménynek, azonban 
a bv. szerv működési rendjét befolyásolják, és jelentési kötelezettség alá esnek.

Mivel büntetőjogi felelősségre vonással is jár, ki kell emelnünk ezek közül a három 
legfontosabbat: a fogolyszökés, fogolyzendülés és terrorcselekmény törvényi tényállásait 
és büntetőjogi elemzését.

A fogolyszökés törvényi tényállását a Btk. 283. §-a  szabályozza, amely szerint 
a fogolyszökés jogi tárgya az állam büntetőigényének érvényesüléséhez, a büntetőeljá-
rás sikeréhez, a házi őrizet, a lakhelyelhagyási tilalom, a kiadatási vagy átadási eljárás 
útján megvalósítani kívánt büntető-eljárásjogi célok, továbbá a büntetés-végrehajtás 
rendjének, továbbá a reintegrációs őrizet céljainak védelméhez fűződő társadalmi érdek. 
A fogolyszökés büntetőjogilag öt önálló változatú elkövetési magatartással valósítható 
meg. Első körben: hatóság őrizetéből kivonja magát – tehát a terhelt nem közvetlenül 
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a hatóság őrizetéből szökik meg, hanem a büntetőeljárás alól, illetve a szabadságvesztés 
végrehajtása alól vonja ki magát.

A második – bennünket is szorosan érintő elkövetési magatartás: hatóság őrizetéből 
megszökik. Ilyenkor az elkövető – esetünkben – konkrétan a szabadságvesztés vagy 
elzárás végrehajtása során a hatóság őrizetéből megszökik. A szökés a hatóság által 
őrzött terület engedély nélküli elhagyásával befejezetté válik. A hatóság által őrzött 
terület nem csupán a büntetés-végrehajtási intézet területét jelenti, idesorolható a bünte-
tés-végrehajtási intézeten kívüli külső munkahely is, ahol a fogvatartott a büntetés-vég-
rehajtási személyzet őrizete alatt áll. Fontos azonban, hogy büntetőjogilag nem valósítja 
meg ugyanakkor a bűncselekményt az elítélt, aki a büntetés-végrehajtási intézet előtt 
az utcát söpri és kihasználva azt, hogy ténylegesen őrzés, illetve felügyelet nélkül hagy-
ták, elhagyja a helyét és elutazik.49

A cselekmény a hatóság őrizetéből való távozás megkezdésével kerül kísérleti szakba, 
a távozás feltételeit megteremtő magatartás, (pl. a zárka falának kibontása, az ajtó kinyi-
tása) csak – nem büntetendő – előkészületi magatartás.

A harmadik elkövetésimagatartás-típus: nem tér vissza. Ez a privilegizált eset bennün-
ket például akkor érinthet, ha az elkövető a részére engedélyezett büntetés-félbeszakítás, 
eltávozás, rövid tartamú eltávozás vagy kimaradás tartamának elteltével nem tér vissza 
a büntetés-végrehajtás őrizetébe. Az elkövető a cselekményt abból a célból követi el, hogy 
a büntetés végrehajtása alól kivonja magát. A magatartás irányulhat a büntetés-végrehaj-
tás időleges vagy végleges elkerülésére egyaránt. Az elkövetési magatartásnak ez a for-
dulata mulasztással valósul meg, az elítélt számára előírt visszatérési kötelezettség jelenti 
a cselekvési kötelezettséget, amelyet az elkövető annak ellenére mulaszt el, hogy nem 
volt akadályoztatva a visszatérésben. Az elkövető cselekvési lehetőségének fennállására 
a jogalkotó a célzat megfogalmazásával utal. Az elkövetési magatartás befejezetté válik 
a visszatérésre előírt határidő eredménytelen elteltével.

A negyedik elkövetési magatartásnak – bekerített helyet elhagyja – két alakzata van. 
Az egyik a lakhelyelhagyási tilalomra és a házi őrizetre vonatkozik, így ezek bennünket 
kevésbé érintenek, viszont a másik alakzata a kijelölt helye elhagyása. A Btk. 283. § 
(3a) bekezdésben meghatározott változat a Kódex által szabályozott reintegrációs őrizet 
hatálya alatt álló személy által elkövethető.

Az elkövetési magatartások alanya csakis az a személy lehet, aki a hatóság őrizetében 
levő személy vagy kényszerintézkedés hatálya alatt áll. Ennek megfelelően a hatósági 
őrizet személyre szóló egyéniesített joghátrány, ezért a fogolyszökést megvalósító szemé-
lyek önálló tettesként felelnek cselekményükért akkor is, ha többen együttesen követik 
el a bűncselekményt. És ami még fontos, hogy jogpolitikai indokból enyhíthető korlát-
lanul a fogolyszökés elkövetőjének büntetése, ha – mielőtt tartózkodási helye a hatóság 
tudomására jutna – önként feladja magát.

49 A bíróság indokolása szerint a terhelt őrzéséről nem gondoskodtak, ezért a hatóság őrzéséből nem szök-
hetett meg. Legf. Bír. Bf. I. 1.790/2000. sz.
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A fogolyzendülés, a szökéshez hasonlóan a büntető igazságszolgáltatás, valamint a bünte-
tés-végrehajtás rendjének védelméhez fűződő társadalmi érdek megsértésének minősül. 
Fontos azonban, hogy a bűncselekmény nem csupán a büntetés-végrehajtási intézetben, 
hanem rendőrségi fogdán is elkövethető. A Kódex értelmében (121. §) az elítélteknek 
szünetelnek a gyülekezéshez és a sztrájkra vonatkozó jogai, így vélt vagy valós sérelmeik 
miatt csak egyéni panasszal vagy kérelemmel élhetnek, csoportos fellépésük jogellenes 
magatartásnak minősül. Ezt nevezzük fogolyzendülésnek. A Btk. 284. § alapján a fogva 
tartás rendje elleni nyílt ellenszegülés olyan engedetlenség, amely kifejezésre juttatja 
az elkövetőnek a fogva tartás rendjével vagy a fogva tartást foganatosító szervezet sze-
mélyzetének konkrét utasításaiban megnyilvánuló akaratával való szembehelyezkedését. 
A szembehelyezkedés egyébként megnyilvánulhat tevékenységben vagy mulasztásban 
egyaránt. Az ellenszegülésnek együttesnek és nyíltnak kell lennie. Együttes az ellen-
szegülés, ha abban térben és időben az elkövetőn kívül még legalább két további fogva-
tartott vesz részt. Az ellenszegülés akkor nyílt, ha az elkövető magatartása közvetlenül 
és a kívülálló számára is félreérthetetlenül kifejezésre juttatja a fogva tartás rendjével 
vagy a személyzetnek konkrét utasításban megnyilvánuló akaratával való szembehelyez-
kedést. A nyílt ellenszegülés nem feltétlenül jelent nyilvános elkövetést, nem szükséges, 
hogy a fogolyzendülésben részt vevő személyeken, és a bv. személyi állományán kívül 
bárki más észlelje. Az ellenszegülésben részvétel pedig azt jelenti, hogy az elkövető 
az ellenszegülésben részt vevő más személyekkel szándékegységben maga is ellenszegülő 
magatartást tanúsít. Nem szükséges, hogy az ellenszegülésben részt vevő személyek 
valamennyien ugyanolyan magatartást tanúsítsanak.

A Btk. súlyosabb elkövetési magatartásnak minősíti az együttes nyílt ellenszegülés 
kezdeményezését, szervezését vagy vezetését. A kezdeményezés tartalmilag szándékki-
alakító hatású, bűncselekményre vonatkozó gondolatközlés. Az elkövető felbujtásszerű 
magatartást tanúsít, azonban ellentétben a felbujtással, magatartása nem reked kívül 
a törvényi tényállás keretein, hanem maga is tettesként vesz részt a bűncselekmény 
elkövetésében. Amennyiben a kezdeményezés nyomán nem kezdődik meg az együttes 
nyílt ellenszegülés, úgy a kezdeményező magatartása csupán előkészületnek minősül. 
A szervezés a nyílt együttes fellépés feltételeinek megteremtésére irányuló aktív maga-
tartást jelent. A fogolyzendülést végrehajtó csoportnak több szervezője is lehet. A vezetés 
pedig a résztvevők formális vagy informális irányítását, a fogolyzendülésben részt vevő 
személyek cselekvőségének meghatározását jelenti. Mindazok vezetőnek minősülhetnek, 
akik más cselekvőségét meghatározzák.

Fontos azonban, hogy a bűncselekmény akkor valósul meg, ha a fogva tartás rendjét 
súlyosan veszélyezteti. A jogalkotó veszélyeztető típusú eredményt fogalmazott meg, 
amelynek megállapítása bírói mérlegelés körébe tartozik. Amennyiben a bíróság úgy 
ítéli meg, hogy a fogvatartottak magatartása nem veszélyeztette súlyosan a fogva tartás 
rendjét (például a fogvatartottak tiltakozásul valamilyen sérelmük miatt más fogvatar-
tottakra vagy a fogva tartókra nem veszélyes módon éhségsztrájkba kezdenek), akkor 
az eredmény hiányára tekintettel nem jön létre bűncselekmény.
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Értelemszerűen a bűncselekmény alanya csakis a fogva tartott személy lehet, viszont 
a törvényi tényállás szükségképpeni többes közreműködéssel valósulhat csak meg, ami 
azt jelenti, hogy legalább három személy tettesi (és nem társtettesi) magatartása szükséges 
az együttes ellenszegülés megállapításához.

A bűncselekmény szándékos bűnösséggel valósulhat meg, azaz az elkövető tudata nem-
csak azt fogja át, hogy személy szerint ő szembehelyezkedik a fogva tartás rendjével, 
hanem azzal is tisztában van, hogy más fogvatartottak rá tekintettel ugyanígy tesz-
nek. Az elkövető tudata tehát az együttes fellépés tényét is átfogja. A bűncselekmény 
megállapítása szempontjából az is közömbös, hogy az együttes fellépésre milyen okból 
került sor, mint a korábban hivatkozott jogesetből is kiderül jogos igények érvényesítése 
érdekében sincs helye a fogvatartottak együttes fellépésének.

A fent említett minősített eseteken kívül (fogolyzendülés kezdeményezője, szervezője 
vagy vezetője), a Btk. szintén minősített esetként kezeli azt is, amennyiben a fogolyzen-
düléssel szemben fellépő személy ellen erőszakot alkalmaznak. Az erőszak alkalmazása 
megvalósulhat közvetlen személy elleni erőszakkal (például bántalmazás), de megva-
lósulhat dologról személyre áttevődő erőszak útján is (például az ellenállást tanúsító 
személy –személyi állományi tag – bezárása). Az erőszak egyaránt lehet akarathajlító 
vagy akaratmegtörő szintű.

Szintén minősített eset, ha a fogolyzendülés különösen súlyos következményre vezet 
(például halál,50 maradandó fogyatékosság vagy életveszély okozása).

A cselekmény kiemelt társadalomra veszélyességére tekintettel a jogalkotó büntetni 
rendeli el a fogolyzendülés előkészületét is. Ugyanakkor a bűncselekmény alapesetének 
megvalósulása esetére korlátlan enyhítési lehetőséget teremt, ha az elkövető az ellen-
szegülést önként vagy a hatóság felszólítására abbahagyja. Az ellenszegülés önkéntes 
abbahagyása mindaddig figyelembe vehető az elkövető javára, amíg az ellenszegülés 
abbahagyásának kikényszerítése érdekében a hatóság nem kezdte meg az erőszak alkal-
mazását.

Szintén nagyon fontos gyakorlati megállapítás, hogy a fogolyzendülés és rongálás 
együttesen halmazatban megállapítható, ha a zendülés során a fogvatartottak a zárká-
ikban berendezési tárgyakat megsemmisítve törnek, zúznak és ezáltal vagyoni kárt 
okoznak.51

És végezetül a terrorcselekmény, amely az állami szervek, más államok, nemzetközi 
szervezetek zavartalan, kényszertől mentes működéséhez, a lakosság megfélemlítéstől 

50 Ha a fogolyzendülés halált okoz, akkor két lehetőség van: az egyik eset, hogy a fogolyszökés minősített 
esete és a gondatlan emberölés, illetve a fogolyzendülés és a halált okozó testi sértés összefoglalt bűncselek-
ményként értelmezhető. Ez akkor áll fenn, ha az elkövető tudata a cselekménnyel okozati összefüggésben 
bekövetkezett halálra csak gondatlanság formájában terjedt ki. Amennyiben viszont az elkövető tudata 
legalább eshetőleges formában kiterjed a sértett halálára, úgy a fogolyzendülés és a szándékos emberölés 
tényállásának halmazata valósul meg. 
51 Legf Bír. Bf. I. 1086/1992. sz.
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mentes életviteléhez fűződő társadalmi érdek. A terrorcselekmény nagyon komplex 
elemzést igényel büntetőjogilag, ezért csak a büntetés-végrehajtásra releváns vonatko-
zásait emelnénk ki.

Terrorcselekményt az követ el, aki abból a célból állami szervet, más államot vagy 
nemzetközi szervezetet arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, 
vagy a lakosságot megfélemlítse, vagy más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazda-
sági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését 
megzavarja, és így

1. személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncse-
lekményt követ el,

2. jelentős anyagi javakat (ez büntetőjogilag: ötmillió forintot meghaladó értékű javat 
jelent) kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szerv-
hez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé,

3. vagy terroristacsoportot szervez.

A Btk. a terrorcselekmény e három alapesetét szabályozza, illetve a sui generis előké-
születi magatartásokat, egy speciális tranzit jellegű cselekményt, valamint egy privi-
legizált esetet is. Az alapesetek szerint az követ el terrorcselekményt, aki személy elleni 
erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatosan az alábbi bűncselekmények 
valamelyikét valósítja meg:

a) emberölés, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés,
b) emberrablás, a személyi szabadság megsértése,
c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, vasúti, légi vagy vízi közlekedés 

veszélyeztetése,
d) radioaktív anyaggal való visszaélés,
e) hivatalos személy elleni erőszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, 

a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak, 
a nemzetközileg védett személy elleni erőszak,

f) jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közérdekű üzem működésének 
megzavarása, a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés, a lőfegy-
verrel vagy lőszerrel visszaélés,

g) nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel való visszaélés, a haditechnikai ter-
mékkel vagy szolgáltatással való visszaélés, a kettős felhasználású termékkel való 
visszaélés,

h) a rablás és a rongálás,
i) az információs rendszer vagy adat megsértése.

A 2. pont ennél is komplexebb, mivel esetében a terrorcselekmény elkövetési magatartása 
két – egymással cél-eszköz kapcsolatban álló – elemből tevődik össze: egyrészről a jelen-
tős anyagi javak hatalomba kerítése és másrészről egy követelés intézése (állami szervhez 
vagy nemzetközi szervezethez). A követelés a címzetthez intézett nyomatékos felhívás 
arra, hogy az elkövető akaratának megfelelő magatartást tanúsítson, amely nem-teljesítés 
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esetére szankciót helyez kilátásba. A bűncselekmény a követelés intézésével befejezetté 
válik. A követelés teljesítése nem feltétele a befejezettségnek, továbbá az sem tartozik 
a tényálláshoz, hogy a követelés teljesítése reálisan várható volt-e.

A terroristacsoport szervezésének elkövetési magatartása pedig túlmutat az egyszerű 
felhíváson (a terroristacsoport fogalma a Btk. 319. § értelmező rendelkezése szerint: 
„a három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 
csoport, amelynek célja terrorcselekmény elkövetése”).

A sui generis előkészületi magatartás miatt (azaz befejezett bűncselekményként) 
rendeli büntetni azt, aki az alapesetekben meghatározott bármelyik bűntettnek az elkö-
vetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik (tulajdon-
képpen gondolatközlésben megnyilvánulók), illetve az elkövetés elősegítése céljából 
az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja (tulajdonképpen tettekben 
megnyilvánulók). Szintén bünteti a jogalkotó a sui generis előkészületi magatartás elkö-
vetőjét, ha felhívást, ajánlkozást, vállalkozást, közös elkövetésben megállapodást, vagy 
a szükséges vagy könnyítő feltételek biztosítását terroristacsoportban történő elkövetés 
érdekében valósítja meg.

A rendkívüli események csoportosítása

A rendkívüli eseményeket sok szempont alapján lehet csoportosítani, az alábbiakban 
az általunk fontosnak és célszerűnek tartott szempontok mentén csoportosítunk.

Történés vagy cselekmény jellegű-e az esemény?

Történés jellegű események az emberi cselekedettől független olyan természeti csapások 
vagy katasztrófák, amelyek bekövetkezésükkel veszélyeztetik a büntetés-végrehajtási 
szerv biztonságának személyi és tárgyi feltételeit. Ilyen jellegű események: a földrengés, 
az árvíz, a villámcsapás, tűz, a nukleáris balest vagy a rendkívüli időjárás.

Cselekmény jellegű események közé az olyan emberi cselekedetek, magatartások 
tartoznak, amelyek a biztonság személyi és tárgyi feltételeit a biztonsági rendszabályok 
megsértésével veszélyeztetik. Ezek közé sorolhatók, a személyi állomány tagjai, a fog-
vatartottak, valamint más személyek által elkövetett cselekmények.

Az elkövetés módja szerinti csoportosítás

A cselekmény jellegű események körében már tárgyalt, a személyi állomány tagja vagy 
a fogvatartottak által elkövetett cselekmények elkövetésének módját és formáit vizs-
gáljuk meg. Az elkövetés módjainak és formáinak ismerete azért lényeges, mert ezek 
alapján határozható meg, hogy milyen, illetve milyen mértékű biztonsági intézkedések 
vagy kényszerítőeszközök alkalmazására van szükség. Ebbe a körbe tartoznak az aktív 
és a passzív elkövetési módok.
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A passzív elkövetés esetén a fogvatartottak nem hajlandók sem a bv. intézet rendjét, 
a büntetés-végrehajtási szabályokat megtartani, sem az ezek alapján részükre kiadott 
utasításokat teljesíteni. A passzív elkövetés nem tevéssel valósul meg, ebből következik, 
hogy megszüntetéséhez a kényszerítőeszközök korlátozott formája alkalmazható. Meg-
nyilvánulási formája, hogy az elkövető nem mozdul, leül, lefekszik, (nem fejt ki testi, 
fizikai erőt) és szándékát általában szóban is kifejezi.

Ilyen eseménynek minősül például az engedetlenség, az utasítás megtagadása, a táp-
lálkozás megtagadása, a munkamegtagadás.

Az aktív elkövetés esetén a fogvatartottak a fogva tartás, illetve a bv. intézet bizton-
ságának személyi feltételei, tárgyi eszközei és rendszabályai ellen, valamilyen tevőleges 
magatartással lépnek fel. Megnyilvánulási formája, hogy az elkövető(k) fizikai ráhatást, 
erőszakot alkalmaz például közvetlenül személyre vagy anyagi javakra támad, ellök, 
elfut, személybe,vagy tárgyba kapaszkodik stb.

A megszüntetéséhez a cselekmény összes körülményétől függően alkalmazható bár-
mely kényszerítőeszköz, illetve biztonsági intézkedés.

Ilyen eseménynek minősül például a fogolyszökés, fogolyzendülés, a kitörés, a ter-
rorcselekmény, a zárkatorlaszolás, a személyi állomány tagjának megtámadása.

A rendkívüli esemény elkövetési formái szerinti csoportosítás

Az elkövetési formák tekintetében beszélhetünk önálló, többes, csoportos, valamint 
tömeges elkövetésről.

A cselekmény elkövetése önálló abban az esetben, ha az eseményt a fogvatartott 
egyedül, a többi fogvatartottól függetlenül idézi elő. Az önálló elkövetéshez mindkét 
elem együttes megvalósulása szükséges. Ugyanis az „egyedüli” elkövetés önmagában 
nem jelenti a cselekmény önálló elkövetését, mert ha a cselekmény elkövetése formailag 
egyedül történt is, nem biztos, hogy nem áll összefüggésben más cselekményekkel, vagy 
az előkészítésben más fogvatartottak nem vettek részt. Önmagában a „többi fogvatartottól 
függetlenül” elkövetett cselekmény sem jelent önálló elkövetést, ugyanis, ha a cselekmény 
a többi fogvatartottól függetlenül történik, de ugyanazt a cselekményt azonos időben 
és helyen több fogvatartott is elköveti akkor az elkövetés már többes.

Többes az elkövetés abban az esetben, amikor több fogvatartott egymás tevékenysé-
géről kölcsönösen tudva, szándékegységben hajtja végre a cselekményt. A többes elkö-
vetéshez bármely elem megvalósulása önmagában elegendő.

Ha a fogvatartottak azonos helyen és időben úgy követnek el cselekményt, hogy 
azokat előre nem beszélték meg, de mindegyikük észlelhette a másik által végrehajtott 
cselekményt, akkor is többes elkövetés történik. Ezen elkövetéshez nem mindig szük-
séges, hogy azonos cselekmények, azonos helyen és időben történjenek. Ugyanis, ha 
a különböző jellegű, különböző időpontban és helyen elkövetett cselekmények között 
összefüggés állapítható meg, ha azokat több fogvatartott előre megbeszélve, szándé-
kegységben hajtja végre, többes elkövetés állapítható meg. Amennyiben két fő követi el 
a cselekményt, akkor többes elkövetésről, ha az esemény elkövetésében 3-10 fő fogva-
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tartott vesz részt csoportos, és ha 10 fő fölötti létszámú fogvatartott vesz részt, tömeges 
elkövetésről beszélünk.

A rendkívüli események egyéb szempontú csoportosításai

A rendkívüli események alanya szerint:
a) a személyi állománnyal kapcsolatos események,
b) a fogvatartottakkal kapcsolatos események,
c) más személyek által elkövetett események.

Itt a rendkívüli eseményt elkövető, megvalósító személyek szerint történik a csoportosí-
tás. Ebből az aspektusból elkövető lehet a személyi állomány tagja, például megtagadja 
a számára kiadott parancs végrehajtását, valamint a fogvatartott, aki valamely utasítás 
vagy kötelezettségének végrehajtását tagadja meg. A más személy kategóriába tartozik 
mindenki, aki az előző kettőbe nem sorolható, így lehet látogató, más rendvédelmi szerv 
tagja stb.

A rendkívüli események tárgya szerint:
a) a biztonsági rendszer személyi feltételeit sértő vagy veszélyeztető esemény,
b) a biztonság rendszer tárgyi feltételeit sértő vagy veszélyeztető esemény,
c) a biztonsági rendszabályokat sértő vagy veszélyeztető esemény.

Ezekben az esetekben a rendezőelv, az hogy a biztonsági rendszer mely elemének sérel-
mére irányul a rendkívüli esemény elkövetése. Így sértheti, veszélyeztetheti a biztonsági 
rendszer személyi feltételét, ha például a fogvatartott vagy más személy megtámadja 
a felügyelőt, és a tárgyi feltételt, például szökés esetén a fogvatartott megrongálja a kame-
rát vagy a rácsot, zárat, valamint sértheti a jogszabályi feltételeket, például nem teljesíti 
valamely meghatározott kötelezettségét. Ezen utóbbi helyzetet lehet szűkebb és tágabb 
módon értelmezni. Ha szűkebben vesszük figyelembe, akkor olyan eseményről van szó, 
ahol tisztán normaszegés történik, például valamilyen utasítást nem hajt végre a fog-
vatartott, ha tágabb értelmezést alkalmazunk, akkor pedig úgy történik normaszegés, 
hogy amellett sérül a személyi vagy tárgyi feltétel is.

A rendkívüli események bekövetkezésének okai

Az események bekövetkezését a büntetés-végrehajtási feladatok végrehajtása során lehe-
tőleg meg kell előzni. Ahhoz, hogy a prevenció hatékony legyen, tisztában kell lenni 
azokkal az okokkal, amelyek nagy valószínűséggel okozhatnak rendkívüli eseményeket. 
Természetesen itt szinte végtelen a lehetőségek száma, de mégis – alapvetően az eddigi 
tapasztalatok alapján – meg lehet határozni azokat a veszélyforrásokat, amelyek segítik, 
növelik a rendkívüli események bekövetkezésének esélyét.
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 – A büntetés-végrehajtás feladatait meghatározó szabályozó jogszabályok, belső ren-
delkezések, parancsok, utasítások, valamint az eligazításokban meghatározottak 
be nem tartása.

 – Nem megfelelő szolgálati rend, szervezettség hiánya.
 – Az ellenőrzés nem kellő hatékonysága, hiányosság esetén felületes hibafeltárás.
 – A fogvatartottak jogainak nem a jogszabály szerinti biztosítása, a törvényes bánás-

mód hiánya.
 – Nem megfelelő anyagi, egészségügyi, szociális ellátás.
 – A szolgálati nyomtatványok pontatlan, hiányos vezetése.
 – A nem megfelelő kockázatelemzés, -értékelés, a különböző veszélyforrások alábe-

csülése, figyelmen kívül hagyása.
 – A biztonsági intézkedések (motozás, biztonsági ellenőrzés, biztonsági szemle) vég-

rehajtásának elmulasztása, illetve nem kellő körültekintéssel való végrehajtása.
 – A bekövetkezett események hiányos vagy helytelen elemzése, értékelés elmulasztása.
 – Egyéb objektív okként megjelölhető még a társadalmi és politikai viszonyok változá-

sának fogvatartottak hangulatára történő hatása is, amely passzív engedetlenségben 
vagy egyéb követelések formájában nyilvánulhat meg (például hangulati tényező 
lehet az amnesztiára történő várakozás).

A rendkívüli események elkövetését segítő tárgyak, eszközök, anyagok

Számos rendkívüli esemény elkövetéséhez – vagy annak megkönnyítéséhez – szüksége-
sek bizonyos tárgyak, eszközök, illetve anyagok. Ilyenek például a mászás elősegítésére, 
testi épséget, életet veszélyeztető támadásra, falbontásra, tiltott kapcsolatra stb. alkalmas 
eszközök. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ilyen tárgyak ne kerüljenek 
engedély nélkül a fogvatartottak birtokába. Az egyik csoportja az ilyen eszközöknek 
az úgynevezett intézet területére be nem vihető tárgyak csoportja, amelyek körét jog-
szabály határozza meg.

A bv. szerv területére nem vihető be lőfegyver, lőszer, robbanószer, szúró- vagy 
vágóeszköz, alkohol, kábítószer, a közbiztonságra, valamint egyéb, a bv. szerv rendjére 
és a fogva tartás biztonságára veszélyes tárgy. Adó-vevő készülék, telefon, fényképe-
zőgép, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék bevitelét a bv. szerv vezetője 
engedélyezheti.52

Érdemes kiemelni a konkrétan megnevezett eszközök mellett a közbiztonságra veszé-
lyeseket, amelyek körét szintén jogszabály határoz meg.

„A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:
az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t 

meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsil-
lag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb 

52 44/2007. IRM rendelet 3. § (1) bek.
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tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, 
parittya, csúzli);

a) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz 
(különösen: ólmosbot, boxer);

b) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
c) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével 

támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
d) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt meg-

tévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
e) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
f) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szol-

gál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó 
szerkezetek).”53

Ezen eszközök bejutási csatornái igen változatosak, de alapvetően a látogatások alkal-
mával, a csomagokban, valamint a személyi állomány által kerülnek be a bv. intézetekbe. 
Az előtalálásukra a biztonsági intézkedések körébe tartozó motozás, biztonsági vizsgálat 
és biztonsági szemle alkalmazható.

A rendkívüli események megszakításának, felszámolásának követelményei

A rendkívüli események eredményes felszámolása feltételezi az erre vonatkozó szabályok 
alapos ismeretét, a megfelelő színvonalú gyakorlati felkészültséget. A gyors és szer-
vezett, szabályszerű felszámoláshoz, megszüntetéshez a legfontosabb követelmények 
a következők:

 – A szükséges létszám gyors rendelkezésre állása, megfelelő elméleti és gyakorlati 
kiképzettsége.

 – A felszámoláshoz szükséges naprakész végrehajtási tervek megléte.
 – A törvényes eszközök, intézkedések, módszerek alkalmazása (kényszerítőeszközök, 

biztonsági intézkedések).
 – A fokozatosság és arányosság megtartása.
 – Technikai és műszaki berendezések, védőfelszerelések biztosítása.
 – Megfelelő együttműködés a rendvédelmi, valamint más szervekkel.

Az egyes rendkívüli események megszakítása, felszámolása

Vannak olyan intézkedések, amelyeket az egyes rendkívüli eseményekre tekintet nélkül 
minden esetben meg kell tenni, ezek a következők:

53 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet melléklete.
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1. Tájékozódás a rendkívüli esemény bekövetkezésének valódiságáról, annak súlyos-
ságáról. Volt már arra példa, hogy az adott esemény meg sem történt, vagy másként, 
mint amit az első információk alapján gondolni lehetett. Például a létszámellenőr-
zésnél hiányzó fogvatartott nem megszökött, hanem rosszul lett a munkahelyén, 
a fogvatartott nem hagyta el a bv. intézet területét, hanem a padláson bujkált stb. 
Ezért azokban az esetekben, amikor azonnal nincs egyértelmű bizonyíték – például 
a kamerafelvételen látszik a szökési cselekmény – a rendkívüli esemény megtör-
téntére, akkor először arról kell meggyőződni, hogy egyáltalán bekövetkezett-e. 
Természetesen ezt a lehető leggyorsabban kell megtenni.

2. Információ- és adatgyűjtés a rendkívüli esemény minősítéséhez, valamint a további 
intézkedések megtételéhez:
a) elkövetés helye, ideje, módja,
b) van-e élet, valamint anyagi érték közvetlen veszélyben, a rendkívüli események 

értékelése, minősítése során kiemelten kell kezelni azt a helyzetet, ha emberi élet 
van veszélyben, továbbá azt, ha olyan eszközök, anyagok, amelyek súlyosbíthat-
ják a következményeket, például robbanóanyagok, tűzveszélyes anyagok. Ilyen 
esetben mindig az életet kell először menteni, valamint a veszélyes eszközöket, 
anyagokat kell biztonságba helyezni,

c) résztvevők személye, száma, esetleges követelése.
3. Erő- eszközszámvetés elkészítése.
4. A személyi állomány értesítésének megkezdése.
5. Az érintett állomány szükséges mértékű tájékoztatása.
6. Eseménynapló megnyitása, vezetése.
7. A helyszín biztosítása.
8. A szükséges elsődleges jelentések, értesítések megtétele.
9. A törzs felállítása.
10. A szükséges eszközök készenlétbe helyezése.
11. A szükséges őrhelyek és szolgálati helyek megerősítése.
12. A szükséges korlátozó intézkedések elrendelése.
13. A szükséges szolgálati csoportok felállítása, eligazítása.
14. A személyi állomány értesítésének beszüntetése.
15. A tevékenység értékelése, állomány tájékoztatása.
16. Intézkedés a felelősség megállapítására (fegyelmi és/vagy büntetőeljárás kezde-

ményezése).
17. Írásos jelentések megtétele.

A fogolyzendülés felszámolása

Fogolyzendülésként értékelendő minden olyan nyílt fogvatartotti ellenszegülés – például 
munkamegtagadás, utasításmegtagadás –, amelyet legalább három fő követ el és a fogva 
tartás rendjét súlyosan veszélyezteti. (Bővebben lásd a jelen fejezet 1. pontját.)
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A börtönökben az egyik legveszélyesebb rendkívüli esemény a fogolyzendülés. 
A legnagyobb veszélyt a nagyszámú – akár az egész fogvatartotti állományra kiter-
jedő – agresszív elkövetői kör jelenti. Az esetek többségében mind a fogvatartottak, mind 
a felügyelet esetében nagy esélye van a súlyos, akár halálos eredmény bekövetkezésére. 
Az alábbiakban megemlítek néhány híres börtönlázadást.

A fogolyzendülés felszámolására teendő intézkedések:
a) információk és adatok begyűjtése az elkövetés helyszínére, az elkövetők számára, 

az esetleges követelésekre vonatkozóan a helyszínre küldött információs összekötő 
útján vagy a helyszínen;

b) intézkedés a szükséges mértékű értesítés elrendelésére;
c) intézkedés az eseménynapló megnyitására és vezetésére;
d) intézkedés a bent lévő állomány tájékoztatására;
e) intézkedés az állomány felszerelésére, az esemény helyszínének biztosítására, körül-

zárására a rendelkezésre álló erőkkel;
f) intézkedés az őrhelyek, valamint a szolgálatteljesítési helyek megerősítésére;
g) intézkedés a fogvatartottakkal való tárgyalás megkezdésére a békés, erőszakmentes 

felszámolás érdekében;
h) a szükséges jelentések és értesítések (együttműködő szervek, bv. ügyész, mentők, 

szükség esetén tűzoltók) megtétele;
i) intézkedés az esemény eredményes felszámolását befolyásoló munkavégzés azon-

nali beszüntetésére, zárás végrehajtására;
j) intézkedés az alábbi korlátozó intézkedések bevezetésére:

- a be- és kiléptetés megszigorítása, szükséges mértékű korlátozása,
- a bv. intézet területén lévő idegen személyek és gépjárművek eltávolítása, ennek 

akadálya esetén e személyek biztonságba helyezése,
- az intézet területén történő indokolatlan személymozgás korlátozása, szükség 

esetén megtiltása,
- a kommunikációs eszközök használatának szükséges mértékű korlátozása,
- működési és biztonsági szempontból fontos épületrészek, területek, helyiségek, 

mozgási útvonalak elszigetelése, fokozott biztosítása,
- szükséges mértékben az egyes elítélti jogok gyakorlásának felfüggesztése,
- a szállítások, előállítást külön rendelkezés szerinti végrehajtása, szükség esetén 

azok korlátozása, beszüntetése.
k) intézkedés a válságtörzs felállítására;
l) amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, felkészülés az erőszakos felszá-

molásra;
m) a felszámolás parancsnoka a kialakult helyzetről történő tájékozódás után, a fel-

adattisztázást követően megkezdi az előkészületeket az esemény felszámolására; 
ezen belül:



1240

- amennyiben nem ő tette meg az elsődleges intézkedéseket, hallgassa meg az arról 
szóló jelentést, tájékozódjon az addig tett intézkedésekről, azok végrehajtásáról, 
majd vegye át az irányítást;

- tájékoztassa a törzset a kialakult helyzetről, a személyi állomány értesítésének 
méretéről, a várható feladatról;

- igazítsa el a helyettesét, az osztályok vezetőit, a szolgálatban lévő biztonsági tisz-
tet, illetve a már kijelölt szolgálati elemek (gyülekezési hely, tartalék erő stb.) 
parancsnokát;

- intézkedjen a szükséges erők gyorsított kiképzésére, határozza meg, hogy milyen 
erőt, milyen feladatra kell felkészíteni;

- tegyen kísérletet a rendkívüli esemény békés módszerrel történő felszámolására 
(felkérés, meggyőzés, felszólítás, figyelmeztetés, erődemonstráció).

A felszámolás parancsnoka a rendelkezésre álló időn belül szervezze meg a parancsnoki 
munkát, ezen belül:

a) előzetes intézkedésében szabja meg a halasztást nem tűrő további feladatokat az alá-
rendeltek számára;

b) ismertesse az időszámvetését, ezen belül szabja meg az elhatározások rögzítésé-
nek, jelentésének időpontját, a szolgálati csoportok telepítésének megkezdésére 
és készenlétére vonatkozó időpontokat.

Ha az elöljáró az elhatározást jóváhagyta, a végrehajtandó feladatokat, a végrehajtás 
módját, az együttműködés rendjét, a biztosítási feladatokat írásos parancsba kell fog-
lalni. A parancs legyen rövid, érthető és végrehajtható, zárja ki a tévedés lehetőségét.

A parancsnak megfelelően a felszámolás fontosabb dinamikáját (a veszélyeztetett 
körzetet, az elkövetők pozícióját, a biztosítási körzetet, egyes szolgálati csoportok elhe-
lyezkedését, terepszakaszait, közlekedési útvonalakat stb.) térképszelvényen vagy váz-
laton rögzíteni kell.

A parancs alapján meg kell határozni a felszámolásban részt vevő szolgálati csopor-
tokat, az azon belül működő szolgálati elemeket, azok konkrét feladatait. Ki kell jelölni 
a parancsnokokat, a III. fejezetben leírtak alapján őket el kell igazítani a feladatukra.

Ha a tömeges cselekmény megszüntetésére bevezetett békés módszer nem vezet ered-
ményre, a felszámolást a helyszíntől függően az alábbiak szerint kell tervezni:

a) nyílt térben (üzemcsarnokban, étkezdében, körletfolyosón vagy zárkákban) külön-
böző szolgálati csoportokkal:

- a terület zárásához záró (biztosító) csoport,
- a hangadók kiemelésére kiemelő csoport,
- a kiemelt személyek kísérésére körletre kísérő csoport,
- az elkövetők által épített akadályok megszüntetésére műszaki csoport,
- az esetleges gyújtogatás megelőzésére, a keletkezett tűz eloltására tűzoltó csoport,
- a sérültek ellátására egészségügyi csoport,
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- az előre nem tervezhető feladatokra tartalék alkalmazásával;
b) kötelékben, (nyílt térben, üzemcsarnokban, udvaron, körletfolyosón) tömegoszla-

tással.

Terrorcselekmény és túszul ejtett személy kiszabadítása

A törvény átláthatóbbá teszi a hatályos Btk. terrorcselekményre vonatkozó szabályozását 
azáltal, hogy három önálló tényállásra bontja azt. (Bővebben lásd jelen fejezet 1. pont.)

A bv. szervezet esetében a jellemző elkövetés a túszejtés és az ahhoz párosuló, a bv. 
szervhez irányuló követelés. A követelés jellemzően a bv. intézet szabad elhagyására 
vonatkozik. A félreértések elkerülése végett célszerű tisztázni, hogy a bv. nem terrorelhá-
rító szerv. A rendőrségi törvény meghatározza, hogy a rendőrség Magyarország területén

a) felderíti a terrorszervezeteket,
b) megelőzi, felderíti, illetve elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek ter-

rorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit, és megakadályozza azt, hogy 
bűncselekményt kövessenek el,

c) megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet 
működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.54

Ugyanakkor a büntetés-végrehajtás a bűncselekmény felszámolása érdekében köteles 
megtenni azokat a szükséges lépéseket, amelyek biztosítékai lehetnek – az erre a fel-
adatra speciálisan felkészített rendőrségi szervezetek által – a felszámolásuk sikeres 
végrehajtásának.

A felszámolás módszerei
Tárgyalásos módszer. Minden esetben, ha erre lehetőség van, a tárgyalóknak meg kell 

kísérelniük az elkövetőknek a meggyőzését, hogy álljanak el további bűncselekmények 
elkövetésétől. Ha ez nem vezet eredményre, illetve a tárgyalás további folytatásától nem 
várható eredmény, akkor kell más módszerhez folyamodni.

Erődemonstrációs-tárgyalásos módszer. A hatóság bizonyítja, hogy ura a helyzetnek. 
Demonstrál, meghatározott céllal és mértékben erőket, eszközöket, szolgálati állatokat 
vet be, erőszakot alkalmaz, fáraszt, nyugtalanít, fenyeget, érzelemre hat, vádalkuígé-
reteket tesz.

Erőszakos felszámolás módszere. Épületben, objektumban folyó terrorcselekmény 
megszakítása az épület vagy objektum megrohamozásával, rohamcsoport, mesterlövé-
szek, szolgálati kutyák, álcázott személyek alkalmazásával.

A tárgyalás célja
 – az elkövetők rábírása a cselekmény abbahagyására és a hatóságnak történő meg-

adásra;

54 1994. évi XXXIV. tv. 1. § (1) bekezdés 15. pontja.
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 – a fogva tartott személyek szabadon bocsátásának, illetve a veszélyeztetett javak 
sértetlenül hagyásának elérése;

 – a fogvatartottak életét, a javak épségét fenyegető közvetlen veszély elhárítása;
 – engedményekre rábírás, fogvatartottak helyzetének könnyítése;
 – az elkövetőkben és a fogvatartottakban keletkező feszültség csökkentése;
 – tárgyalási eljárás folytatása a leghatékonyabb válságkezelési taktika kidolgozására, 

a végrehajtás megszervezésére;
 – az elkövetőkről, fegyverzetükről, céljaikról, gyenge pontjaikról, állapotukról, vala-

mint a fogvatartottakról információ beszerzése, a taktikai beavatkozás elősegítése.

A bekövetkezett rendkívüli eseménnyel kapcsolatban az alábbi fontosabb intézkedéseket 
kell megtenni:

a) meg kell hallgatni a kialakult helyzettel kapcsolatos (az elkövetés helyszínére, 
az elkövetésben érintettek számára, a veszélyhelyzetre vonatkozó) jelentést, indo-
kolt esetben a helyszínre küldött információs összekötő útján tájékozódni kell;

b) haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalást (az intézetben bent lévő legmaga-
sabb beosztású vezető lehetőleg ne tárgyaljon), lehetőleg kiképzett túsztárgyalóval, 
amennyiben nem tartózkodik az intézetben, intézkedni kell az azonnali beszállí-
tására;

A tárgyalás szempontjai:
 – a tárgyalók feladata: hatásos kommunikáció kialakítása és fenntartása, a tárgyalás 

során lehetőleg kerülje a közvetlen szemtől szembeni tárgyalást, fokozottan vegye 
át a tárgyalás irányítását és terelje az elkövetőt a cselekmény optimális megoldása 
felé, szerezzen megbízható információkat az elkövetőkről;

 – tárgyalóként döntési jogkörben lévő vezető nem osztható be, azaz intézetparancsnok, 
biztonsági tiszt stb., attól függően, hogy ki van jelen az intézetben;

 – alapvetően az erő pozíciójából kell tárgyalni, ettől eltérni csak megfelelő taktika 
okán lehet;

 – minél többet kell beszéltetni az elkövetőt családról, barátokról, kapcsolatokról stb., 
azaz tereljük el a figyelmét, és bizonytalanítsuk el;

 – törekedni kell az időhúzásra, az egész tárgyalásnak az egyik alapvető célja 
az időnyerés, amit a különböző felszámolási taktikák kidolgozására kell felhasználni,

 – dolgoztassuk meg az elkövetőt, minden követelésért küzdjön meg, illetve valamit 
valamiért teljesítsünk;

 – ne ajánljunk megoldásokat, azt az elkövetővel mondassuk ki;
 – ügyeljünk a határidőkre, ha nem ad meg az elkövető, akkor adassunk vele a tárgya-

lással, mint a jelen esetben, ha nem adtak határidőt, akkor mi egyezzünk meg velük 
lehetőleg egy nekünk megfelelő, de nem irreális határidőben;

 – a tárgyalás során kerüljük a konkrét „nem”-et,
legyünk hitelesek, szavahihetőek, ha valamit megígértünk azt tartsuk be.
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c) intézkedés a szükséges mértékű személyi állomány értestésének elrendelésére, 
valamint az alábbi személyek haladéktalan kiértesítésére: műveleti csoport tagjai, 
túsztárgyaló, a részt vevő fogvatartottak reintegrációs tisztje, pszichológus;

d) intézkedés az őrhelyek, valamint a szolgálatteljesítési helyek megerősítésére;
e) haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget (TEK), katasztrófavédelmet, mentőket 

és fel kell készülni az érkezésükre (gyorsított beléptetés, tervek, térképek előké-
szítése), valamint a bv. ügyészt;

f) be kell kérni és tanulmányozni kell az elkövetők és a túszul ejtettek igazgatási, rein-
tegrációs és egészségügyi anyagát, bv. dolgozó esetén a személyzeti nyilvántartást;

g) intézkedés a hadműveleti napló megnyitására;
h) intézkedés a törzs megalakítására;
i) intézkedés a szükséges jelentések megtételére;
j) intézkedés a fogvatartottak különböző tevékenységének (munkáltatás, szabadle-

vegőn-tartózkodás, orvosi rendelés, vásárlás stb.) beszüntetésére, zárás végrehaj-
tására;

k) intézkedés az esemény helyszínének biztosítására, körülzárására a rendelkezésre 
álló erőkkel;

l) intézkedés a cselekmény közvetlen közelében elhelyezkedő helyiségek kiürítésére, 
a személyek más helyre történő áttelepítésére, a közlekedési utak szabaddá tételére;

m) intézkedés a szükséges korlátozó intézkedések megtételére:
- a be- és kiléptetés megszigorítása, szükséges mértékű korlátozása,
- a bv. intézet területén lévő idegen személyek és gépjárművek eltávolítása, ennek 

akadálya esetén e személyek biztonságba helyezése,
- az intézet területén történő indokolatlan személymozgás korlátozása, szükség 

esetén megtiltása,
- a kommunikációs eszközök használatának szükséges mértékű korlátozása,
- a szállítások, előállítások külön rendelkezés szerinti végrehajtása, szükség esetén 

azok korlátozása, beszüntetése;
n) elegendő erő esetén intézkedik a fogvatartottak különböző tevékenységeinek (mun-

káltatás, szabadlevegőn-tartózkodás, orvosi rendelés, vásárlás stb.) beszüntetésére, 
körletre kísérésére és bezárására.

Az intézkedés megtételére jogosult vezető további feladatai:
a) a törzs tájékoztatása a kialakult helyzetről, az értesítés elrendelésének méretéről, 

a várható feladatról;
b) szükség esetén a személyi állomány értesítésének kiterjesztése a bv. intézet érte-

sítési terve alapján,
c) felkészülés az elöljáró vagy az intézkedést átvevő rendőri vezető számára történő 

jelentésre;
d) a bevonuló állomány csoportosítása, eligazítása;
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e) a helyzetmegítélése alapján utasítást ad a bv. intézet vezető törzse részére a felszá-
molás tervének kidolgozására. A bv. intézet vezető törzse mindaddig önállóan dol-
gozik, amíg a feladatvégrehajtás irányítását az illetékes rendőri vezető át nem veszi;

f) az irányítást átvevő rendőri vezető meghatározása szerint részt vesz a válságkezelő 
csoport munkájában, biztosítja a szükséges információkat;

g) a rendőri vezető elhatározása szerint intézkedik a szolgálati csoportok megalakí-
tására, parancsnokaik kijelölésére, eligazítására;

h) intézkedik a felszámoláshoz szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítására;
i) az események alakulásáról folyamatosan jelentést tesz az országos parancsnoknak.

A terrorcselekmény erőszakos eszközökkel és módszerekkel történő felszámolására 
a rendőrség erre felkészített állománya jogosult. Igénybevételükről és alkalmazásukról 
az illetékes rendőri vezető rendelkezik. Azonban a rendőri erők megérkezéséig arra 
az esetre, ha a terroristák cselekménye közvetlen életveszélyt vagy közveszélyt okoz, 
a halaszthatatlan beavatkozás végrehajtásához szükséges, az ilyen feladatra felkészített 
szolgálati csoportot el kell igazítani és fel kell állítani. Amennyiben felszámolásra kerül 
sor, a terroristákkal szemben a törvényben meghatározott kényszerítőeszközöket alkal-
mazhatják. Megjegyezzük, hogy az ilyen intézkedést nagyon alaposan át kell gondolni, 
mert tény, hogy szükség lehet rá, és a törvény is lehetőséget ad – lásd lőfegyverhasználati 
esetek –, de az állomány kiképzettsége, valamint eszközellátottsága kiemelten fontos.

A túsz kiszabadítására, illetve a hatalomba kerített terület, anyagi javak ellen intézett 
támadás felszámolására az alábbi szolgálati csoportokat kell alkalmazni:

a) a biztosító csoporton belül:
- a terület (körzet) összefüggő zárására záró csoportot,
- különböző akadályelemek (ajtók, torlaszok stb.) bontására műszaki csoportot,
- az esemény körzetére, továbbá a meghatározott helyekre vonatkozó előírások 

betartásának kikényszerítésére rendfenntartó járőrt,
- gyújtogatással történő fenyegetés esetén a tűzoltósággal együttműködve tűzoltó 

csoportot,
- a megsebesült személyek ellátására egészségügyi csoportot,
- az előre nem tervezhető feladatokra, más szolgálati csoportok megerősítésére 

tartalékerőt;
b) a túszul ejtett személy kiszabadítására, a hatalomba vett területet, anyagi javakat 

uraló személyek elfogására elfogó-felszámoló csoportot;
c) az elfogott elkövetők őrzésére, meghatározott helyre történő előállítására, kísérő 

csoportot.

A rendkívüli esemény felszámolása során jelentkező egyéb, illetve az azt követő fel-
adatok:

a) az elkülönítések végrehajtására szolgáló helyiségek kijelölése;
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b) a szükség esetén felmerülő egészségügyi ellátás megszervezése a személyi állomány 
és a fogvatartottak részére;

c) a kihallgatások feltételeinek biztosítása;
d) a felszámolásban részt vevő állomány pihentetésének, váltásának megszervezése;
e) az értesítés beszüntetése, a normális munkavégzés visszaállítása;
f) a rendkívüli esemény felszámolását követően a rendőri vezetővel közösen a saját, 

illetve az együttműködő állomány tevékenységének értékelése, köszönetnyilvánítás 
az együttműködők részére, visszairányításuk a szolgálati helyükre;

g) az eseménnyel kapcsolatos összefoglaló jelentés elkészítése és felterjesztése;
h) a rendkívüli esemény okainak elemzése, a továbbiak megelőzésére a szükséges 

intézkedések kiadása, fegyelmi, illetve büntetőeljárás kezdeményezése.

A fogolyszökés bekövetkezése esetén teendő intézkedések

Amennyiben a fogvatartott szökést követ el, akkor az első és legfontosabb feladat az, 
hogy mindent meg kell tenni az elfogása érdekében. A bv. őrizetéből megszökött fog-
vatartott elfogása a büntetés-végrehajtás személyi állományából szervezett szolgálati 
csoportok összehangolt, megszakítás nélkül folyó kutató- és késedelem nélkül bevezetett 
üldözőtevékenységet követel meg.

A csapattevékenység során bekövetkezhet olyan eset, amikor a keresett személy 
az illetékességi terület elhagyva közterületen, közforgalmú tömegközlekedési eszközön 
próbál meg elmenekülni. Ilyenkor a közvetlen vagy nyomon üldözést késedelem nélkül 
be kell vezetni és azt folytatni kell mindaddig, amíg az üldöző járőrök és a szökevény 
között látó összeköttetés van, vagy a nyomok és a hátrahagyott személyes tárgyak alapján 
egyértelműen lehet következtetni a szökevény menekülésének irányára. Az üldözés során 
előfordulhat, hogy a szökevény magánterületre vagy a nyilvánosság részére megnyitott 
magánterületre (például szórakozóhelyre) bemenekül, és ott próbál elrejtőzni. Ezeket 
a helyeket a büntetés-végrehajtási szervezet erői csak a tulajdonos hozzájárulásával 
kutathatják át. Ennek hiányában haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget és intézkedni 
kell a rejtőzködés helyének körülzárására. Ilyen esetekben ügyelni kell arra, hogy idegen 
személy a szabad mozgásban, a lezárt területen történő áthaladásban nem korlátozható, 
intézkedés (igazoltatás, feltartóztatás stb.) alá nem vonható. Tőle legfeljebb információ 
vagy felvilágosítás kérhető.

Amennyiben az intézkedésre jogosult és köteles elöljáró fogolyszökésről kap információt, 
de azok nem egyértelműek (például létszámellenőrzéskor nem teljes a létszám), lehetőség 
szerint meg kell győződni annak valódiságáról.

Amennyiben a fogvatartott őrzését, felügyeletét, ellenőrzését ellátó személy észleli a szö-
kést és látja a szökést megkísérlő vagy megszökött fogvatartottat, haladéktalanul meg 
kell kezdeni a közvetlen üldözést. A fogvatartott üldözése során törekedni kell elfogására, 
amennyiben ez nem történik meg, követni kell a fogvatartottat, jelenteni kell a szökés 
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irányát az elfogásra intézkedő személynek vagy a kutatást megkezdő művelet-vezető 
parancsnoknak.

Az elfogást irányító vezetőnek az alábbi előzetes intézkedéseket kell megtennie:
a) meg kell hallgatnia a jelentést a szökésről, a tett intézkedésről;
b) készenlétet rendel el a bv. intézetben tartózkodó állomány részére;
c) amennyiben az még eredménnyel járhat, intézkedik az üldözés azonnali beveze-

tésére;
d) intézkednie kell a törzs felállítására;
e) tájékoztatja a törzset a rendkívüli eseményről, eligazítja a helyettesét és az osz-

tályok vezetőit, meghatározza részükre az azonnal bevezetendő intézkedéseket;
f) intézkedik az eseménynapló megnyitására és vezetésére;
g) intézkedik az intézetben lévő állomány tájékoztatására;
h) intézkedik a rendőrség haladéktalan értesítésére, a szükséges fogvatartotti adatok 

biztosítása mellett;
i) amennyiben a szökés a bv. intézetből történt, intézkedik a helyszín biztosítására;
j) intézkedik a szökevények zárkatársainak, munkahelyi társainak haladéktalan meg-

hallgatására;
k) intézkedik az intézeti munkáltatás teljes vagy részleges beszüntetésére, a fogvatar-

tottak bevonultatására, zárására, létszámellenőrzésre. A teljes zárás a bv. intézet 
biztonságos üzemelését és az ellátást biztosító munkahelyekre, például hőközpont, 
konyha stb. nem terjed ki;

l) intézkedik a szükséges jelentések megtételére a bv. ügyész értesítésére;
m) tájékoztatja a bv. intézetben dolgozó, a rendőrség állományába tartozó nyomozó-

tisztet.

Amennyiben a bevezetett üldözés nem járt eredménnyel, vagy az időbeli és térbeli kor-
látokra tekintettel arra lehet következtetni, hogy az elfogásra irányuló tevékenység nem 
vezet eredményre további intézkedéseket tesz, amelyek az alábbiak:

a) kiterjeszti a személyi állomány értesítését a szükséges állományra, kijelöli a gyü-
lekezési helyet;

b) meghatározza az állomány öltözetét, felszerelését;
c) javaslatot kér a törzstől az illetékességi területre kiterjedő csapatszolgálati tevé-

kenységre, az alkalmazandó taktikai eljárásokra;
d) a törzs javaslata alapján meghozza elhatározását a szökevény felkutatására alkal-

mazandó csapatszolgálati tevékenységre vonatkozóan, parancsot ad a feladat meg-
kezdésére.

Az elfogására bevezetett intézkedés során a szökevény vélt vagy valós helyzetétől, 
az intézkedés alá vont terület jellegétől, a rendelkezésre álló erő nagyságától függően 
az alábbi taktikai módok, szolgálati csoportok alkalmazhatók:
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a) a kutatás alá vont terület teljes vagy részleges zárására zárócsoport, a zárócsoport 
részeként különböző szolgálati csoportokat biztosító őr, figyelő őrszem, járőr, elle-
nőrző átengedő pont, csapda és leshely;

b) a szökevény rejtekhelyének felkutatására, elfogására, felszámolására kutatócso-
portot, ha a szökevény rejtekhelye jól behatárolható, akkor a felkutatására felderí-
tő-kutatócsoportot;

c) ha pontos, megbízható adatok állnak rendelkezésre a szökevény rejtőzködési helyére 
vonatkozóan, akkor az eredményesebb elfogás (kitörés megakadályozása) érdekében 
bekerítőcsoportot;

d) ha a szökevény menekülési iránya látható vagy a haladási irányára megbízható 
adatok állnak rendelkezésre, akkor a közvetlen vagy nyomon, illetve az irányba 
üldözés végrehajtásához üldözőcsoportot.

Amennyiben a szökevény a büntetés-végrehajtás illetékességi területén túljutott, az elfo-
gásra irányuló tevékenységet – a vonatkozó jogszabályok alapján – továbbra is folytatni 
kell. Amennyiben a rendőrséggel együttműködve folyik a tevékenység, azon taktikai 
eljárásokat, amelyekre a büntetés-végrehajtásnak nincs jogosultsága a rendőrség irá-
nyítja és hajtja végre. Az együttműködés során minden együttműködő a rá vonatkozó 
jogszabályok alapján tevékenykedik.

Külső munkahelyről való szökés esetén, soron kívül értesíteni kell a szökés helye 
szerinti illetékes rendőr-főkapitányságot, kérni kell az együttműködést, közölni kell 
a körözési adatokat, rendelkezésükre kell bocsátani a szökevény fényképét. A körülmé-
nyektől függően saját erőt kell küldeni a helyszínre.

Ha az elfogásra bevezetett intézkedések eredménnyel járnak – a szökevényt elfog-
ják –, intézkedni kell annak elkülönítésére, jegyzőkönyvben történő meghallgatására.

A csapatszolgálati tevékenység befejezéseként az intézkedésre jogosult vezető részéről 
további intézkedések megtétele szükséges, amelyek az alábbiak:

a) beszünteti a személyi állomány értesítését;
b) értékeli az eseményt, a végrehajtást, az elfogásban részt vevő állomány tevékeny-

ségét;
c) elkészíti és felterjeszti a jelentést (ha arra külön utasítást kap szóban is jelentést 

tesz az elöjárójának);
d) kivizsgáltatja a szökés körülményeit, a személyi állomány mulasztása esetén 

fegyelmi vizsgálatot kezdeményez, indokolt esetben fegyelmi eljárást folytat le, 
a szökevénnyel szemben megteszi a büntetőfeljelentést.
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Előszó

Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban címmel készült egyetemi jegyzetet 
tartja kezében a tisztelt Olvasó.

A megjelentetést az tette indokolttá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam-
tudományi és Közigazgatási Karán 2017 szeptemberétől elindult egy új, a nappali mun-
karendű hallgatók számára választható képzés, az adóigazgatási szakirány. A szakirány 
elindításának az volt a nem titkolt szándéka, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továb-
biakban: NAV) szakember-utánpótlását elősegítse. A szakirány alapoz arra a tudásra, 
amelyet a leendő közigazgatás-szervezők az alapképzésük első két évében az egyetemen 
már megszereztek. Különösen a pénzügyi jog keretében tanultak jelenthetik azt az alapot, 
amelyre az adózás, adóztatás speciálisabb szabályai ráépülnek.

Jelen kiadvány jogszabályi alapját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény és az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) képezi, figyelemmel 
arra, hogy a képzés megkezdését követően, 2018. január 1-jétől  a korábbi adózás rendjé-
ről szóló törvényt ezek az említett jogszabályok „váltották fel”. Az anyagi jogszabályok 
mellett e három jogszabály párhuzamos figyelemmel kísérése szükséges ahhoz, hogy egy 
adóigazgatási eljárást jogszerűen le tudjon folytatni a hatósági jogalkalmazó. Erre tekin-
tettel a jegyzetben minden téma kapcsán megjelöltem a vonatkozó jogszabályhelyeket.

A jegyzet tartalma igazodik a hallgatók képzési követelményeihez, így elsődlegesen 
az adóhatósági ellenőrzésre és az azt követő hatósági eljárásra fókuszál, részletesen 
ismertetve az adóigazgatási szankciórendszert is. A jogszabályi alapok ismertetése mel-
lett bepillantást nyújt az ellenőrzést megelőző kockázatkezelés és kiválasztás folyama-
tába, ismerteti az egyes ellenőrzési típusok sajátosságait, a bizonyítási eljárás eszközeit 
és módszereit. Ezen túlmenően részletesen foglalkozik az alkalmazható jogkövetkez-
ményekkel, valamint az adóigazgatási eljárásban igénybe vehető rendes és rendkívüli 
jogorvoslati eszközökkel.

A jegyzet célja, hogy összefoglalja és érthetővé tegye az adóhatósági ellenőrzést 
és az azt követő hatósági eljárást, elősegítve a hallgatók számára a közigazgatási eljárá-
sokon belül az adóigazgatási eljárás és azon belül is az adóhatósági ellenőrzés és az azt 
követő hatósági eljárás működésének megértését.

A jegyzet a három hivatkozott jogszabályból gyűjti össze az adott témához kapcsolódó 
rendelkezéseket. Tekintve, hogy a jegyzet elsősorban a NAV szakember-utánpótlását 
célzó képzés követelményeire épül, kiemelten az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe 
tartozó adóhatósági ellenőrzések rendjét taglalja, az önkormányzati adóhatóságokat érintő 
szabályokkal csak jelzésszerűen foglalkozik.

Remélem, hogy a kiadvány jó szolgálatot tesz az adóztatás tengerében egy nagyobb 
szigetként megjelenő ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás megismerésében, 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések közötti eligazodásban.

A szerző
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Az ellenőrzés mint tevékenység; a hatósági ellenőrzés  
és az adóhatósági ellenőrzés jellemzői

Az ellenőrzésről általában

„Mind a jogi normák, mind az ilyennek nem minősülő és kisebb közösségekre vonatkozó 
saját normák által szabályozott tevékenység végrehajtása igényel valamiféle visszacsato-
lást. Ezt a visszacsatolást szolgálja általában véve az ellenőrzési tevékenység.”1

Az idézett gondolatot vezérelvnek tekintve először az ellenőrzés mint tevékenység 
mibenlétét tisztázom, és ebből kiindulva haladok a hatósági ellenőrzés, majd az adóha-
tósági ellenőrzés jellemzőinek megismertetése felé.

Ellenőrzés alatt általában valamely cél – elvárásoknak megfelelő – megvalósítása 
érdekében végzett ténymegállapító, követelményhez viszonyító, értékelő és javaslattevő 
tevékenységet értünk.

Az említett definícióból levezethetően tehát az ellenőrzés elemei:
 – a tényhelyzet megállapítása,
 – a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és
 – az összehasonlítás eredményének értékelése.

Az összehasonlítás eredménye hiba, hiányosság esetén az eltérés lesz. Hibamentes 
tevékenység, folyamat vagy rendszer esetén pedig az az – igen fontos – eredménye lesz 
az ellenőrzésnek, hogy nincs eltérés a tényhelyzet és a követelmény között.

Az ellenőrzés legfontosabb feladata, hogy a vizsgált jelenség, tevékenység, folyamat, 
rendszer stb. hibamentességét, eredményességét elősegítse, az ezekkel kapcsolatos cél-
kitűzések, elvárások érvényesülését támogassa. Az ellenőrzést végző tehát adott esetben 
megállapítja az eltérést, a hibát, de ezzel még nem fejeződik be az ellenőrzési tevékeny-
ség. Fontos része az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzést végző megtalálja az eltérés okát, 
eredetét, ugyanis csak az ok ismeretében lehet a hibát kijavítani, azaz csak akkor szün-
tethető meg a hiba vagy hiányosság, ha azt is tudjuk, hogy az miért keletkezett.

Az ellenőrzést végző a tevékenysége során részletesen megismeri a tényhelyzetet, 
a követelmények ismerete és az összevetés eredményének birtokában pedig (optimá-
lis esetben) meg tudja adni a lehetséges megoldást is a hiba kijavítására, a mulasztás 
elkerülésére. Az ellenőrzés tehát feltárja a hibákat, a követelmények megvalósulásá-
nak folyamatát gátló tényezőket és megfelelő javaslatot tesz – egyes esetekben utasítást 
ad – azok megszüntetésére.

A következőkben áttekintem az ellenőrzéshez mint tevékenységhez kötődő legfon-
tosabb alapfogalmakat.

1 Bende-Szabó 2005, 149.
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Az ellenőrzés célját az érdekek határozzák meg, amelyek alapvetően
 – közérdekek és
 – tulajdonosi (vagy magán) érdekek lehetnek.

Közérdekek esetén az ellenőrzés olyan tevékenységre, magatartásra terjed ki, amelyet 
jogszabályok (például törvények, kormányrendeletek, önkormányzati rendeletek stb.), 
kötelező állami (hatósági) előírások szabályoznak.

A tulajdonosi érdekből végzett ellenőrzés általában a gazdálkodó szervezet vagy 
az általa folytatott tevékenység egészére terjed ki.

Az ellenőrzés tárgyát az határozza meg, hogy mit ellenőrzünk. Ez lehet egy tevé-
kenység, egy cselekmény, magatartás vagy éppen egy közjogi aktus meghozatalának 
a vizsgálata.

Az ellenőrzés módszere azt mutatja meg, hogyan ellenőrzünk. A módszert az ellenőr-
zés közelebbi célja és tárgya határozza meg, emiatt az ellenőrzések rendkívül sokfélék 
lehetnek.

Az ellenőrzés rendszere azt határozza meg, hogy milyen keretek között ellenőrzünk. 
A rendszer alatt az ellenőrzések megszervezésének és megvalósításának intézményrend-
szerét kell érteni.

Az ellenőrzések rendszere meglehetősen összetett, de az alábbiak alapján lehet cso-
portosítani a teljesség igénye nélkül:

 – az EU ellenőrzési rendszere,
 – egy adott ország ellenőrzési rendszere,
 – az állami ellenőrzések rendszere,
 – egy költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszere,
 – egy vállalkozás belső ellenőrzési rendszere.2

Az egyes ellenőrzési rendszerek között előfordulhatnak összefüggések, különböző módon 
megnyilvánuló kapcsolatok, egy ellenőrzési rendszer több alrendszert is tartalmazhat, 
illetve egyes – önállóan is értelmezhető – ellenőrzési rendszerek más rendszer alrend-
szerei is lehetnek.

Jó példa erre az államháztartási kontrollok három szintje, amelyen belül megkülön-
böztetünk: külső (törvényhozói), kormányzati szintű és szervezeti szintű ellenőrzést. 
A külső (törvényhozói) ellenőrzést az Állami Számvevőszék végzi. Az államháztartás 
kormányzati szintű ellenőrzése a kormányzati ellenőrzési szerv (KEHI), az európai támo-
gatásokat ellenőrző szerv az EUTAF (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) 
és a Magyar Államkincstár (MÁK) által valósul meg. Szervezeti szinten az államház-
tartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve 
a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

2 Christián 2013, 50–51.
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A KEHI hatásköre kiterjed a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, a köz-
ponti költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai, a központi költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére, valamint a gazdál-
kodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, 
a kistérségi, megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és a társadalmi 
szervezeteknek a központi költségvetésből meghatározott célra ingyenesen juttatott 
vagyon felhasználásának ellenőrzésére.

A MÁK ellenőrzési tevékenységének legfontosabb területét a költségvetés végre-
hajtásának pénzügyi lebonyolításában és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok 
ellátásában foglalt ellenőrzési funkciók jelentik. Idesoroljuk a kifizetéseket megelőzően 
végzett, a bejelentett kötelezettségvállalásra, az előirányzati és likviditási fedezet meglé-
tére vonatkozó ellenőrzéseket, a hazai és az uniós támogatások lebonyolítása keretében 
ellátott ellenőrzési funkciókat. Ellenőrzési célt szolgál a köztartozás-figyelési és köte-
lezettségvállalás nyilvántartási tevékenység ellátása is. A Kincstári Monitoring Rend-
szer a támogatási alapadatok nyilvántartásával és közzétételével alkalmas a támogatás 
halmozódások kiszűrésére. A Kincstár ellenőrzési tevékenységének másik nagy területe 
a területi igazgatóságok által végzett, hatósági jellegű ellenőrzések az önkormányzatok, 
a humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartók, a családtámogatási ellátást, a gázár-
támogatást igénybevevők tekintetében.

Az EUTAF a közösségi jogszabályokban, illetve nemzetközi szerződésekben meg-
határozott ellenőrzési hatóság feladatait látja el, amely kizárólag az uniós és egyéb nem-
zetközi támogatásból finanszírozott projektek megvalósítását vizsgálja, tevékenysége 
a hazai támogatásokra nem terjed ki. Az EUTAF az államháztartásért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv. Az EUTAF ellátja az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat; az egyéb európai 
uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait.

Előzőek alapján látható, hogy az államháztartás komplex ellenőrzési rendszere átfogja 
a társadalmi-gazdasági élet minden szegmensét.

Az ellenőrzések megszervezése, illetve végrehajtása során az ellenőrzés különböző 
jellemzői domborodnak ki, az adott céltól, irányultságtól függően. Ezek között vannak 
olyanok, amelyek általában igazak az ellenőrzésekre, sőt követelményként jelennek meg 
az ellenőrzésekkel szemben. Ilyen – alapkövetelményt jelentő – fontosabb jellemzője 
az ellenőrzésnek:

 – a szabályszerűség,
 – a tervszerűség,
 – a teljesség,
 – a rendszeresség,
 – a folyamatosság,
 – a racionalitás,
 – a függetlenség, objektivitás és megalapozottság,
 – a hatékonyság,
 – a kockázatorientáltság.
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A felsorolt fogalmak, ahogy az előbb már jeleztem, egyben elvárásokat fogalmaznak 
meg az ellenőrzéssel szemben. Nézzük meg, mit is értünk ezen elvárások alatt.

Az ellenőrzés a szabályszerűség biztosítása érdekében azt vizsgálja, hogy az állami, 
gazdasági és egyéb szervezetek, valamint az állampolgárok, munkavállalók stb. betart-
ják-e a jogszabályokat és egyéb szabályokat.

Az ellenőrző szerv vagy személy – intézkedési jogosultságához mérten – közvetlenül 
vagy az illetékes szervek útján közvetve gondoskodik a hibák, hiányosságok megszünte-
téséről (vagyis a szabályszerűség helyreállításáról), szükség esetén az indokolt személyi 
felelősség megállapításáról és egyes esetekben a szankcionálásról.

A szabályszerűségnek azonban van egy másik vetülete is, amely az ellenőrzést vég-
zőkre vonatkozik, azaz azt is jelenti, hogy az ellenőrző szervezetek (az ellenőrzést vég-
zők) feladataik ellátása során kötelesek biztosítani a szabályszerűség érvényesülését. 
Csak a jogszabályban, illetve egyéb szabályozókban előre kialakított előírások szerint 
és ellenőrzési jogosítványaik betartásával járhatnak el.

A tervszerűség az ellenőrzésben azt jelenti, hogy az adott időszakban ellenőrizendő 
feladatokat, az ellenőrzésre kerülő szervezeteket és az egyes ellenőrzések időpont-
jait – jellemzően kockázatelemzésre épített ellenőrzési tervben – előre meghatározzák 
és az ellenőrzéseket ezeknek megfelelően folytatják le.

A teljesség abból ered, hogy minden érdeknek van ellenőrző szervezete, ellenőrzése, 
vagyis az ellenőrzések rendszere – egyes elemei, szakosított ellenőrző szervezetei, meg-
felelően kialakított folyamatok stb. útján – összességében képes ellátni akár a közérdekek, 
akár a tulajdonosi érdekek képviseletét.

A rendszeresség abban jut kifejeződésre, hogy az ellenőrzéseket általában meghatá-
rozott időszakonként, meghatározott rendben, tervek alapján végzik. Azt, hogy milyen 
időközönként kell az ellenőrzést lefolytatni, az egyes ellenőrzési formákra (típusokra) 
vonatkozó jogszabályok, szabályozók vagy az ellenőrző szervezetek, illetve egyes ese-
tekben azok megbízói (például egy vállalkozás tulajdonosa) határozzák meg.

A folyamatosság vagy hézagmentesség azt jelenti, hogy az ellenőrzési időszakok jel-
lemzően kihagyás nélkül követik egymást, tehát elvileg egyetlen időszak sem maradhat 
ki az ellenőrzésből.

A racionalitás az ellenőrzés témájának, illetve az ellenőrzési feladatoknak a helyes 
megválasztását, valamint az ellenőrző szervezetek és tevékenységek olyan összehan-
golását (koordinációját) jelenti, amelynek révén az indokolatlan átfedéseket, párhuza-
mosságokat megszüntető és az ellenőrzött szervezetek legkisebb igénybevételével járó 
ellenőrzés valósítható meg.

A függetlenség, objektivitás és megalapozottság mint általános jellemzők magukban 
foglalják azt az – mindenfajta – ellenőrzéssel szemben elvárható általános követelményt, 
hogy a megállapítások megalapozottak, tárgyilagosak és elfogulatlanok, a következte-
tések reálisak legyenek.

Ezekből adódóan minden ellenőrzés során szükséges a következtetések alátámasztása, 
bizonyítása és az összeférhetetlenség eseteinek kizárása.
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A hatékonyság mint jellemző azt jelenti, hogy az ellenőrzés – az ellenőrzöttet segítő 
jellege mellett – mennyire eredményes a hibák (elsősorban a rendszerbeli hibák) és a fele-
lősség feltárásában, mennyiben járul hozzá a hibák kijavításához, a hiányosságok meg-
szüntetéséhez.

A kockázatorientáltság azt jelenti, hogy a kockázatok központi szerepet kapnak 
az ellenőrzések megtervezésében, az ellenőrzés eszközeinek (módszereinek) megvá-
lasztásában, illetve az ellenőrzés lebonyolításában, megvalósításában.

Az ellenőrzés mint tevékenység általános jellemzőinek összefoglalása után rátérek 
a hatósági ellenőrzések jellemzőinek rövid ismertetésére, amellyel már közelítek a jegyzet 
tárgykörét képező adóhatósági ellenőrzéshez.

A hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés a közigazgatási tevékenység része. Az ellenőrzés sajátossága, 
hogy elvileg minden ügyfélként szóba jöhető személyre kiterjed, kifejezett jogszabályi 
felhatalmazás alapján kerülhet rá sor.

Az eljárás jogilag szabályozott és elsődleges célja a megelőzés (prevenció), másod-
lagos célja a tapasztalt jogsértés kiküszöbölése.

A hatósági ellenőrzés, a közigazgatási szervek külső ellenőrzése, a szervezeti rend-
szeren kívüli tevékenysége. Jellemzője, hogy a hatóság közhatalmi jogosítványokkal 
rendelkezik, és az ellenőrzés területeit és eszközeit jogszabály határozza meg.

Másként fogalmazva a hatósági ellenőrzés a hatóságok közhatalom birtokában, a köz-
igazgatási szervezeti rendszertől elkülönült külső jogalanyok (ügyfelek) irányában, a köz-
igazgatási anyagi jogi normák érvényesítése érdekében végzett hatósági tevékenysége.3

A hatóság hatáskörének keretei között eljárva ellenőrzi
 – a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását,
 – a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

A hatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében az ügyféltől kérheti
 – jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatását,
 – iratok bemutatását,
 – egyéb tájékoztatást, és
 – helyszíni ellenőrzést tarthat.

A közigazgatási hatóság a helyszíni ellenőrzésről és annak során tett megállapításokról, 
az ügyfél nyilatkozatairól jegyzőkönyvet készít. Ha a hatóság jogsértést nem tapasztal, 
a hatósági ellenőrzés intézkedés nélkül lezárul.

Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve döntésben 
foglalt előírásokat megsértette, a feltárt jogsértés súlyától, jellegétől függően:

3 Lapsánszky 2019, 451.
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 – felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és felszólítja annak megszünte-
tésére;

 – hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, és intézkedést tesz.

A hatósági ellenőrzés egy sajátos konstrukció, ugyanis a hatósági ellenőrzés és az elle-
nőrzés eredményeként – esetlegesen – megállapított jogsértés tárgyában a jogkövet-
kezmény alkalmazása nem egy egységes eljárásban történik. Amennyiben a hatósági 
ellenőrzés során jogsértés kerül megállapításra, azt egy – a hatósági ellenőrzéstől elkü-
lönült – hatósági vagy más eljárás követi. Azaz az ellenőrzést lefolytató hatóság vagy 
megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, vagy ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más 
szerv hatáskörébe tartozik (például: büntető jogkövetkezmények alkalmazására van 
szükség), annak az eljárását kezdeményezi. Jogsértés hiányában pedig ennek – a jogsértés 
hiányának – a megállapításával zárul az ellenőrzés.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) is egyértel-
műen elválasztja egymástól a hatósági ellenőrzést és az annak eredménye alapján induló 
hatósági eljárást, ebből következően az ügyintézési határidő is külön-külön számítandó. 
Az adóhatósági ellenőrzések során irányadó adóigazgatási rendtartás is ezt a rendszert 
követi, ahogy azt majd a későbbiekben bemutatom.

Az adóhatósági ellenőrzés

A jelen jegyzet tárgykörét képező adóhatósági ellenőrzésről tágabb és szűkebb értelem-
ben beszélhetünk.

Tágabb értelemben azt értjük alatta, hogy az adóhatóság ellenőrzi az adózással kap-
csolatos jogszabályok megtartását és az adókötelezettségek teljesítését, azaz adóható-
sági ellenőrzést folytat le annak megállapítása érdekében, hogy az adózók határidőben, 
megfelelő formában és teljeskörűen eleget tesznek-e – tettek-e – adókötelezettségeiknek.

Szűkebb értelemben az adóhatósági ellenőrzés fő funkciója az adóbevétel megrövidíté-
sének, a költségvetési támogatás jogosulatlan igénylésének, illetve az adó-visszaigénylés 
jogosulatlan igénybevételének a megakadályozása.

A fogalmi meghatározások előre vetítik, hogy az ellenőrzésre mint tevékenységre, 
valamint a hatósági ellenőrzésre vonatkozóan írtak igazak az adóhatósági ellenőrzésre 
is. A lényegi különbség abban áll, hogy itt az ellenőrzés során mindig a NAV mint állami 
adó- és vámhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság áll az ellenőrzés egyik olda-
lán mint ellenőrzést végző hatóság. A másik oldalon – az ellenőrzött pozíciójában – áll 
az adózó, aki lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkező egyéb szervezet.

A másik specifikuma az adóhatósági ellenőrzéseknek az, hogy az adóhatóság az adó-
zással kapcsolatos jogszabályokban előírtak – lehetnek ezek anyagi jogszabályok, például 
általános forgalmi adóról szóló törvény, személyi jövedelemadóról szóló törvény stb., 
vagy eljárási szabályok, mint az adóigazgatási rendtartás – megvalósulását ellenőrzi 
hatáskörében eljárva.
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Talán meglepően hangzik, de az adóhatósági ellenőrzésnek szűkebb és tágabb érte-
lemben egyaránt egyfajta szolgáltató jelleget, feladatkört is be kell töltenie. Egyrészt 
ezen szolgáltató jellegű funkció keretében az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége során 
visszajelzést biztosít az ellenőrzött adóalanyok számára a jogértelmezésük helyességéről 
vagy helytelenségéről. A jól időzített – a jelenhez minél közelebbi időszakokra kiter-
jedő – ellenőrzések során az adóhatóság megfelelő időben ad visszajelzést az adózók 
számára az általuk követett jogalkalmazási gyakorlatról, ezzel elkerülhető egy hosszabb 
távú, helytelen jogértelmezésből eredő, hibás gyakorlat miatti jelentősebb mértékű adó-
különbözet feltárása és annak alapján jelentős mértékű szankció (adóbírság, késedelmi 
pótlék) megállapítása. Könnyen belátható, hogy ez nagymértékben segíti a jogkövető 
és az adóhatósággal együttműködni szándékozó, a jogszabályokat betartó adóalanyok 
tevékenységét.

Másfelől a hatékony kockázatelemzési és kiválasztási tevékenység során a jogsértő 
adózók kiszűrésével és ellenőrzésre történő kiválasztásával a jogkövető adóalanyok tevé-
kenységét támogatják az adóhatósági ellenőrzések, így közvetve segítik a tisztességes 
versenyt a piaci szereplők között.

Ez utóbbi, közvetett hatást az ellenőrzöttség és ellenőrizhetőség tudatának fenntar-
tásával is el tudja érni az adóhatóság úgy, hogy mindeközben – a célszerűség és gazda-
ságosság elveit szem előtt tartva – a rendelkezésére álló humán erőforrást és pénzügyi 
kapacitásokat minél célzottabban és hatékonyabban használja fel.

A hivatkozott ellenőrzöttségi és ellenőrizhetőségi tudat segíti azt, hogy az adózók 
az önkéntes jogkövetés keretein belül minél teljesebb körűen tegyenek eleget az adóköte-
lezettségeiknek, tartva attól, hogy ha nem így járnak el, abban az esetben az adóhatósági 
ellenőrzés során az ezzel kapcsolatos eltérések, hiányok és azok szankciói feltárásra 
és megállapításra kerülhetnek.

A jegyzetben a továbbiakban a NAV mint állami adó- és vámhatóság által végzett adó-
hatósági ellenőrzésekre és az azokat követő hatósági eljárásokra fókuszálok.

Az adóhatósági ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok tartal-
mazzák:

 – 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.) V. fejezete;
 – 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.);
 – 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

(Vhr.).

Az ellenőrzés jogalapjára, az ellenőrzés típusaira, az ellenőrzési eljárás lefolytatásá-
nak mikéntjére, az ellenőrzés során érvényesíthető adózói jogokra és kötelezettségekre, 
a bizonyítási eszközökre stb. vonatkozó előírások e három jogszabályban elszórtan talál-
hatóak meg.

Annak érdekében, hogy az eligazodást megkönnyítsem, az 1. sz. mellékletben átte-
kintem az előbb írt három jogszabály vonatkozásában, melyek azok az előírások, és hol 
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találhatók meg, amelyeket szem előtt kell tartani az adóhatósági ellenőrzés során, továbbá 
az azt követő hatósági eljárásban.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az ellenőrzés mint tevékenység elemeit!
2. Ismertesse a hatósági ellenőrzés sajátosságait!
3. Ismertesse az adóhatósági ellenőrzés tágabb értelemben vett fogalmát!
4. Ismertesse az adóhatósági ellenőrzés szűkebb értelemben vett fogalmát!



VÁKÁT OLDAL



Az adóhatósági ellenőrzés célja, funkciója, munkaszakaszai; 
az adóhatósági ellenőrzés fajtái, egyéb típusai

Ahogy azt az előzőekben már rögzítettem, az adóhatóság ellenőrzi az adózással kapcso-
latos szabályok megtartását és az adókötelezettségek teljesítését, annak megállapítása 
céljából, hogy az adóalanyok ennek szabályszerűen tettek-e –tesznek-e – eleget.

Az Air. (86. §) kimondja, hogy az adóhatóság
 – az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének 

vagy megsértésének megállapítása,
 – a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása érdekében ellenőrzést folytat.

Az adóellenőrzés fő funkciója:
 – az adóbevétel megrövidítésének, a költségvetési támogatás jogosulatlan igénylésé-

nek, illetve az adó-visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének a megakadályozása.

Az adóellenőrzés tulajdonképpen a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények 
és körülmények adóhatósági vizsgálata (dokumentációs ellenőrzés) arra vonatkozóan, 
hogy az adózók határidőben, megfelelő formában és teljeskörűen eleget tettek-e, illetve 
helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos anyagi jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeiknek.

Az adóhatóság napjainkban fokozatosan előtérbe kerülő szolgáltató jellege és az adó-
hatósági ellenőrzés között – a látszólagos ellentmondás ellenére – szoros kapcsolat fedez-
hető fel, ahogy arra előzőleg már utaltam. Az ellenőrzés eredménye ugyanis nemcsak 
a jogsértések – hibák, hiányosságok – feltárása, és az azok következményeként kiszabott 
szankció – adóbírság, mulasztási bírság stb. –, hanem az államháztartás bevételeinek 
biztosításában érvényre jutó közvetett hatások is eredménynek tekinthetők. Ilyen köz-
vetett hatás az úgynevezett fenyegetettségi hatás, a jogalkalmazási kontroll, az adózók 
vonatkozásában megnyilvánuló segítő – támogató, tájékoztató – attitűd érvényesülése.

Az adóhatóság ellenőrzési tevékenységében megnyilvánuló szolgáltató jelleg kapcsán 
elsőként az emelhető ki, hogy az adókötelezettségek megsértésének feltárásával olyan 
adózási közeget igyekszik biztosítani a NAV, amelyben a tisztességes (jogkövető) adó-
zók nem – vagy csak egyre csökkenő mértékben – kerülnek versenyhátrányba a csalárd 
magatartást tanúsító adózókkal szemben. A NAV a csalárd adózók tevékenységének 
ellehetetlenítésével végső soron tisztítja a piaci verseny feltételeit.

Köztudomású tény, hogy az önadózásból folyik be a legtöbb bevétel az állami költ-
ségvetésbe, tehát az adózók önkéntes jogkövető magatartása révén. Nem hanyagolható 
el ugyanakkor az a körülmény, hogy az önkéntes jogkövetésre ösztönzésben jelentős 
szerepe van az ellenőrzéssel „fenyegetettségnek”, azaz, ha az adózó nem tanúsít jogkövető 
magatartást, és az adóhatóság az ellenőrzési tevékenysége során tárja fel az elmulasztott 
adókötelezettségeket, az jelentős – elsősorban anyagi jellegű – szankcióval jár.
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Ugyancsak jelentősége van az ellenőrzés során gyakorolt jogalkalmazási kontrollnak, 
hiszen számos gyakorlati példa bizonyítja, hogy egy-egy konkrét adóellenőrzés világít 
rá az adózók által helytelenül kialakított adózási gyakorlatra.

A NAV mint állami adó- és vámhatóság tevékenységében 2016-tól  jelent meg mar-
kánsan az arculatváltás, a szolgáltató, támogató adóhatósági jelleg kidomborítása. Ennek 
természetesen voltak korábban is előzményei, különösen az uniós csatlakozást követő 
években indult meg ez a folyamat, és a „jó állam”-koncepció, a jó közigazgatáshoz való 
állampolgári jog svéd modelljének a mintája azt a kérdést is felvetette, hogy az adó-
igazgatás hogyan tekint az adóalanyokra, pusztán mint egy pénzügyi forrásra, akitől 
megszerezhető az előirányzott közbevétel, és akit jogsértés esetén meg kell büntetni, 
vagy pedig egy együttműködés lehetőségét kínáló, az adó megfizetésével a társadalomért 
áldozatot hozó személyre, szervezetre?4 Előtérbe került tehát az adózói attitüd kérdése is 
a jogalkotás szintjén, amely alapozott az OECD által megalkotott úgynevezett jogkövetési 
piramisra (1. ábra). Ez a 2004-es  tanulmány az adózókat alapvetően négy kategóriába 
sorolta: az első szűk csoportba azok tartoznak, akik eldöntötték, hogy egyáltalán nem 
teljesítik az adókötelezettségeiket. A második, tágabb csoportba azok sorolhatók, akik 
nem akarnak teljesíteni, viszont hajlandók rá, ha figyelem irányul rájuk. A harmadik, 
még tágabb kategóriát alkotják azok, akik jogkövetők akarnak lenni, de nem mindig 
sikerül, és végül a legtágabb körbe azok tartoznak, akik eleget akarnak tenni a kötele-
zettségeiknek, jogkövetőek.

Ezen eltérő beállítottságú adózói csoportokkal szemben eltérő stratégiát javasol 
az OECD: az első körbe sorolhatóakkal szemben a jog teljes szigorával kell fellépni, 
adott esetben büntetőjogi eszközökkel. Megfelelő elrettentés szükséges a figyelemmel 
kísérendő adózók esetében a hatósági szankciórendszer eszközeivel, a jogkövetésre 
törekvőket támogatni kell, és végül meg kell könnyíteni azok feladatát, akik önkéntesen 
teljesíteni akarják a kötelezettségeiket.

A 2016-os  év nagy horderejű változása volt, hogy az állami adó- és vámhatóság 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján minősíti ügyfeleit (megbízható, kocká-
zatos és átlagos minősítést nyerhetnek az adózók). Az adóhatóság adózói minősítésének 
gyakorlata az OECD jogkövetési modellje (az úgynevezett jogkövetési piramis) alapján 
került kialakításra. A jogkövetési modellben részletezett szempontok figyelembevéte-
lével határozta meg a jogi szabályozás a jogkövetési attitűd szerint homogénként kezelt 
ügyfélcsoportok kritériumait, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény-
ben is rögzítésre kerültek.5 Mindez felszínre hozta a tájékoztatásra, figyelemfelhívásra 
épülő preventív jellegű adóhatósági ellenőrzéseket, majd új jogintézményként a magyar 
adóigazgatásban megjelent a támogató eljárás. Ezeknek az a célja, hogy az adóhatóság 
tevékenyen működjön közre abban, hogy az adózó – ha szükséges adóhatósági segítség-
gel – önellenőrzéssel rendezze az adóbevallási kötelezettségének teljesítésében megmu-
tatkozó esetleges mulasztást vagy hiányosságot.

4 Pfeffer 2018, 23–24.
5 NAV évkönyv 2016, 19–20.
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Ugyancsak az adózók tájékoztatásában, támogatásában alkalmazott újszerű megkö-
zelítést példázza az Art. 267. §-a  szerinti „tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének 
megkerüléséről” és az úgynevezett adótraffipax.

Az előbbi azt jelenti, ha az adóhatóság az ellenőrzése során olyan, több adózót – egy-
mással összefüggő módon – érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel össze-
függésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülését végleges döntéssel 
állapította meg, azt az érintettek tudomására hozza. Gyakorlatilag a gazdasági partne-
rek adóelkerüléséről értesíti az érintett adózókat. Ez az adóhatósági szolgáltatás kiegé-
szült 2020. január elsejétől azzal, hogy a NAV a munkáltatók foglalkoztatással kapcso-
latos – végleges határozatban megállapított – adóelkerüléséről az alkalmazottakat is 
tájékoztatja. Az adótraffipax keretében pedig a NAV 2017. óta a jelentősebb ellenőrzési 
akciók előtt információt ad ki a várható ellenőrzésekről. Ennek célja, hogy lehetőséget 
biztosítson az érintett adózóknak a felkészülésre, az esetlegesen rendezetlen adókap-
csolatok tisztázására. A fővárosi/megyei adó- és vámigazgatóságok a NAV honlapjának 
„ADÓtraffipax” elnevezésű rovatában, közleményben tájékoztatják előre az adózókat 
vizsgálataik időpontjáról, helyszínéről, irányultságáról.

Mindezek rávilágítanak arra, hogy az adóhatósági ellenőrzés funkciója komplex, 
fő funkciója mellett számos egyéb funkciónak, vagy ha úgy tetszik, elvárásnak is meg 
kell hogy feleljen.

1. ábra:Jogkövetési piramis
Forrás: NAV belső

A következőkben a tényleges ellenőrzési munkát mutatom be, amely jól elkülöníthető 
munkaszakaszokra osztható.

Az adóhatósági ellenőrzés munkaszakaszai:
 – az ellenőrzések tervezése, előkészítése és a vizsgálatra való felkészülés;
 – a tények feltárása, a tényállás teljes körű tisztázása és bizonyítása;
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 – az ellenőrzés eredményének írásba foglalása (jegyzőkönyvezés) és az ellenőr-
zés – jogszabály szerinti – befejezése;

 – az ellenőrzési megállapítások teljes körű realizálása (hatósági szakasz).

A felsoroltak közül az ellenőrzések tervezése tekintetében néhány alapvetést már az Adó-
igazgatás és adóeljárás alapjai című tantárgy keretében rögzítettem, szót ejtettem az elle-
nőrzésre történő kiválasztást megelőző kockázatelemzésről és kockázatkezelésről. Jelen 
jegyzetben részletesen megvilágítom, hogyan alakulnak az egyes munkaszakaszok attól 
függően, hogy milyen ellenőrzési típusról van szó.

Ehhez elsőként meg kell ismerkednünk az adóhatósági ellenőrzés fajtáival, amelyet 
az Air. 89. §-a  határoz meg.

Az adóhatósági ellenőrzés fajtái

Az adóhatósági ellenőrzésnek két fajtája van:
 – az ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztető adóellenőrzés, és
 – az egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot 

nem keletkeztető jogkövetési vizsgálat.

Adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötele-
zettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott 
időszakra több adó és támogatás tekintetében vizsgálja. Ennek keretében sor kerülhet 
az adózó által igényelt költségvetési támogatás, adó-visszatérítés, adó-visszaigénylés 
jogszerűségének vizsgálatára a kiutalást megelőzően is.

Adóellenőrzés alatt tehát azt értjük, hogy az adóhatóság valamely adónemben (például 
áfa, tao, szja, KATA, KIVA stb.) fennálló bevallási kötelezettség teljesítését vizsgálja 
meg utólagosan.

Vegyük példaként a társasági adót, amely éves adónem, a naptári évet – vagy üzleti 
évet – követő év 5. hónap utolsó napjáig kell a társasági adó hatálya alá tartozó adóala-
nyoknak bevallást teljesíteniük. Ha az adóhatóság bizonyos kockázati tényezők alapján 
úgy ítéli meg, hogy az adózó társasági adóbevallását (’29-es  bevallás) ellenőrzésre kivá-
lasztja – vagy éppen azért jelöli ki az adózót adóellenőrzésre, mert az a bevallási kötele-
zettségét elmulasztotta –, és lefolytatja az adóellenőrzést, akkor ez a vizsgált adóév és ez 
a vizsgált adónem már a későbbiekben nem kerülhet ismételten ellenőrzés alá. Ez utóbbi 
jelenti azt, hogy az adóellenőrzés ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztet. Itt jegyzem 
meg, hogy kivételes körülmények fennállása esetén előfordulhat, hogy lezárt vizsgálat 
ismételt ellenőrzés alá kerül, ennek feltételeit a későbbiekben taglalom.

Jogkövetési vizsgálat keretében az adóhatóság:
a) a bevallási időszak lezárását megelőzően is ellenőrizheti, hogy az adózó eleget 

tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve 
az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;
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b) adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában 
szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelessé-
gének megállapítása érdekében;

c) vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;
d) adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen 

becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához;
e) a NAV nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve – Bűnügyi Főigazgató-

ság – által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekményelkövetési értékének 
megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát.6

A jogkövetési vizsgálat tehát nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot, jellemzően 
nem is egy meghatározott adónem vizsgálatára irányul, hanem valamely adókötelezett-
ség – például adatszolgáltatási kötelezettség, könyvvezetési kötelezettség, számla-, nyug-
taadási kötelezettség, iratmegőrzési kötelezettség, bejelentési kötelezettség stb. – adózó 
általi teljesítését vizsgálja az adóhatóság. Ebbe beletartozik az is, hogy leltárellenőrzést 
végez az adózónál, adatokat gyűjt az adózónál, de ebben a vizsgálattípusban történik 
az EKAER rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése is. Lehe-
tőség nyílik azonban ezen ellenőrzések keretében arra, hogy a tapasztalatok alapján 
adóellenőrzést rendeljen el az adóhatóság. Egy szóval ezen vizsgálatok úgynevezett 
adóellenőrzést megalapozó ellenőrzések is lehetnek.

Az ellenőrzések egyéb típusai

Az ismertetett két fajta, tehát az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat jelenik meg 
az adóhatósági ellenőrzés úgynevezett egyéb típusai között. Az előzőekben már utaltam 
rá, hogy bizonyos, speciális körülmények esetén sor kerülhet mégis adóellenőrzéssel már 
lezárt vizsgálat ismételt ellenőrzésére.

Az adóhatóság ismételt ellenőrzést folytat le:
 – ha az elsőfokú adóhatóság a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizs-

gálja (utóellenőrzés);
 – az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi 

ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új 
tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó 
rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén nem 
is tudhatott;

 – ha az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az ismételt ellenőrzés eredmé-
nye ellátási jogosultságot teremt;

 – felülellenőrzés keretében.7

6 Air. 91. §.
7 Air. 92. §.
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Felülellenőrzést folytat le a felettes szerv, ha
a) az adópolitikáért felelős miniszter ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzését 

rendelte el, vagy az Állami Számvevőszék elnöke ellenőrzéssel már lezárt időszak 
ellenőrzését kezdeményezte;

b) az állami adó- és vámhatóság vezetője erre utasítást ad, amely alapján a felettes 
szerv ellenőrzi a korábban lefolytatott ellenőrzés szakszerűségét és törvényességét;

c) ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, 
bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi adóellenőrzéskor nem volt ismert, 
és az ellenőrzés lefolytatására az állami adó- és vámhatóság vezetője – az önkor-
mányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az önkormányzati adóhatóság 
döntései elleni fellebbezések elbírálására jogosult hatóság vezetője – utasítást ad.8

Ez utóbbi esetkör korlátja: felülellenőrzés nem rendelhető el, ha elrendelése feltételeinek 
meglététől számított 6 hónap eltelt.

A felülellenőrzésre okot adó új tény, körülmény különösen: a külföldi adóhatóság meg-
érkezett válaszában foglalt, az adó megállapítását befolyásoló új tény, adat, feltéve, hogy 
az adóhatóság az adóellenőrzést a külföldi adóhatóság válaszának hiányában fejezte be.

Ha a felülellenőrzés alkalmával a felettes szerv a korábbi ellenőrzés által feltárt 
tényekhez, adatokhoz, körülményekhez, minősítéshez képest eltérést állapít meg, és ez 
az adófizetési kötelezettséget érinti, a felettes szerv a korábbi ellenőrzés alapján hozott 
határozatot megváltoztatja, határozat hiányában elsőfokú határozatot hoz.

A felülellenőrzés megállapításairól hozott határozat ellen az állami adó- és vámható-
ságot irányító miniszterhez – az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ellenőr-
zés esetén az adópolitikáért felelős miniszterhez – intézett, a felülellenőrzést lefolytató 
szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye.

Általános szabály, hogy ha az adott – eredeti ellenőrzéssel érintett – időszakban 
az adóhatóság csak egy adónemet vizsgált (például áfa), akkor más adónem (például 
szja, tao) ugyanarra az időszakra még vizsgálható, ha időközben nem állt be az elévülés. 
Ez nem minősül ismételt ellenőrzésnek, hiszen a korábbiakban más adónem tekintetében 
végzett ellenőrzést az adóhatóság. A már levizsgált időszak, illetve adónem azonban 
csak a törvény által meghatározott esetekben kerülhet ismét vizsgálat alá. Az ismételt 
ellenőrzés – és ezen belül a felülellenőrzés – lehetősége tehát kivételként jelenik meg 
az egyébként alapszabályként érvényesülő azon elv mellett, miszerint az adóhatóság 
által már vizsgált időszakot és adónemet újból vizsgálni nem lehet.

Bizonyos esetekben ugyanis szükségessé válik a már egyszer levizsgált adónem 
és időszak ismételt ellenőrzése, akár azért, mert új tények, körülmények jutnak az adózó 
vagy az adóhatóság tudomására, akár azért, mert a korábban elvégzett ellenőrzés szak-
szerűségének vagy törvényességének vizsgálata válik indokolttá, vagy éppen azért, mert 
azt a társadalombiztosítási ellátási jogosultság tisztázása indokolja.

8 Air. 93. §.
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Indokolt figyelmet fordítani az előző – eredeti – vizsgálat által előírt kötelezések 
végrehajtására is, ezért a jogi szabályozás megengedi, hogy a korábbi ellenőrzés meg-
állapításának végrehajtását az adóhatóság utóellenőrzés keretében vizsgálja.

Az adóhatósági ellenőrzések során gyakran fordul elő, hogy az eljáró adóhatóság 
a nyilvántartások pótlólagos elkészítését írja elő az adózónak. E kötelezés teljesítésére 
határidő tűzhető ki, amelynek tartamán belül kell pótolni a hiányosságokat. Ennek az adó-
hatóság által előírt kötelezésnek a teljesítése szintén vizsgálható utóellenőrzés keretében.

Központosított ellenőrzés

A 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól (Vhr.) 
76. §-a  nevesíti speciális ellenőrzési típusként a központosított ellenőrzést. Kimondja, 
hogy a központi költségvetés bevételi érdekeit különösen veszélyeztető adózói jogsértések 
felderítése, illetve a jogszerű állapot helyreállítása érdekében az állami adó- és vám-
hatóság területi szerve (értsd: fővárosi/megyei adó- és vámigazgatóságok) az állami 
adó- és vámhatóság vezetőjének saját hatáskörében vagy más hatóság megkeresésére 
kiadott utasítása alapján, Magyarország területén ellenőrzést végezhet, kezdeményezhet, 
megkezdett ellenőrzéseket magához vonhat.

Központosított ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok, tények, 
körülmények valószínűsítik, hogy az adókötelezettségeket

a) a határon átnyúló, harmadik országba irányuló jogsértő kereskedelmi kapcsolatok-
kal, jogszerű kereskedelmi kapcsolatok színlelésével teljesítik,

b) az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal, adóalanyokkal 
folytatott kereskedelmi kapcsolat során megsértik,

c) belföldi illetőségű, egy vagy több területi szerv illetékességébe tartozó adózók 
a kapcsolt vállalkozásokra előírt szabályok (elszámoló árak) megsértésével, szín-
lelt szerződéssel vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütköző módon 
teljesítik,

d) közbeszerzések, a védelmi és biztonsági beszerzések megvalósítása érdekében 
kötött szerződések teljesítése során jogszerűtlen, színlelt, adóelkerülő vagy a ren-
deltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütköző módon megsértik, illetve

e) kiemelkedő jelentőségű, a vámhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben megsértik.

Központosított ellenőrzést és az azt követő hatósági eljárást a NAV területi szerve egy 
eljárásban, több adózónál egyidejűleg is jogosult lefolytatni. Az eljáró szerv az eljárás 
eredményeként kiadmányozott végleges határozat(ok) egy példányának megküldésével 
tájékoztatja az egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot.

A központosított ellenőrzés lényege, hogy meghatározott esetekben az általános ille-
tékességi szabályoktól eltérően teszi lehetővé az ellenőrzés lefolytatását. Központosított 
ellenőrzésre kizárólag a NAV vezetőjének utasítása alapján van lehetőség. Ez történhet 
saját hatáskörben, tehát olyan esetekben, amikor az adóhatóságnak belső információi van-
nak a központosított ellenőrzésre okot adó adózói magatartásokról, illetve előfordulhat, 
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hogy más hatóság megkeresése, jelzése tartalmaz olyan adatokat, amelyek indokolttá 
teszik a központosított ellenőrzés elrendelését.

Az elrendelést megalapozó okok közös jellemzője, hogy a rendelkezésre álló adatok 
alapján valószínűsíthető, hogy az adókötelezettségeket – feltehetően az adóbevétel meg-
rövidítése céljából – jogszabálysértően teljesítik, vagy azokat nem teljesítik. A közpon-
tosított ellenőrzés nemcsak új ellenőrzés lefolytatását, hanem bármely igazgatóság által 
már megkezdett ellenőrzés folytatását is jelentheti.9

A központosított ellenőrzés nagy előnye, hogy a különböző adóhatóságok illetékes-
ségi területén székhellyel rendelkező adózókra vonatkozóan nem szükséges külön-külön 
engedélyeket kérni a NAV vezetőjétől az illetékességi területen kívüli ellenőrzés lefolyta-
tására, hanem egy engedélyt kérve egységes egészként kezelhető több adózó ellenőrzése 
a 120 napos ellenőrzési határidő előnyét is élvezve.

Összefoglalva az eddigieket: a jogi szabályozásban összesen két ellenőrzési fajta léte-
zik, az egyik az adóellenőrzés, amely a régi Art. szerinti utólagos adóellenőrzésnek felel 
meg, és adóellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztet, továbbá az úgynevezett jogkövetési 
vizsgálat, amely ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztet.

A jogkövetési vizsgálat magában foglalja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (régi Art.) szerinti

 – adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést,
 – az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzést és
 – az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzést.

Az ismételt ellenőrzés – ezen belül a felülellenőrzés – adóellenőrzés keretében zajlik, 
míg a központosított ellenőrzés az vagy adóellenőrzés, vagy jogkövetési vizsgálat lehet, 
illetőleg felülellenőrzés keretében is van lehetőség jogkövetési vizsgálat elrendelésére, 
ha azt a tényállás tisztázása indokolja.

Az ellenőrzési fajták és az egyéb ellenőrzési típusok ismertetése után visszatérek 
az ellenőrzési tevékenység munkaszakaszainak ismertetésére, ezen belül az első pontra, 
amely az ellenőrzések tervezése, előkészítése és a vizsgálatra való felkészülés. Ennek 
keretében elsőként felidézem az ellenőrzésre történő kiválasztásról már tanultakat, majd 
ezek gyakorlatát bemutatom részletesebben.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az adóhatósági ellenőrzés munkaszakaszait!
2. Ismertesse az adóhatósági ellenőrzés fajtáit!
3. Sorolja fel az adóhatósági ellenőrzés egyéb típusait!
4. Mely esetekben kerülhet sor ismételt ellenőrzésre?
5. Mely esetekben kerülhet sor felülellenőrzésre?
6. Mely esetekben kerülhet sor központosított ellenőrzésre?

9 Dusik – Kanizsa – Bokor – Pajor – Makai – Nagyné Ragó 2015, 20.



Az ellenőrzésre történő kiválasztás

Az ellenőrzésre történő kiválasztás az ellenőrzési munkafolyamat azon része, amely során 
az előzetesen kialakított feltételek mellett a NAV meghatározza azokat az adóalanyokat, 
amelyeknek az ellenőrzése indokolt a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével.

Az erőforrások felhasználásánál a célszerűség és a gazdaságosság szempontjait 
kell érvényesíteni, ez az elvárás befolyásolja a kiválasztási tevékenységet legfőképpen. 
Az ellenőrzéseknek az egyes adózói körökön belül azokra az – adóbevételi szempont-
ból legnagyobb kockázatot jelentő – adózókra kell irányulniuk, akiknél a legnagyobb 
a valószínűsége a jelentős adóeltitkolásnak, illetve a jogosulatlan adó- vagy támogatá-
sigénylésnek.

Ahogy azt már az Adóigazgatás és adóeljárás alapjai című tantárgy keretében rögzí-
tettem, két okból kerülhet sor ellenőrzésre:

 – jogszabály alapján kötelező jelleggel (ez esetben nincs mérlegelési lehetősége az adó-
hatóságnak);

 – kockázatelemzés alapján (ez esetben kockázati tényezőket mérlegel az adóhatóság 
a kiválasztás során).

A következőkben a kockázatelemzésen alapuló kiválasztás egyes szakaszait fogom ismer-
tetni, kitérve azokra a gyakorlati ismeretekre, amelyek a jelenlegi jogi szabályozás mellett 
és a NAV jelenlegi szervezeti felépítéséhez igazodóan jellemzőek.

A kockázatelemzésen alapuló kiválasztás szakaszai

1. Elemzési szakasz
2. A kockázattal érintett adózói kör, illetve az ellenőrzési kapacitás meghatározása
3. Vizsgálati javaslat készítése, ellenőrzés elrendelése
4. Támogató eljárásra javasolt adózók kijelölése
5. Visszamérés

Elemzési szakasz

A NAV Központi Irányításán belül működő Kockázatkezelési és Kiválasztási Főosztály 
(továbbiakban: KKF) a saját tapasztalatai, a Központi Irányítás főosztályai, valamint 
az adó- és vámigazgatóságok jelzései, jelentései alapján egy adott kockázati terület, 
illetve ágazat vonatkozásában adózócentrikus elemzéseket végez valamennyi adókötele-
zettség vonatkozásában. Ennek célja annak biztosítása, hogy az egyes ágazati szektorok, 
kockázati területek szisztematikusan kerüljenek megtisztításra az adóelkerülő magatar-
tású adózóktól, illetve hogy az adózók jogkövető magatartását elősegítse.

Az elemzésnél különösen az alábbi kockázati tényezők kerülnek figyelembevételre:
a) az éves feladatokat meghatározó központi előírásokban szereplő kockázati és vizs-

gálati szempontok,
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b) az adózók központilag egységes elvek alapján meghatározott adóteljesítménye,
c) az adózóknál korábban végzett ellenőrzések és támogató eljárások tapasztalatai,
d) az adózók által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások adatai, összefüggései,
e) a pénzforgalmi ággal rendelkező bevallásokon, bizonylatokon igényelt összegek 

nagysága
f) az adózó adófizetéseit, a részére teljesített kiutalásokat tartalmazó nyilvántartások,
g) harmadik féltől – más hatóságtól, más adózóktól – származó információk, adat-

szolgáltatások, adatállományok,
h) a megszűnt adózókkal kapcsolatos információk,
i) az adózói életút elemzése alapján megképzett kockázati tényezők,
j) az adózó tulajdonosainál, képviselőinél, üzleti partnereinél és az általuk alapított 

társaságoknál korábban felmerült szabálytalanságok – kockázatos adózói kapcso-
latok információi –,

k) az adatbányászati modellszabályok alapján megképzett kockázati besorolás,
l) ÁFA információcsere rendszer adatai,
m) a vámszakterület által átadott adatállományok, egyéb információk,
n) nyilvánosan elérhető adatok,
o) minden egyéb, az adózóról az adóhatóság adatbázisaiban rendelkezésre álló és koc-

kázati értéket hordozó információ.

Az elemzés tartalmazza a rendelkezésre álló adatok alapján egy adott ágazati szektor-
ban, illetve adózói körben feltárt adózói magatartást, anomáliát, kockázatot. Az elem-
zés megküldésre kerül a Központi Irányítás Ellenőrzési Főosztály (továbbiakban: ELL) 
részére. Az átadást követő 5 munkanapon belül a KKF és az ELL közösen dönt arról, 
hogy az adott adózói kör, ágazati szektor vonatkozásában készüljön-e kiválasztási lista, 
illetve az alapján egyedi kockázatelemzések.

A kockázattal érintett adózói kör, illetve az ellenőrzési kapacitás meghatározása

Amennyiben a főosztályok közötti egyeztetés során kiválasztási lista készítéséről szü-
letik döntés, akkor a feltárt kockázatoknak, anomáliáknak megfelelő adózók, illetve 
a NAV rendelkezésére álló adataik a döntést követő 5 munkanapon belül a KKF által 
legyűjtésre kerülnek, szükség esetén a KKF megrendelése alapján a NAV Informatikai 
Intézete fejlesztést végez a legyűjtés érdekében.

A kockázattal érintett adózói körről az adózók illetékességi területe szerinti bontásban 
statisztika készül, amelyet haladéktalanul átadnak az ELL részére. Az adózói statisztika, 
illetve a rendelkezésre álló szabad revizori kapacitás ismeretében az ELL 5 munkanapon 
belül meghatározza az adott kiválasztási lista vonatkozásában a kért ellenőrzési javaslat 
mennyiségét. A rendelkezésre álló szabad revizori kapacitás az ellenőrzés típusonként 
megállapított átlagos időráfordítás és az igazgatósági adóellenőri létszám figyelembe-
vételével van meghatározva.
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Vizsgálati javaslat készítése, ellenőrzés elrendelése

A kért ellenőrzési javaslat mennyiségének meghatározása után a KKF soron kívül meg-
kezdi a kiválasztási listán szereplő legkockázatosabb adózók egyedi kockázatelemzését.

A KKF egyedi vizsgálati javaslatokat készít, amely tartalmazza, hogy az adott adózót
 – milyen indokok alapján, illetve
 – milyen időszak és adónem vonatkozásában javasolja ellenőrizni.

Az egyedi vizsgálati javaslatokat folyamatosan adják át az ELL részére, akinek a hatás-
körébe tartozik a vizsgálatok elrendelése és az egyedi vizsgálati javaslat megküldése 
az ellenőrzésre kijelölt megyei adó- és vámigazgatóság részére, amely nem feltétlenül 
a területileg illetékes igazgatóság. Ennek az a gyakorlati indoka, hogy az adózók meny-
nyiségi eloszlása nem egyenletes az egyes megyei adó- és vámigazgatóságok területén. 
A fővárosi és Pest megyei igazgatóságok jelentős leterheltséggel küzdenek az illeté-
kességi területükön székhellyel (telephellyel) rendelkező adózók magas száma miatt. 
Erre tekintettel a szabad revizori kapacitással rendelkező vidéki igazgatóságok feladatul 
kapnak olyan ellenőrzést is, amely ellenőrzésnek az alanya nem az ő illetékességi terü-
letükön rendelkezik székhellyel (telephellyel). Ez esetben az ellenőrzés lefolytatásához 
a NAV vezetőjének engedélye szükséges.

A javaslatokban szereplő adózók listáját az ellenőrzésre kijelölt igazgatóság részére 
történő megküldéssel egyidejűleg az ELL betölti az ELLVITA10 (Ellenőrzés és Vizsgá-
latszervezés Támogató Rendszer) informatikai rendszerbe kijelölési listaként.

A betöltés során az ELL a KKF által megadott adatokon kívül rögzíti
 – az ellenőrzés okának kódját,
 – a vizsgálati módszer kódját,
 – valamint szükség szerint a vizsgálat tárgyának kódját.

Szemléltetésül szerepeljen itt néhány vizsgálatelrendelési okkód:
 – 070102 NAV ellenőrzési irányok alapján indult témavizsgálat
 – 060100 Bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló nem kiutalás előtti vizsgálatok
 – 053500 Állami Számvevőszék megkeresése
 – 040700 Bűnügyi szakterület jelzése alapján
 – 040600 Központi elrendelések

Az igazgatóságoknak a részükre megküldött, kijelölési listán szereplő adózók egyedi 
kockázatelemzését – az ELL által meghatározott határidőig – el kell készíteni, és ez alap-
ján az egyes adózókra vonatkozóan az igazgatóságok döntenek arról, hogy szükséges-e, 
és ha igen, milyen típusú ellenőrzés kezdeményezése.

10 Az ELLVITA-rendszer az ellenőrzés folyamatát, ügyvitelét támogatja az ellenőrzési javaslat adatainak 
rögzítésétől az ellenőrzés megkezdéséig. 



1272

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok igazgatósági elemzése alapján az adózó-
nál vizsgálat lefolytatása szükséges, úgy – az ellenőrzés típusának meghatározása mel-
lett – annak elrendeléséről az ELL által megadott határidőig az igazgatóságnak intéz-
kednie kell.

Amennyiben a központilag kiválasztott adózók esetében az egyedi kockázatelemzés 
eredménye alapján a vizsgálatra kijelölt igazgatóság a vizsgálat elrendelés mellőzéséről 
dönt, akkor ennek tényéről, okáról az egyedi kockázatelemzés megküldésével egyidejűleg 
tájékoztatást kell küldenie az ELL és a KKF részére.

Támogató eljárásra javasolt adózók kijelölése

Adóigazgatás és adóeljárás alapjai tantárgyból már ismert információ, hogy a kockázat-
kezelés egyik lehetséges kimenetele – az ellenőrzés mellett – a magyar adóigazgatásba 
2017-ben  bevezetett támogató eljárás.

A támogató eljárás lényege, hogy ha az adóhatóság a kockázatelemzés alapján vala-
milyen adózási anomáliát észlel, amelynek a kezelése nem feltétlenül indokolja adóha-
tósági ellenőrzés elrendelését, az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve kapcsolatfelvé-
telt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása 
az adóhatóság szakmai támogatásával. A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, 
az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye.

A támogató eljárást az adóhatóság jegyzőkönyvvel zárja le. A jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni a kockázatelemzési eljárásban feltárt hibákat, hiányosságokat, az azok orvoslása 
érdekében tett intézkedéseket és a támogató eljárás eredményességét vagy eredmény-
telenségét. A támogató eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság elrendelheti 
az adózó ellenőrzését.

Fontos kiemelni, hogy ez az eljárás nem minősül adóhatósági ellenőrzésnek, de 
a megyei adó- és vámigazgatóságok ellenőrzési szakterülete működik közre a támogató 
eljárások lefolytatásában is.

A vizsgálatok központi elrendelését követően azon adózók vonatkozásában, amelyek 
kockázattal, illetve anomáliákkal rendelkeznek ugyan, de kapacitás hiányában az igaz-
gatóság nem rendeli el az ellenőrzést, illetve a kockázat mértékére való tekintettel nem 
célszerű ellenőrzést folytatni, a KKF támogató eljárást javasolhat.

Visszamérés

Az elrendelt vizsgálatokat az ELL folyamatosan nyomon követi, az ellenőrzések ered-
ményéről, illetve tapasztalatairól tájékoztatást kér az ellenőrzést végző igazgatóságok-
tól. A tájékoztatások alapján az ELL az elvégzett ellenőrzések eredményeit kiértékeli, 
amelyről tájékoztatja a KKF-et. Az értékelés alapján, amennyiben az adott adózói kör, 
ágazati szektor vonatkozásában újabb ellenőrzések elrendelése szükséges, akkor újra-
indul az eljárás, vagyis újra fel kell mérni a kapacitásokat, és újabb ellenőrzéseket kell 
elrendelni.
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A központi kockázatelemzésen alapuló kiválasztási folyamat ismertetése mellett utalni 
kell arra, hogy a KKF kiválasztási tevékenységének része még az az elemzési és kijelölési 
tevékenység is, amelynek során az online pénztárgépi adatszolgáltatás, az online számla 
adatszolgáltatás és az EKÁER bejelentési kötelezettség során az adóhatóság tudomá-
sára jutott adatokat monitorozza, és az adatszolgáltatásokban rejlő anomáliák kiszűrése 
alapján javasol adatgyűjtésre irányuló jogkövetési vizsgálatokat. Előzőek mellett a KKF 
egyedi elemzéseket is végez a társfőosztályok megkeresése alapján.

Visszatérve a kiválasztási folyamatra, ki kell emelni a jelentőségét a helyi, aktuális 
információkon alapuló – közvetlen – kiválasztásnak is.

Helyi, aktuális információkon alapuló – közvetlen – kiválasztás

Az igazgatóságokon folyamatosan keletkezik, illetve rendelkezésre áll olyan aktuális, 
helyi információ, amely a NAV adatbázisaiban nem szerepel, azonban fontos szerepe 
lehet az ellenőrzésre történő kiválasztás folyamatában.

Helyi aktuális információk lehetnek például:
 – külső szervek és a társhatóságok megkeresései,
 – közérdekű bejelentések,
 – korábbi, illetve folyamatban lévő adóellenőrzések, operatív és egyéb célvizsgálatok 

során felmerült ellenőrzési igények,
 – egyéb külső források, például médiában megjelent hír, adat stb.

Az adó- és vámigazgatóságoknak a helyi kiválasztás során figyelembe kell venni:
a) a visszaigénylést tartalmazó bevallásokat (ezek prioritást élveznek, hiszen a kiuta-

lásra nyitva álló határidő lejárta előtt el kell dönteni, hogy az adott bevallást elle-
nőrzés alá vonja-e az adóhatóság, vagy „elengedi”, azaz nem folytat le ellenőrzést 
a kiutalás előtt),

b) az újonnan alakult, illetve személyi változással érintett adózók kockázatelemzését,
c) a közérdekű bejelentések, társhatósági megkeresések egyedi kockázatelemzését,
d) a nemzetközi megkereséseket,
e) az EKÁER ügyeleti osztályok, valamint az EKÁER ellenőrzési osztályok által 

végzett folyamatba épített kockázatelemzést és ez alapján javasolt ellenőrzéseket.

Ezek a felsorolt tényezők szintén okot adhatnak ellenőrzésre történő kiválasztásra.
Ha már az ellenőrzésre történő kiválasztás megtörtént, el kell rendelni a konkrét vizs-

gálatot, amely lehet adóellenőrzés vagy jogkövetési vizsgálat. Az ellenőrzések elrendelése 
az ellenőrzési munkafolyamat azon része, ahol a vezető dönt az adóalany vizsgálatáról.

Ha jogszabály, illetve a NAV vezetőjének utasítása eltérően nem rendelkezik
 – a konkrét adózó ellenőrzéséről a döntés meghozatala,
 – a vizsgálat tárgyának, típusának és vizsgálati időszakának meghatározása,



1274

 – valamint az ellenőrzést végző szervezeti egység, az adóellenőrök személyének kije-
lölése az illetékes igazgatóság vezetője – illetve a vonatkozó helyi ügyrend szerint 
ezzel a feladattal megbízott vezető beosztású kormánytisztviselők – hatáskörébe 
tartozik.

A konkrét adózó ellenőrzésének elrendeléséről az ELLVITA vizsgálat elrendelésére szol-
gáló menüpontjában dönt az igazgatóság vezetője, illetve az általa írásban kijelölt vezető. 
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az ellenőrzést végző osztályra szignálják az ügyet, 
az adott osztály vezetője pedig kijelöli a revizorokat, akik a vizsgálatot lefolytatják.

A NAV-nál ellenőrzésre javasolt adózók, ellenőrzési ügyek nyilvántartásba vételére, 
a vizsgálat elrendelésére, illetve a vizsgálatmellőzés okainak regisztrálására az ELL-
VITA-rendszer vizsgálatszervezési modulja, míg az ellenőrzési ügyek és eredményeik 
nyilvántartására a revíziót követő információs rendszer11 (REV-rendszer) szolgál.

Egy adóalany vizsgálatának elrendelését követően a kiválasztott adózóra vonatkozó 
információkat össze kell gyűjteni és rendszerezni kell. Ez már adóellenőri vagy adóel-
lenőr által indított folyamat. Az információk összegyűjtését segítő informatikai rendsze-
reken kívül (ESKORT-,12 SESAM-rendszer13) rendelkezésre áll még az adóalany irattári 
anyaga, ezen belül

 – az előző – bármilyen fajtájú – ellenőrzések vizsgálati anyagai,
 – az egyéb adóhatósági ügyek, intézkedések írásos anyagai,
 – a társhatóságoktól kapott adatok, információk (többnyire azok, amelyek nyomán 

soron kívüli ellenőrzés nem került elrendelésre),
 – a szűrési, kiválasztási folyamat termékei (egyedi kockázatelemzések, adózói dosz-

sziék).

11 A REV-rendszer célja az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében lefolytatott ellenőrzések, valamint a hatósági és jogorvoslati eljárások egyéb szakaszainak 
egységes elvek alapján történő feldolgozása és nyilvántartása (1001/2017. Vez. eljárási rend).
12 ESKORT ellenőrzést támogató alkalmazás: a társas vállalkozásoknál lefolytatandó bevallások utólagos 
ellenőrzésének támogatására szolgál. Feladata, hogy az ellenőrzés lefolytatásához szükséges információk 
az adóellenőr által eszközölt változtatásokkal együtt optimális csoportosításban egy helyen, hordozható 
vagy asztali személyi számítógépen az ellenőrzés minden fázisában rendelkezésre álljanak. A rendszer 
folyamatosan változtatható ismeretanyag-halmazt tartalmaz, amely a betöltött adatok közötti összefüg-
gések alapján, előre beállított feltételek bekövetkezése esetén javaslatot tesz az adóellenőrnek arra, hogy 
mit és milyen szempontok alapján vizsgáljon.
13 SESAM-rendszer: az adóhatóság helyszíni vizsgálatait támogató rendszer. Egy vállalkozás könyvviteli 
adatainak értékelésében nyújt segítséget. A rendszer két részből áll: az adatátvitelre és konverzióra szol-
gáló Sesam Conversionból és az adatelemzést végző Sesam Analysisből. Az adatkonverzió az a folyamat, 
amely valamely számítógépes rendszerből importált adatokat átalakítja, és az elemzés számára kezelhető 
formátumú, egységes szerkezetű táblákat hoz létre. Ezt követően a Sesam elemző része revizori szemléletű 
gyűjtéseket, elemzéseket képes elvégezni. 
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A felkészülési folyamat produktuma a vizsgálati program. Ebben történik a vizsgálati cél 
és feladat konkrét meghatározása, azaz meghatározzák a vizsgálat alá vonandó időszakot 
és adónemet, ha adóellenőrzésre választották ki az adózót. Ebben rögzítik az ellenőrzés 
módszerét, például a felülvizsgálat szúrópróbaszerű, vagy tételes voltát. Előzőek mellett 
vezetői utasításként is funkcionál, és megadja a számonkérés lehetőségét14 a revizorok 
vonatkozásában. A feladat konkrét ismeretében, az ellenőrzés helyszínéről – az adóható-
ság hivatalos helyiségében vagy az adózó székhelyén, telephelyén – történt döntés után 
megtörténik az adózó tájékoztatása az ellenőrzésről.

Ezzel átlépek az ellenőrzés munkaszakaszain belül felsorolt „a tények feltárása, 
a tényállás teljes körű tisztázása és bizonyítása” tárgyú szakaszba, ami az ellenőrzési 
munka esszenciája.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az ellenőrzésre történő kiválasztás fogalmát!
2. Sorolja fel a kockázatelemzésen alapuló kiválasztás szakaszait!
3. Ismertesse, hogy a központi kockázatelemzésnél milyen jellemző kockázati ténye-

zőket vesz figyelembe a NAV!
4. Ismertesse, hogy az ellenőrzésre történő kiválasztás során az adó- és vámigazga-

tóságoknak mely tényezőket kell figyelembe venniük!

14 Nagy 2017, 38.
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Hatáskör az ellenőrzési eljárásban

Hatáskör és illetékesség elhatárolása
Ahhoz, hogy bemutassam, mit tehet meg az adóhatóság az ellenőrzés keretében, szük-
séges rögzíteni néhány alapvetést a hatáskör és illetékesség vonatkozásában.

A hatáskör anyagi jogi értelemben a feladatkör ellátásához szükséges jogi eszközö-
ket, alaki jogi értelemben a közigazgatási szervek közötti minőségi munkamegosztási 
szabályt jelenti.

Arra ad választ, hogy mit tehet meg a hatóság, mire van jogszabályi felhatalmazása, 
milyen eszközökkel tudja megvalósítani a feladatait.

Más megfogalmazásban: „A hatáskör a gyakorlására feljogosított szerv tevékenysé-
gének tartalmát határozza meg. Ebben az értelemben a szerv feladataival, rendeltetésével 
hozható összefüggésbe. A szerv hatásköreinek összessége pedig a szerv intézkedési 
jogának körét, terjedelmét, érvényességi határát vonja meg.”15

Az állami szervek hatásköre alkotmányos szabályokon nyugszik, és vagy közvetlenül 
magából az Alaptörvényből vagy jogszabályból ered.

Az illetékesség a közigazgatási szerv hatáskörgyakorlásához kapcsolódik, annak 
területhez kötöttségét jelenti. A közigazgatási szervek működési területe jellemzően 
az ország területi tagozódásához igazodik (községi, városi, járási, megyei, fővárosi stb.). 
A működési területet ezért közigazgatási területnek vagy illetékességi területnek nevez-
zük. Hatósági eljárás során intézkedést a szerv főszabály szerint ezen a területen tehet, 
eljárási cselekményt ezen a területen foganatosíthat. Jogszabály azonban egyes ügyfaj-
ták tekintetében az általánosan érvényesülőtől eltérően is meghatározhatja a hatóság 
illetékességi területét.16

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.) 13. §-a  
rögzíti, hogy a NAV feladata:

 – a részben vagy egészben a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, 
az Egészségbiztosítási Alap vagy az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendő 
kötelező befizetés,

 – a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás, 
adó-visszaigénylés vagy adó-visszatérítés,

 – az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizeté-
sek megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása 
és ellenőrzése, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendel-
kezik.

15 Józsa 2019, 49.
16 Józsa 2019, 61–62.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (NAV Korm. r.) kimondja, hogy a NAV a törvényben 
meghatározott feladatait központi szervei és területi szervei útján látja el.

Központi szervek:
 – NAV Központi Irányítása
 – NAV Bűnügyi Főigazgatósága

Területi szervek:
 – NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságai
 – Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG)
 – Bevetési Igazgatóság
 – Repülőtéri Igazgatóság
 – Szakértői Intézet
 – Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
 – Gazdasági Ellátó Igazgatóság
 – NAV Informatikai Intézete
 – NAV Fellebbviteli Igazgatósága

Összefoglalóan elmondható, hogy a központi szervek irányítási, felügyeleti tevékenységet 
látnak el a területi szervek vonatkozásában, míg a területi szervek látják el az adózta-
tással összefüggő alapfeladatokat. Speciális helyet foglal el a területi szervek körében 
a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet (KEKI), a Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
(GEI) és a NAV Informatikai Intézete (INIT). Ezek a szervek a NAV mint szervezet 
működését támogatják (például a NAV személyi állományának képzése, gazdálkodási 
feladatok ellátása, informatikai támogatás biztosítása stb.), hatósági jogkörük nincs.

Az ellenőrzés során is alapvető követelmény, hogy az adóhatóság a hatáskörébe tar-
tozó ügyben, az illetékességi területén belül járjon el, azaz az ellenőrzés során az álta-
lános hatásköri és illetékességi szabályok irányadók. Adóhatósági ellenőrzésre a megyei 
(fővárosi) adó- és vámigazgatóságok, a KAVIG, a Bevetési Igazgatóság és a Repülőtéri 
Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

Abban a tekintetben, hogy az azonos hatáskörű adó- és vámigazgatóságok közül 
melyik jár el, érvényesülhetnek különös szabályok is esetenként. A teljesség igénye 
nélkül ilyen például az a szabály, amely lehetővé teszi, hogy a NAV vezetője illetékes-
ségi területen kívüli ellenőrzést engedélyezzen vagy akár elrendeljen. Ugyancsak ilyen 
az, hogy a nehezen felderíthető, összetett ügyekre a Vhr. lehetővé teszi az úgynevezett 
központosított ellenőrzést, amely szintén áttörést enged az általános illetékességi sza-
bályokhoz képest, sőt az ellenőrzésre kijelölt adóalanyi kör függvényében adott esetben 
(kiemelt adóalanyok, különös hatáskörbe tartozó adóalanyok érintettsége esetén) a NAV 
vezetőjének kijelölése, engedélye áttörést biztosít a hatáskört illetően is.

A KAVIG speciális helyet foglal el a területi szervek rendszerében, ugyanis a jogi 
szabályozás felruházza általános hatáskörrel, különös hatáskörrel egyes eljárások vonat-
kozásában és különös hatáskörrel egyes adózók vonatkozásában. Ebből eredően a KAVIG 



1279

folytatja le például az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó, az állami garancia 
(kezesség) beváltásához kapcsolódó eljárást. Ez azt jelenti, hogy az eljárás megindítására 
jogosult hitelintézet az állami garancia beváltására irányuló kérelmét a KAVIG-hoz 
nyújtja be, függetlenül attól, hogy egyébként az ország mely földrajzi területén van 
a székhelye. A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik például az elektromos vezetéken 
szállított energia tekintetében valamennyi vámeljárás lefolytatása vagy a szabad forga-
lomba bocsátás vámeljárás lefolytatása stb. Kizárólag a KAVIG jár el az Áfa. tv. alapján 
adóvissza-térítésre jogosult belföldön nem letelepedett adóalanyok ügyében, a külföldi 
illetőségű adózók adóügyeiben vagy a NAV foglalkoztatottjainak adóügyében stb.

A KAVIG jár el a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók 
ügyeiben, függetlenül attól, hogy egyébként hol van a bejelentett székhelyük, és ugyan-
csak a KAVIG jár el Budapest és Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendel-
kező kiemelt adózók adóügyeiben, az illetékügyek kivételével.

A felsorolás korántsem teljes, a részletes szabályokat a már hivatkozott 
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

Magyarázatot igényel még a kiemelt adózók fogalma, tekintettel arra, hogy a KAVIG 
mint területi szerv megnevezésében is szerepel a kifejezés, másrészt az előbbiekben 
utaltam rá a különös hatásköri szabályok okán.

Azt, hogy mely adózók tartoznak a kiemelt adózók körébe, az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. §-a  határozza meg 
jelenleg, az alábbiak szerint:

Kiemelt adózónak minősülnek az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, 
felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló, 
illetve nem törölt adószámú

a) részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók;
b) azon adózók – a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

szerinti egyéni vállalkozók és természetes személyek kivételével –, amelyek
ba) az adóévet megelőző második évben vagy azt megelőzően kezdték meg tevé-

kenységüket, és
bb) adóteljesítményük értéke a 3 milliárd 300 millió forintot elérte.
Az adóteljesítmény számítási módját szintén a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

szabályozza a 96–99. §-okban. Lényegét tekintve az adóteljesítmény értékét az adó-
teljesítmény-elemek egy évre vetített – a tevékenység kezdetének figyelembevételével 
időarányosan megállapított – számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. Az adó-
teljesítmény-elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyúj-
tott bevallások adatai, illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő 
adatok vehetők figyelembe. A számítás során figyelembe vett adóteljesítmény-elemek 
a következők:

a) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől  az adóévet megelőző év június 30-áig  
terjedő időszakra benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplő értékesítést 
terhelő adó (a fizetendő adó csökkentve a közösségen belülről történő termékbeszerzés 
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és a termékimport címén fizetendő adóval) és a beszerzés után levonható adó értéke 
közül a bevallásokban szereplő nagyobb értékek;

b) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől  az adóévet megelőző második év 
december 31-éig  terjedő időszakra vonatkozóan a társasági adóbevallásban az adókedvez-
ménnyel nem csökkentett társasági adó (számított adó) azzal, hogy a naptári évtől eltérő 
üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelőző év augusztus 31-éig  benyújtott 
bevallás adatait is figyelembe kell venni;

c) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől  az adóévet megelőző év június 30-áig  
terjedő időszakra vonatkozó

ca) járulékfizetési kötelezettség, kivéve a költségvetési szerveket,
cb) jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó, regiszt-

rációs adó és energiaadó fizetési kötelezettség,
cc) a költségvetési szervek kivételével a munkáltatók, kifizetők személyi jövedelem-

adó-bevallásában megállapított fizetési kötelezettsége;
d) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől  az adóévet megelőző második év 

december 31-éig  terjedő időszakra vonatkozóan,
da) a természetes személyek jövedelemadó bevallásában a számított adó, az elkülö-

nülten adózó jövedelmek adója és a vállalkozói adókedvezmény,
db) minden egyéb bevallásban megállapított adókötelezettség (kivéve a munkaadói, 

a munkavállalói járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és
dc) az igényelt költségvetési támogatás – ide nem értve az adó-visszaigénylést 

és adó-visszatérítést – abszolút értéken számolva.
Az adóteljesítmény számítása az adóévet megelőző év október 15-én  nyilvántartott 

adatok alapján történik.
Visszatérve a KAVIG speciális helyzetére a NAV területi szervei körében, látható, 

hogy a hatáskörébe tartozik minden részvénytársasági formában működő hitelintézet 
és biztosító adóügye (függetlenül attól, hogy az ország mely földrajzi területén van 
a székhelye), valamint az előzőek szerint kiszámított adóteljesítmény függvényében 
kiemelt adózónak minősülő minden adózó, amelynek Budapest és Pest megye területén 
van székhelye.

Ezenkívül pedig vannak olyan speciális eljárások, amelyben kizárólagos hatásköre 
van (azaz más szerv nem járhat el ezekben az ügyekben), illetve vannak olyan speciális 
adózók, amelyek adóügyeiben csak a KAIG járhat el (ez utóbbira példa a már hivatkozott 
NAV által foglalkoztatottak adóügyei, illetve a külföldi illetőségűek adóügyei).

Sajátos hatásköri szabályok vonatkoznak a Bevetési Igazgatóságra és a Repülőtéri 
Igazgatóságra is.

A Bevetési Igazgatóság – többek között – ellátja a pénzügyi jogszabálysértések meg-
előzése és felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó jogszabályokban 
előírt helyszíni ellenőrzéseket; a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi 
ellenőrzéseket végez; megteszi a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszer-
veinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja 
esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása 
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érdekében a szükséges intézkedéseket; végrehajtja a szabálysértési eljárásban elrendelt 
elővezetést; ellátja az eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín 
és a bizonyítékok biztosítását, halasztást nem tűrő esetben a lefoglalás foganatosítását 
és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé a szükséges intézkedések megtételét; 
végzi a nyomozó hatóság felkérése alapján az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva 
tartott személyek őrzését, kísérését stb. 17

Ami miatt ez a területi szerv is kiemelést érdemel jelen fejezetben az az, hogy elő-
zőek szerinti, elsősorban rendészeti jellegű feladatai mellett végzi – kizárólag helyszíni 
eljárás keretében – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 82. §-a  szerinti fuvarozott termékek ellenőrzését, valamint a jogkövetési 
vizsgálatokat, továbbá ellenőrzi – a megyei igazgatóságok mellett – a pénztárgépek üze-
meltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek 
teljesítését is.

A Repülőtéri Igazgatóság hatásköreit szintén a 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
határozza meg. E területi szerv kiemelését az indokolja, hogy adóellenőrzést ugyan 
nem végezhet, de jogkövetési vizsgálatot igen. Ezt a jogszabály úgy fogalmazza meg, 
hogy a Repülőtéri Igazgatóság első fokon eljár azokban az ügyekben, amelyeket euró-
pai uniós jogi aktus, törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet az állami adó- 
és vámhatóság hatáskörébe utal, és ezt követően felsorolja a kivételeket, azaz kimondja, 
hogy mely feladatokat nem végezheti az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó 
feladatok közül.18 Ez utóbbi felsorolásból derül ki, hogy a Repülőtéri Igazgatóság nem 
végezheti – többek között – a jövedéki adóztatással és az adóellenőrzéssel kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat. Jogkövetési vizsgálatok 
végzésére ugyanakkor jogosult az illetékességi területén.

A megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok hatásköre vonatkozásában 
a 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a  kimondja, hogy a jogszabályban meghatá-
rozott állami adóhatósági, vámhatósági, valamint állami adó- és vámhatósági hatáskörbe 
tartozó hatósági ügyekben – a Központi Irányítás, a KAVIG, a Repülőtéri Igazgatóság, 
valamint a Szakértői Intézet kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – első fokon 
a megyei igazgatóságok járnak el.

Illetékesség vonatkozásában az említett NAV Korm. rendelet 16. §-a  általánosságban 
kimondja, hogy ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező 
jogi aktusa, törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik,

a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányá-
ban utolsó ismert belföldi lakóhelye;

b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, ennek hiányában telephelye, több telep-
hely esetében az elsőként bejelentett telephelye;

17 Lásd részletesen: 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 90. §.
18 Lásd részletesen: 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §.
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c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye 
(a tevékenység gyakorlásának helye) szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repü-
lőtéri Igazgatóság jár el.

Ezen általános szabály alól a Korm. rendelet számos kivételt enged, ezek közül az adó-
hatósági ellenőrzések tekintetében négyet emelek ki:

 – ha a jogkövetési vizsgálat kapcsolódó vizsgálatként kerül lefolytatásra, a vizsgá-
latot, valamint szükség szerint az azt követő hatósági eljárást az a megyei igazga-
tóság folytatja le, amelyik által folytatott ellenőrzés megalapozott lefolytatásához 
a kapcsolódó vizsgálatra szükség van, vagy ha – célszerűségi, szakmai szempontból 
indokolt – ez a megyei igazgatóság az ellenőrzés és szükség szerint a hatósági eljá-
rás lefolytatása céljából megkeresi az általános szabályok szerint arra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságot,

 – halaszthatatlan ellenőrzési és eljárási cselekményeket az állami adó- és vámhatóság 
hatáskörrel rendelkező szerve az illetékességi területén kívül is végezhet, amelyről 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékességgel rendelkező szervet.

 – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti általános 
megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést lefolytató 
megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi. A Bevetési Igazgató-
ság által általános megbízólevéllel lefolytatott ellenőrzést követő hatósági eljárásra 
az általános illetékességi szabályok szerinti megyei igazgatóság jogosult.

 – a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, az állami 
adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi 
természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet tekintetében jogkövetési vizs-
gálat általános megbízólevéllel való lefolytatására – a KAVIG mellett – bármelyik 
más megyei igazgatóság is jogosult.

A központi szervek és a területi szervek székhelyét és illetékességi területét a 485/2015. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

Ahogy azt a fejezet bevezetőjében leszögeztem, a hatáskör arra ad választ, hogy mit 
tehet meg a hatóság, mire van jogszabályi felhatalmazása, milyen eszközökkel tudja 
megvalósítani a feladatait.

Amikor az adóhatóság az adókötelezettségek jogszabályoknak megfelelő teljesítését 
vizsgálja, elsődleges feladata az adott tényállás tisztázása. Az adóhatóság köteles feltárni 
az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényeket. A tényállás tisztázásában az adózó is 
közreműködik, de a bizonyítási teher főszabályként az adóhatóság oldalán van.

Az alábbiakban az adóhatóság jogait és kötelezettségeit ismertetem az ellenőrzési 
eljárásban.
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Az adóhatóság kötelezettségei az ellenőrzés során

Az adóhatóság legalapvetőbb kötelezettsége az ellenőrzés során a tényállás tisztázása 
és bizonyítása. Ennek keretében az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni.19

Ennek az alapvető kötelezettségnek a szem előtt tartásával a Vhr. is számos, az elle-
nőrzési eljárásban érvényesülő speciális kötelezettséget fogalmaz meg az adóhatóság 
számára.

E kötelezettségek közül elsőként ki kell emelni, hogy az adóellenőr az ellenőrzés meg-
kezdését megelőzően – erre történő külön felhívás nélkül is – köteles magát és az elle-
nőrzési jogosultságát igazolni, az adózót az ellenőrzés típusáról, tárgyáról és várható 
időtartamáról tájékoztatni.20

Az ellenőrzési jogosultság igazolása a szolgálati igazolvány felmutatásával és a meg-
bízólevél bemutatásával történik. A szolgálati igazolvány azt tanúsítja, hogy az illető 
az állami adó- és vámhatóság ellenőrzésre feljogosított alkalmazottja, míg a megbízólevél 
bizonyítja, hogy a konkrét vizsgálat elvégzésére őt jelölték ki.

A jogi szabályozás rögzíti, hogy az adóhatóság az ellenőrzés során jogait oly módon 
köteles gyakorolni, hogy az az adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mér-
tékben korlátozza.21

A tényállás tisztázási kötelezettség keretében gyakran felmerül, hogy az adóható-
ság az adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása 
érdekében külföldi adóhatóságot keres meg. Ez esetben az adózót a külföldi adóhatóság 
megkereséséről és a külföldi adóhatóság válaszának megérkezéséről értesítenie kell.

Az adóhatóság a külföldi adóhatóság megkeresésének időtartama alatt az ellenőrzést 
folytathatja. Az ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető, ha a tényállás egyéb körben 
tisztázott.22

Előzőek mellett az adóhatóság az ellenőrzés során köteles
 – a tényeket, körülményeket, adatokat értékelni,
 – az adózót, képviselőjét, meghatalmazottját, alkalmazottját az ellenőrzés során tett 

megállapításairól tájékoztatni,
 – az adózó által felajánlott bizonyíték visszautasítását előzetesen szóban, majd az elle-

nőrzésről szóló jegyzőkönyvben írásban is indokolni.23

A tájékoztatás módjának nincs kötött formája, legtöbbször szóban történik meg, elegendő 
feljegyzés készítése a tájékoztatás megtörténtéről. A tényállás tisztázásában az adózó 
köteles együttműködni, ennek során bizonyítást kezdeményezhet. Az adózó által fel-
ajánlott bizonyítékokat az ellenőr megvizsgálja, és visszautasítás esetén először szóban, 
majd a jegyzőkönyvben írásban is köteles megindokolni, hogy miért nem tartotta elfo-
gadhatónak azokat.

19 Air. 99. §.
20 Vhr. 79. § (1) bekezdés.
21 Vhr. 79. § (2) bekezdés.
22 Vhr. 79. § (3) bekezdés.
23 Vhr. 79. § (4) bekezdés.
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Ehhez a rendelkezéshez kapcsolódóan szükséges ismertetni a lehetséges bizonyítékok 
körét, amelyre vonatkozóan előrebocsátom, hogy a felsorolás nem kizárólagos (taxatív) 
jellegű.

Bizonyítási eszközök és bizonyítékok (különösen)

 – az irat,
 – a szakértői vélemény,
 – az adózó, képviselője, alkalmazottja, illetve más adózó nyilatkozata,
 – a tanúvallomás,
 – a helyszíni szemle,
 – a próbavásárlás, a fel nem fedett próbavásárlás,
 – a próbagyártás,
 – a helyszíni leltározás,
 – más adózók adatai,
 – az elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai,
 – az adatszolgáltatás tartalma,
 – más hatóság nyilvántartásából származó vagy nyilvánosan elérhető elektronikus 

adat, információ.24

Az egyes lehetséges bizonyítási eszközökről a későbbiekben részletesebben lesz szó. Ezt 
megelőzően azonban még szükséges áttekinteni az adóhatóság jogait, amelyek az elle-
nőrzési eljárásban megilletik.

Az adóhatóság jogai az ellenőrzési eljárásban

Az adóhatóság az ellenőrzés során
 – üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem 

ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe, helyszínre beléphet;
 – vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyi-

ségeket, helyszínt átvizsgálhat;
 – iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, számításokat és egyéb ténye-

ket, adatokat, körülményeket, tárgyakat, munkafolyamatokat, továbbá a könyvek, 
nyilvántartások vezetéséhez, bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, 
informatikai berendezéseket, valamint elektronikusan tárolt, kezelt, továbbított ada-
tokat vizsgálhat meg;

 – adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől nyilat-
kozatot kérhet;

 – tisztázhatja az adóköteles tevékenységben részt vevők személyazonosságát, rész-
vételük jogcímét;

24 Vhr. 79. § (5) bekezdés.
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 – próbagyártást rendelhet el;
 – adózóval szerződéses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végez-

het;
 – más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le.25

Az ellenőrzési eljárásban a bizonyítás az eljárási szabályok által meghatározott alaki 
rendben – bizonyítási eljárásban –, bizonyítási eszközök igénybevételével történik.

Ahogy azt már jeleztem, az alkalmazható bizonyítási eszközök teljes köre nincs 
meghatározva, bármi, ami az adott esetben a releváns tényt bizonyítja, alkalmas lehet. 
Az adóhatóság a bizonyítékokat egyenként és összességében értékeli és ezek alapján 
teszi meg a megállapításait. Az ellenőrzés során – és a hatósági eljárásban is – szabad 
bizonyítási rendszer érvényesül, az adóhatóság a bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

Az adóhatóságot megillető jogok és az adóhatóságot terhelő kötelezettségek ismerte-
tése után szükséges az ellenőrzési eljárás alanyának, azaz az adózónak a jogait és a köte-
lezettségeit is rögzíteni. Az általános (kvázi ügyféli) eljárási jogok mellett léteznek kife-
jezetten az ellenőrzési eljárásban érvényesülő jogok és kötelezettségek, a következőkben 
ezekről lesz szó.

Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban
Az adózó jogai az ellenőrzési eljárásban

Az adózó jogosult
a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
c) megfelelő képviseletről gondoskodni.26

Az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba az eljáró adóhatósággal 
történő előzetes egyeztetést követően betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban 
felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, 
a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon 
belül, adóellenőrzés esetén 30 napon belül észrevételt tenni. Az észrevétel megtételére 
nyitva álló határidők jogvesztők.27

Az iratbetekintés joga az adózót az egész eljárás alatt, tehát az ellenőrzés megkez-
désétől annak lezárásáig, illetve a megindított hatósági eljárás befejezéséig megilleti. 
A vizsgálattal kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot megismerheti, azokról szükség 
esetén másolatot készíthet, vagy kérhet. Nem vonatkozik ez azokra az adatokra, ame-

25 Vhr. 80. §.
26 Air. 97. § (1) bekezdés.
27 Air. 97. § (2) bekezdés.
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lyek nem az adózó ellenőrzésével állnak közvetlen kapcsolatban, és adótitkot képeznek 
(például más adózó adatai).

Az adózókat megillető egyik legfontosabb jogosítvány az ellenőrzési eljárásban 
az észrevételezési jog. A jegyzőkönyv átadását követően – az ellenőrzés típusához iga-
zodó határidőben – az adózó a jegyzőkönyv bármelyik pontjára, illetve a jegyzőkönyvben 
nem szereplő, de az adózó által fontosnak tartott tényre, körülményre észrevételt tehet. 
Az észrevételben ki kell fejteni, mit kifogásol az adózó (például melyik megállapítást, 
bizonyítékot, jogszabályi hivatkozást stb.).

Az észrevételt az adóhatóság nem hagyhatja figyelmen kívül. Az annak megtételére 
nyitva álló határidő alatt határozatot nem hozhat. A határozatban az észrevétel minden 
egyes pontjára reagálni kell, megjelölve azt, hogy az adóhatóság ezek közül mit fogadott 
el, illetve melyeket utasított el. Az észrevétel elutasított pontjainál meg kell jelölni, hogy 
azoknak az adóhatóság miért nem adott helyt. Esetenként az észrevétel alapján kiegészítő 
ellenőrzésre is sor kerülhet, erről a későbbiekben még lesz szó.

Ha az adóhatóság a vizsgálat megállapításait más adózónál végzett kapcsolódó vizs-
gálat eredményével vagy ennek során beszerzett adatokkal, bizonyítékokkal támasztja 
alá, az erről szóló jegyzőkönyvnek, határozatnak, illetve a kapcsolódó vizsgálat során 
feltárt adatoknak, bizonyítékoknak az adózót érintő részét az adózóval részletesen ismer-
tetni kell.28

Az adózónak joga van minden, az adózásával kapcsolatos tényállási elemet és az erre 
vonatkozó bizonyítást vagy bizonyítékot megismerni. Ha tehát az adózó ellenőrzése során 
indokolttá válik kapcsolódó vizsgálat keretében más adózónál is ellenőrzést lefolytatni, 
és az adóhatóság a megállapításait ezen kapcsolódó vizsgálat eredményeire alapozza, 
akkor adótitokra hivatkozással nem zárható ki az adózó tájékoztatása. Ez a tájékoztatás 
a kapcsolódó vizsgálat során keletkezett adatok, bizonyítékok azon körére vonatkozik, 
amely az eredetileg ellenőrzés alá vont adózónál tett megállapítás bizonyítását szolgálja.

Az adózó, ha megítélése szerint az ellenőrzés határidejének túllépése az adóhatóság-
nak felróható okból történik, a határidő lejártát követően kifogással fordulhat a felettes 
szervhez. A felettes szerv az adózó észrevételeinek figyelembevételével végzésben dönt 
a kifogás elutasításáról, az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy az eljáró adóha-
tóságot az ellenőrzés lezárására utasítja.29

Az Air. rendelkezései az ellenőrzés lefolytatását szigorú határidők közé szorítják, 
ezeket a későbbiekben ismertetem. Annyit azonban előre kell bocsátani, hogy az egyes 
ellenőrzési típusokra megállapított határidő csak a törvény által meghatározott feltéte-
lekkel hosszabbítható meg. Abban az esetben, ha az adózó megítélése szerint az adóha-
tóság az ellenőrzési határidőt túllépte, úgy rendkívüli jogorvoslattal: kifogással fordulhat 
a felettes adóhatósághoz. A kifogás tárgyában – a vizsgálatot végző elsőfokú adóhatóság 
álláspontjának ismeretében – a felettes szerv végzésben dönt, amiben vagy elrendeli 
az ellenőrzés azonnali befejezését, vagy pedig az elsőfokú adóhatóság indokainak helyt 

28 Air. 97. § (3) bekezdés.
29 Air. 97. § (4) bekezdés.
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adva meghosszabbítja az ellenőrzés időtartamát. Ha a kifogás megalapozatlan, akkor azt 
a felettes szerv elutasítja.

Ha a természetes személy adózó jogainak gyakorlásában akadályozott – a jogköve-
tési vizsgálat kivételével – egy alkalommal kérheti az akadály megszűnéséig, de legfel-
jebb hatvan napig az ellenőrzés megkezdésének vagy az ellenőrzési cselekményeknek 
az elhalasztását.30

Az Air. lehetővé teszi az adózó érdekkörében felmerült okból az ellenőrzés meg-
kezdésének, illetve egyes ellenőrzési cselekményeknek az elhalasztását. A jogalkotó 
azonban csak bizonyos megkötésekkel teszi jogosulttá erre az adózót, így jogkövetési 
vizsgálat esetén nem alkalmazható ez a jogintézmény. További korlát, hogy a törvény ezt 
a lehetőséget csak a természetes személyek számára biztosítja, így más adózónál (például 
gazdasági társaságok) nem alkalmazható. Az egyéni vállalkozó e szabály alkalmazása 
tekintetében természetes személynek minősül. Ha az adóhatóság elfogadja az adózó 
által felhozott indokokat, akkor az akadályoztatás megszűnéséig, de legfeljebb 60 napig 
elhalasztja az ellenőrzés megindítását vagy szünetelteti az ellenőrzési cselekményeket.

Az adóhatóság az adózó kérelmében felhozott indokok alapján mérlegel abban a tekin-
tetben, hogy helyt ad-e a kérelemben foglaltaknak, vagy sem. Minden ügyben egyedileg 
lehet megítélni az akadályoztatás tényét. Így például az orvosi kezelés, gyógykezelés 
időtartama – amelyet megfelelő dokumentummal igazol az adózó – akadályoztatást 
jelenthet, de például az iratok hiánya, a könyvelő elfoglaltsága már nem olyan ok, amely 
indokolttá teszi az ellenőrzés megkezdésének elhalasztását, illetőleg az ellenőrzési cse-
lekmények szüneteltetését.31

Az adózó kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés 
feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, az adóhatóság felhívására az adó-
hatóság által meghatározott módon nyilatkozatot tenni.32

A törvény az adózó általános kötelezettségeit az adóhatóság jogosítványaival kapcsolja 
össze, amely alapján az adózónak elsődlegesen együttműködési és az ellenőrzés feltételeit 
biztosító kötelezettségei vannak. E törvényi kötelezettség nem teljesítését az adóhatóság 
eljárási bírság kiszabásával szankcionálhatja.

Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt 
adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, 
illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismeré-
sét biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és foglalkoztatottja az adóhatóság részére 

30 Air. 97. § (5) bekezdés.
31 Dusik – Kanizsa – Bokor – Pajor – Makai – Nagyné Ragó 2015, 89. 
32 Air. 98. § (1) bekezdés.
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az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Nem kötelezhető az adózó olyan 
nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.33

Az adózónak az ellenőrzés eredményességét (az adózással összefüggő jogszabályi 
előírások betartásának vizsgálatát) elő kell segítenie. Ezért a költségvetési kapcsolatainak 
megállapítására szolgáló valamennyi nyilvántartása, bizonylata, számlája stb. megte-
kintését – függetlenül attól, hogy az papír alapon, vagy elektronikus formátumban áll 
rendelkezésre – az adóhatóság ellenőrei részére biztosítania kell.

Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más meg-
felelő módon köteles bizonyítani.34

Főszabályként az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és meg-
állapításait bizonyítékokkal alátámasztani. E bizonyítási teher csak a törvény által meg-
határozott esetben fordulhat meg. Ennek egyik példája, amikor az adózót megillető 
adókedvezmény vagy adómentesség jogszerű igénybevételének bizonyításához a törvény 
az adózó bizonyítási kötelezettségét követeli meg, azaz, ha az adózó például valamely 
adókedvezményre jogosult, akkor ezt okirattal bizonyítani köteles.

Az előzőek alapján látható, hogy a jogi szabályozás külön csoportba rendezi az adó-
hatóság jogait és kötelezettségeit, valamint az adózók jogait és kötelezettségeit. E két 
csoportban vannak olyan elemek, amelyek az egyik félnél kötelezettségként, míg a másik 
félnél jogosultságként jelentkeznek. A jogok és kötelezettségek előzőek szerinti szabá-
lyozása egyrészt az ellenőrzés eredményes lefolytatását, másrészt az adózók jogainak 
védelmét szolgálja az ellenőrzési eljárásban.

Korábban már rögzítettem, hogy az ellenőrzési eljárásban a bizonyítás az eljárási 
szabályok által meghatározott alaki rendben – bizonyítási eljárásban –, bizonyítási esz-
közök igénybevételével történik. A továbbiakban az egyes – leggyakoribb – bizonyítási 
eszközökkel kapcsolatos szabályokat ismertetem.

Az egyes (legjellemzőbb) bizonyítási eszközök
Irat (iratbevonás, iratrendezésre kötelezés, iratok fordítása)

A közigazgatási hatósági eljárásokat általában az írásbeliség jellemzi, és így van 
ez az adóhatósági eljárásokban is, ezért az irat az egyik leggyakoribb bizonyítási eszköz.

Az adóhatóság felhívhatja az adózót okirat vagy más irat bemutatására, ha a tényállás 
tisztázása során ez szükséges, és az irat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgál-
tatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 
alapján nem szerezhető be.35

33 Air. 98. § (2) bekezdés.
34 Air. 98. § (3) bekezdés.
35 Air. 61. § (1) bekezdés.
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Az Art. szabályai36 alapján iratnak minősülnek a
 – jogszabályban meghatározott bizonylatok,
 – a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások,
 – tervek, szerződések, levelezések,
 – nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok,
 – számlák, kivonatok,
 – igazolások, tanúsítványok,
 – köz-, illetve magánokiratok,
megjelenési formájuktól függetlenül.

Az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azon tárgyakra, amelyek műszaki vagy 
vegyi úton adatot rögzítenek (például fénykép, film, hangfelvétel, mágneslap). Csak 
hiteles okirat használható fel bizonyítékként.

Az okiratoknak két típusa különböztethető meg: a közokirat és a magánokirat. Köz-
okiratot a bíróság, közjegyző, adóhatóság, más hatóság ügykörén belül, jogszabályban 
meghatározott alakban állít ki, érvényességi kelléke a kiadmányozó személy aláírása 
és a hatóság pecsétje. Elektronikus közokirat kiállításához az is szükséges, hogy a köz-
okirat kiállítására jogosult az elektronikus okiraton – ha jogszabály eltérően nem rendel-
kezik – minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektro-
nikus aláírást vagy bélyegzőt, és amennyiben jogszabály így rendelkezik, időbélyegzőt 
helyezzen el. Jellemzője a közokiratnak, hogy a benne foglaltakat teljes bizonyító erővel 
bizonyítja, az ellenbizonyítás azt terheli, aki ezt vitatja.

Magánokirat pedig minden olyan okirat, amely nem minősül közokiratnak. Ez a cso-
port is két alcsoportra bontható:

a) teljes bizonyító erejű a magánokirat,
- amelyet a kiállítója saját kezűleg írt és aláírt, vagy
- két tanú, bíróság, közjegyző az aláírás hitelességét igazolta.

b) egyszerű magánokirat az, amely az előző alakiságokat nélkülözi. Az egyszerű 
magánokirat bizonyító erejét az adóhatóság szabadon mérlegeli.

Az Air. (103. §) kötelezettségként mondja ki, hogy ha alaposan feltehető, hogy az ellenőr-
zés alá vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, adózással összefüggő elektro-
nikus adatokat, információkat, egyéb iratokat megsemmisítik, azokat az azonosításukra 
alkalmas módon felvett átvételi elismervény ellenében, szükség szerint másolat hátra-
hagyásával be kell vonni. Az iratok a hivatali helyiségben történő tanulmányozás végett 
más esetben is bevonhatók – ennek tipikus esete, ha az adóhatóság hivatali helyiségében 
folyik az adóellenőrzés és nem az adózó székhelyén vagy telephelyén –, ilyen esetekben 
azok az ellenőrzés befejezéséig tarthatók az adóhatóságnál.

Az Air. (104. §) felhatalmazza az adóhatóságot, hogy ha az adózó iratai hiányosak 
vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, és így az adó-

36 III. Fejezet (Értelmező rendelkezések) 7. § 24. pont.
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kötelezettség megállapítására alkalmatlanok, megfelelő határidő tűzésével kötelezheti 
az adózót, hogy iratait, nyilvántartásait a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfe-
lelően rendezze, pótolja, illetve javítsa.

Emellett kimondja azt is (105. §), hogy az adózó a tényállás tisztázásához szükséges 
idegen nyelvű – ide nem értve az angol, német és francia nyelvű – iratai szakfordítá-
sát, számla (egyszerűsített számla), illetve bizonylat esetében annak hiteles magyar 
nyelvű fordítását köteles felhívásra az adóhatóság részére átadni. Fontos tudni ezzel 
összefüggésben, hogy hiteles fordítást, fordításhitelesítést, valamint idegennyelvű hiteles 
másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és For-
dításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet.37

A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok fejlődésével megsokszorozódott az olyan 
gazdasági események száma, ahol a bizonylatokat nem magyar, hanem idegen nyelven 
állítják ki. Ezért a jogalkotó lehetővé teszi, hogy az adóhatóság kötelezze az adózót 
a bizonylat magyar nyelvre történő lefordítására, ha a tényállás tisztázása másként nem 
lehetséges. Tekintettel a szakfordítás költségigényére és az adózók adminisztrációs ter-
heinek csökkentését deklaráló kormányzati szándékra, a törvény az angol, német vagy 
francia nyelven rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok esetén mentesíti az adó-
zókat a szakfordítás kötelezettsége alól.

A szakértői vélemény (szakértő igénybevétele az ellenőrzés során)

Az Air. (66. §) szabályai szerint szakértőt kell meghallgatni vagy szakvéleményt kell 
kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges 
szakértelem szükséges, és az eljáró adóhatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelem-
mel. A szakértő tehát az ügyfelektől és a hatóságtól különböző, szakértelemmel rendel-
kező személy, aki az eljárás egyéb résztvevőjének minősül.

Ha jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt a szervezetet, 
intézményt, testületet vagy személyt kell szakértőként kirendelni. Az adóhatóság egyéb 
esetben az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevé-
kenység végzésére jogosult szakértőt rendelhet ki.

Az ellenőrzési eljárás során is felmerülhetnek olyan szakkérdések, amelyek eldön-
tésére az eljáró adóhatóság nem rendelkezik megfelelő képesítésű alkalmazottal, illetve 
bizonyos esetekben maga a jogszabály írja elő szakértő bevonásának szükségességét. 
A szakértőt írásban kell kirendelni, az általa adott szakvélemény bizonyíték, de nem 
kötelező érvényű az adóhatóság számára (a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve 
ebben is érvényesül).

Nem vehet részt az ügyben szakértőként, akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó 
kizárási ok áll fenn, illetve, aki tanúként nem hallgatható meg, vagy a tanúvallomást 

37 Lásd: a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §.
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megtagadhatja (ezen esetköröket a tanúvallomás mint bizonyítási eszköz ismertetése 
során részletezem).

A szakértő kirendelése végzésben történik. A kirendelés az igazságügyi szakértő 
eljárását megalapozó, jogszabályban meghatározott hatóság által meghozott döntés, 
amely minden esetben az igazságügyi szakértői tevékenység kifejtésére való felhívást 
tartalmazza.38

A kirendelés tartalmazza a vizsgálat tárgyát, a szakkérdés leírását – azt, hogy a szak-
értőnek milyen kérdésekben kell nyilatkoznia –, a szakértő jogait és kötelezettségeit, 
valamint a szakvélemény megadásához szükséges egyéb körülményeket. A szakvélemény 
előterjesztésére a szakértőnek határidőt vagy határnapot kell megjelölni. A szakértőkre 
egyebekben az igazságügyi szakértőkről szóló törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben az adóellenőrzés során
a) az adózó tevékenységének kutatás-fejlesztési szempontból való minősítésével, illetve
b) a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó költségek kutatás-fejlesztési tevé-

kenységhez való hozzárendelhetőségével összefüggésben merülnek fel kérdések, 
a NAV megkeresheti a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével összefüggő 
eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervet,

mint szakértőt.39

A jelenlegi jogi szabályozás szerint – 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról – ez a szerv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A nyilatkozat

Az adózó, képviselője, alkalmazottja, illetve más adózó nyilatkozata bizonyítéknak 
minősül.

Az Air. megkülönbözteti a nyilatkozattételt az adózó saját ügyében, illetve a más 
adózó ügyében történő nyilatkozattételt.

Nyilatkozattétel saját ügyben

Az adózónak joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilat-
kozattételt megtagadja. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, az adóhatóság 
az adózót nyilatkozattételre hívhatja fel.40

Az adózó saját ügyében – kvázi ügyfélként – mérlegelheti, hogy tesz nyilatkozatot, 
vagy sem. Azaz a nyilatkozat megtagadható, ennek nem lesz következménye, azonban 
nyilatkozattétel hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni az adóhatóság. 
Ha nyilatkozik az adózó, akkor viszont a valóságnak megfelelő adatokat kell szolgáltat-

38 Isztv. 2. § 9.
39 Air. 101. §.
40 Air. 59. §.
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nia. Mindezekre tekintettel – az eljárási jogok érvényesülése érdekében – fontos, hogy 
az eljáró adóhatóság a nyilatkozattal összefüggő jogairól, kötelezettségeiről tájékoztassa 
az adózót.

Nyilatkozattétel más ügyében

Az adóhatóság az adózót, illetve az adózónak nem minősülő természetes személyt – a vele 
szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, 
adómentességének, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának 
megállapítása, ellenőrzése, illetve az adóhatóság törvényben vagy törvény felhatalma-
zása alapján alkotott önkormányzati rendeletben meghatározott eljárásának lefolytatása 
érdekében – felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilván-
tartásában szereplő adatról, tényről, körülményről.41

A nyilatkozattétel megtagadható, ha az adózó vagy a természetes személy az eljárás-
ban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná.42

Az adóhatóság a nyilatkozattevőt kioktatja jogairól és kötelezettségeiről, valamint 
figyelmezteti a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire.43

Az adózó nyilatkozatától meg kell különböztetni azt a nyilatkozatot, amikor az adó-
hatóság más személyt/adózót hív fel a nyilatkozat megtételére, ez esetben ugyanis 
a nyilatkozatot nem saját adóügyével kapcsolatban teszi az adózó, hanem más adózó 
adóvizsgálata kapcsán. Ennek megfelelően a nyilatkozattételt sem tagadhatja meg, ille-
tőleg ha megtagadja, akkor a tanúvallomás megtagadására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. Ha más személy a tanúvallomás megtételét alapos ok nélkül megtagadja, 
akkor kényszerítő intézkedéseket, illetve hátrányos jogkövetkezményeket (például bírság) 
lehet alkalmazni vele szemben.

A nyilatkozattétel más ügyében egyszerű, az ellenőrzés során alkalmazható bizo-
nyítási eszköz. Előnye a viszonylagos gyorsaságában rejlik, ugyanis a tanú idézésével, 
tárgyalás keretében történő meghallgatásával kapcsolatos előírások, illetve azok végre-
hajtása az ellenőrzést lassítja. Az adóhatóság jellemzően írásbeli nyilatkozatra hívja fel 
az adózókat más adózó adóügyében. A nyilatkozattételre felhívás és a válasz megérkezése 
közötti időtartam alatt a revizor egyéb ellenőrzési cselekményeket végezhet.

Összefoglalóan elmondható, hogy ezzel a jogintézménnyel az Air. (és korábban a régi 
Art.) az adózáshoz jobban igazodó sajátos megoldást alkalmaz, hiszen az adóhatóság 
azokat az adózókat, illetve magánszemélyeket, akik a vizsgált adózóval szerződéses kap-
csolatban álltak vagy állnak, az adózással összefüggő ügyekben nyilatkozat tételére köte-
lezheti tanúvallomásra kötelezés helyett. A nyilatkozattételről a vizsgált adózót az Air. 
57. § (2) bekezdése szerint nem kell értesíteni. Olyan személyt viszont nem lehet az Air. 
60. § (1) bekezdése alapján nyilatkozattételre kötelezni, aki az adózóval nem áll vagy 

41 Air. 60. § (1) bekezdés.
42 Air. 60. § (2) bekezdés.
43 Air. 60. § (3) bekezdés.
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nem állt szerződéses kapcsolatban. Ha az Air. 60. § (1) bekezdése alapján a magánsze-
mélyt nem lehet nyilatkozat tételére kötelezni, akkor az Air. 62. §-a  alapján kell tanúként 
meghallgatni, abban az esetben, ha az ügyre vonatkozó tény tanúval történő bizonyítása 
szükséges. Ilyen lehet például amikor a vizsgált adózóval szerződéses kapcsolatban álló 
vagy állt gazdasági társaság alkalmazottját kell tanúként meghallgatni egy korábban 
lezajlott gazdasági esemény részleteiről. Az alkalmazottal nem állt soha szerződéses 
kapcsolatban a vizsgált adózó, csak az őt foglalkoztató másik adózóval. Ebből következik, 
hogy az alkalmazott csak tanúként hallgatható meg ebben a példabeli esetben.

Az Art. 9. §-a  szerint a nyilatkozattétel is adókötelezettség. Mind a nyilatkozatté-
teli kötelezettség elmulasztásához, illetve jogosulatlan megtagadásához vagy valótlan 
tartalmú nyilatkozat megtételéhez az Air. 69. §-a  az eljárás akadályozásának következ-
ményeit fűzi, azaz a felsorolt cselekmények, mulasztások az eljárás akadályozásának 
minősülnek, és eljárási bírsággal sújthatók. Az eljárási bírság legkisebb összege eseten-
ként 10 ezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 ezer forintig 
terjedhet.

A tanúvallomás

Az adóhatóság eljárása során azt a személyt, akinek valamely jelentős tényről, körül-
ményről tudomása van, tanúként hallgathatja meg.

Az Air. 62. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tanúként idézett személy – a törvényben 
meghatározott kivétellel – köteles tanúvallomást tenni.

Tanú csak természetes személy lehet. A vizsgálat alá vont jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője – az ügyfélhez hasonlóan – nem 
lehet tanú az általa képviselt adózó ügyében. Nincs akadálya azonban annak, hogy pél-
dául a korábbi ügyvezetőt az ellenőrzéssel érintett időszakban megvalósult gazdasági 
eseményekkel összefüggésben tanúként hallgassa meg az adóhatóság.

A tanúnak csak az általa észlelt tényekről kell nyilatkoznia, vélemény, következtetés 
nem lehet a bizonyítás alapja. A tanúzási kötelezettség mindenkit terhel, és magában 
foglalja az igazmondási és a vallomástételi kötelezettséget.

A vallomástétel akadályai

Tanúként nem hallgatható meg
a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, vagy
b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól.

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha
a) az adózó Ptk. szerinti hozzátartozója,
b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 

vádolná,
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c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény sze-
rinti médiatartalom-szolgáltató vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után 
is – és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel 
összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy

d) diplomáciai mentességben részesülő személy.

Az előzőek jelentik a tanúvallomás abszolút és relatív akadályait. Az első esetkörben 
nem kerülhet sor tanúmeghallgatásra, a másik esetkörben a megidézett tanú hivatkoz-
hat a vallomástétel törvényben rögzített akadályára, és ezzel mentesülhet a tanúzási 
kötelezettség alól.

A tanúmeghallgatás

A tanúmeghallgatásról az érintett adózót – akinek az ügyében a tanú meghallgatása 
szükségessé vált – értesíteni kell főszabály szerint, azonban a tanú meghallgatásán nem 
lehet jelen az adózó és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú védett adatról tesz vallo-
mást, vagy ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és lakcímének 
zárt kezelését.44

A meghallgatás kezdetén az adóhatóság megállapítja a tanú személyazonosságát, 
és felhívja a tanút, nyilatkozzon arról, hogy az adózóval milyen viszonyban van, elfo-
gult-e. Ezzel egyidejűleg figyelmezteti jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás jog-
következményeire.45

Ha a megidézett tanú nem jelenik meg a tárgyaláson, és ezt előzetesen vagy utólag 
nem menti ki, a rendőrség útján elővezettethető.

A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az adózó, más tanú és a szakértő 
meghallgatásakor.46

A meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell alkalmazni akkor is, ha az adóhatóság 
a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg.47

Az adóhatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követően vagy helyette 
írásban tegyen tanúvallomást. Ha a tanú meghallgatás nélkül vagy a meghallgatását 
követően írásban tesz tanúvallomást, az írásbeli tanúvallomásból ki kell tűnnie, hogy 
a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint a hamis tanúzás következ-
ményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút az adóhatóság az írásbeli tanúvallomás 
megtételének engedélyezésével egyidejűleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis 
tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmezteti.48

44 Air. 63. § (4) bekezdés.
45 Air. 63. § (1) bekezdés.
46 Air. 63. § (2) bekezdés.
47 Air. 63. § (3) bekezdés.
48 Air. 63. § (5)–(6) bekezdései.
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A törvény garanciális jellegű szabályainak megtartásával kell eljárni a nyilatkozta-
tás/tanúvallomás felvétele, illetve a nyilatkozattétel/tanúvallomás megtagadása esetén. 
Így – figyelemmel az Air. 38. §-ában foglaltakra – a kiskorút, a cselekvőképtelen vagy 
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorút, valamint a fogyatékossággal 
élő személyt az adóigazgatási eljárásban fokozott védelem illeti meg. Erre tekintettel

a) tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljá-
rásban részt vevő más személyek jelenlétében történő meghallgatása az érdekeit 
nem sérti,

b) lehetőség szerint a lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén kell meghallgatni,
c) akkor hívható fel személyes nyilatkozattételre, és akkor hallgatható meg tanúként, 

ha ezt állapota megengedi, és személyes nyilatkozata vagy tanúvallomása más 
módon nem pótolható.

Az, aki nem cselekvőképes, nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, illetve tanúként 
akkor hallgatható meg, ha nyilatkozatot, illetve tanúvallomást kíván tenni, és a törvé-
nyes képviselője, vagy – érdekellentét esetén – eseti gondnoka vagy eseti gyámja ehhez 
hozzájárul. A szóbeli nyilatkozat, illetve a tanúvallomás megtételére csak a törvényes 
képviselő vagy az eseti gondnok jelenlétében kerülhet sor, az írásbeli nyilatkozathoz 
a törvényes képviselő vagy az eseti gondnok aláírása szükséges.

A tanú meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely az ellenőrzési eljárás 
iratanyagának részét képezi.

A helyszíni szemle

Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy 
személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, az adóhatóság szemlét rendelhet el.

A szemletárgy birtokosát – ha az a szemle eredményességét nem veszélyez-
teti – a szemléről előzetesen értesíteni kell, de a szemletárgy birtokosának távolléte – ha 
jelenléte nem szükségszerű – nem akadálya a szemle megtartásának.

Ha a szemletárgy birtokosának természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt 
kezelését nem rendelték el, a szemlén az adózó jelen lehet.49

A szemle megtartása során – az ismert tulajdonos értesítésével egyidejűleg – a szem-
letárgy birtokosa kötelezhető a szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az adózót 
a szemle helyszínére beengedje.

A szemle során az adóhatóság eljáró tagja jogosult különösen
a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,
b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,
c) felvilágosítást kérni, illetve
d) mintát venni.50

49 Air. 64. §.
50 Air. 65. §.
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A helyszíni szemléről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni

A mintavétel

A mintavételre vonatkozó szabályokat az Air. 108. §-a  tartalmazza, amely rögzíti, hogy 
az adóhatóság az ellenőrzés során jogosult mintavételre.

A mintavételhez szükséges feltételek biztosítása az adózó kötelezettsége. Az adózó 
a mintavétel során jogosult, az adóhatóság felhívására pedig köteles jelen lenni vagy 
képviseletét biztosítani. A mintavételt – a vonatkozó előírások betartásával és az adó-
hatóság felügyelete mellett – saját kérelmére vagy az adóhatóság felhívására az adózó 
maga is elvégezheti.

A mintavétellel kapcsolatban az adózónál felmerült költség az adózót terheli. A min-
tavétel egyéb költsége, a laboratóriumi vagy egyéb vizsgálatok költsége – ha a minta-
vétel eredményeként az adóhatóság jogsértést állapít meg – az adózót, egyéb esetben 
az adóhatóságot terheli.

Ha az adózó a mintavételről felvett jegyzőkönyvben nem kéri, hogy a laboratóriumi 
vagy egyéb vizsgálatok során meg nem semmisült mintát részére visszaadják, akkor 
azt az adóhatóság megsemmisítheti, vagy kötelezheti az adózót, hogy saját költségére 
a megmaradt mintát szállítsa el.

A mintavétel különösen olyan adónemek ellenőrzése esetén válhat szükségessé, 
amelyek során az ellenőrzött adóalany termékeinek összetétele puszta ránézésre nem 
állapítható meg (például népegészségügyitermékadó-köteles termék vonatkozásában 
a sótartalom mértéke), illetve nem állapítható meg az adott termékről, hogy termékdíj 
köteles-e, vagy sem (környezetvédelmi termékdíj). Ilyen esetekben a termék besorolása, 
szabály alá tartozása, vagy az alól történő kizárása megállapításához elengedhetetlenül 
szükséges az adózással érintett termékkörből mintát venni. A mintavételt követő eljá-
rásban készült szakvélemény lesz az ellenőrzési eljárásban bizonyíték.

A próbavásárlás

Az Air. (107. §) kimondja, hogy számla- és nyugtakibocsátási kötelezettség ellenőrzése 
érdekében az adóhatóság próbavásárlást végezhet.

A próbavásárlásra vonatkozó különös szabályokat a Vhr. 93. §-a  tartalmazza. Próba-
vásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni, 
és ezzel egyidejűleg az eladó az áru visszavétele mellett a vételárat köteles visszatéríteni.

Ha a próbavásárlásra elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy egyéb, 
megrendelésen alapuló termékértékesítést folytató adózónál kerül sor, és a kiszállított 
termékhez az értékesítéshez kapcsolódó bizonylatot nem mellékelték, az adóhatóság jogo-
sult annak csomagolását megbontani és meggyőződni arról, hogy a bizonylatot az eladó 
a csomagoláson belül elhelyezte-e. A megrendelt termék kiszállításában közreműködő 
személy az ellenőrzés során hatósági tanúként közreműködik.
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Az adóhatóság a termék visszaszolgáltatására csak abban az esetben köteles, ha annak 
vételárát az eladó – az erre vonatkozó felszólítást követően – visszatérítette. Ha az eladó 
a termék visszavételét és a vételár visszafizetését megtagadja, a vételár eljárási költség-
nek minősül, amelyet az eladó visel, illetve a terméket az adóhatóság az adóvégrehajtás 
szabályai szerint értékesíti, ennek meghiúsulása esetén megsemmisíti.

Az adózó termékértékesítései, illetve az általa nyújtott szolgáltatások után az Áfa. tv. 
szerinti esetekben számlát, egyszerűsített számlát, ennek hiányában nyugtát köteles kibo-
csátani. A próbavásárlás kifejezetten a számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzését célozza. Az ellenőrzés az adózó, meghatalmazottja vagy alkalmazottja (akár 
az értékesítésben közreműködő személy) jelenlétében folytatható le, akár üzletben, akár 
közterületen, piacon stb. A vizsgálat tapasztalatait jegyzőkönyvbe kell foglalni, szükség 
esetén tanúkat is be lehet vonni az ellenőrzésbe.

A fel nem fedett próbavásárlás

A fel nem fedett próbavásárlásra vonatkozó szabályok a Vhr. 94. §-ában találhatók. 
Ez a szabályozás arra ad lehetőséget, hogy ne fedje fel a kilétét az ellenőrzést végző 
revizor próbavásárlás esetén, amennyiben nem tapasztal jogsértést.

Fel nem fedett próbavásárlás esetén ugyanis az ellenőrzési jogosultságot – ha az adó-
hatóság jogsértést nem állapít meg – a próbavásárlás befejezésekor nem kell igazolni, azt 
az adózó részére (utólag) kézbesített jegyzőkönyv tanúsítja. Ha az adóhatóság jogsértést 
nem állapít meg, az ellenőrzés megállapításait a jelen lévő alkalmazottal vagy az érté-
kesítésben közreműködő személlyel az adóhatóság nem ismerteti.

Abban az esetben pedig, ha az adózó a számla- nyugtaadási kötelezettségét megsérti, 
azaz az adóhatóság jogsértést állapít meg, a próbavásárlás előzőleg ismertetett szabályait 
kell alkalmazni.

Az elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai

Az ellenőrzés során bizonyíték lehet az elrendelt kapcsolódó vizsgálat (ellenőrzés) során 
feltárt adat, tény, információ.

A Vhr. (77. §) kimondja, hogy az adóhatóság az adózó ellenőrzése során a tényállás 
tisztázása érdekében más adózó ellenőrzését elrendelheti (kapcsolódó vizsgálat). A kap-
csolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az adózónál vagy a vele szerződéses kapcso-
latban állt vagy álló adózónál már folyamatban lévő ellenőrzés, ha annak eredménye 
a tényállás tisztázásához szükséges.

Az adóhatóság a kapcsolódó vizsgálat időtartama alatt az ellenőrzést folytathatja.
Ha a kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján az alapügy 

tényállása a kapcsolódó vizsgálattal érintett körben tisztázott, az ellenőrzés a kapcsolódó 
vizsgálat befejezésétől függetlenül lezárható. Az adóhatóság az adózót a kapcsolódó 
vizsgálat kezdő és befejező időpontjáról értesíti.
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A fentiek szerint az adóhatóság – ellenőrzése során – más adózóra kiterjedően kap-
csolódó vizsgálat lefolytatását rendelheti el az adózóval vélt vagy valós szerződéses 
kapcsolatban lévő adózónál. A más adózónál feltárt tények, körülmények elősegíthetik 
az eredeti vizsgálat alá vont adózónál feltárt tényállás tisztázását, az iratok valóság-
tartalmának megítélését, a szerződések mögött rejlő tényleges gazdasági események 
kiderítését. Az adóhatóság – szükség szerint – egyidejűleg több kapcsolódó vizsgálat 
lefolytatását is elrendelheti. Ha egy adott ellenőrzés során a tényállás teljes körű feltárá-
sához nem kell egy másik adózónál ellenőrzést elrendelni, mert az már folyamatban van, 
akkor ebben az esetben a már folyamatban lévő ellenőrzés eredményét kell megvárni, 
és a releváns információkat fel lehet használni az eredeti ellenőrzéshez.

Az ellenőrzési gyakorlatban a kapcsolódó vizsgálatok a következőképpen hajthatók 
végre attól függően, hogy a kapcsolódó vizsgálattal érintett adózó vonatkozásában melyik 
fővárosi/megyei adó- és vámigazgatóság illetékes:

 – ha az eredeti ellenőrzésben érintett adózó és a kapcsolódó vizsgálattal érintett adózó 
ugyanazon elsőfokú adóhatóság illetékességi területéhez tartozik, úgy az eredeti 
ellenőrzést végző adóhatóság maga folytatja le a kapcsolódó vizsgálatot

 – abban az esetben, ha más adóhatóság illetékességi területén van a székhelye a kap-
csolódó vizsgálattal érintett adózónak, akkor az eredeti ellenőrzést végző adóha-
tóság megkeresi az illetékes adóhatóságot a kapcsolódó ellenőrzés lefolytatására, 
vagy a NAV vezetőjének engedélyét kéri az illetékességi területen kívüli vizsgálat 
elvégzéséhez.

Az adózói jogok ismertetése körében már utaltam rá, hogy az eredetileg vizsgálattal 
érintett adózóval ismertetni kell a kapcsolódó vizsgálat során felmerült, az ő ügyében 
releváns tényeket, körülményeket, bizonyítékokat, de az ismertetés során az adótitok 
védelmét fokozottan szem előtt kell tartani.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az adóhatóság kötelezettségeit az ellenőrzés során!
2. Ismertesse a legjellemzőbb bizonyítási eszközöket!
3. Ismertesse az adóhatóság jogosultságait az ellenőrzési eljárásban!
4. Ismertesse az adózó jogait az ellenőrzési eljárásban!
5. Ismertesse az adózó kötelezettségeit az ellenőrzési eljárás során!



Az adóhatósági ellenőrzések lefolytatása,  
az ellenőrzési határidők

Az adóhatóság az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesí-
tésének vagy megsértésének megállapítása, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása 
érdekében ellenőrzést folytat, rögzíti az Air. 86. §-a.

Az adóhatóság adóztatási tevékenységének egyik legfontosabb része az ellenőrzés, 
a továbbiakban az adóhatósági ellenőrzés részletszabályait tekintem át.

Általános szabályok

Az adóhatósági ellenőrzésekre irányadó általános szabály szerint az ellenőrzést az adó, 
illetve a költségvetési támogatás megállapításához való jog elévülési idején belül kell 
lefolytatni (Vhr. 78. §).

Ez a szabály az ellenőrzés egyik korlátját határozza meg, ugyanis az időmúlás az adó-
zásban is a jogérvényesítés megszűnését eredményezi: az elévülési idő leteltét követően 
az adóhatóságnak megszűnik az a joga, hogy az adókötelezettségek teljesítését elle-
nőrizze. Bizonyos jogilag szabályozott tények, illetve körülmények ugyanakkor az elé-
vülés nyugvását, meghosszabbodását, illetve megszakítását eredményezik. Ezekről egy 
későbbi fejezetben lesz majd részletesebben szó.

A Vhr. a helyszíni ellenőrzések vonatkozásában további korlátként előírja, hogy 
az önálló tevékenységet folytató adózónál a tevékenység végzése időszakában (mun-
kaidőben), más személynél napközben reggel 8 és este 8 óra között lehet ellenőrzést 
lefolytatni. Ettől az adózó kérelmére lehet eltérni. A helyszíni ellenőrzés része az adózó 
székhelyén, telephelyén kívül tárolt, illetve őrzött eszközök, iratok vizsgálata is.

A hatóság hivatali helyiségében az ellenőrzést a hivatali időben kell lefolytatni. 
A hivatali időt úgy kell megállapítani, hogy az az adózó meghallgatására annak mun-
kaidején kívül is alkalmat adjon.

A fenti szabályból adódóan az ellenőrzést az adóhatóság hivatalos helyiségében, vagy 
az adózó székhelyén, telephelyén, az adóköteles tevékenység végzésének helyén, azaz 
a helyszínen lehet lefolytatni.

A gyakorlatban legtöbbször az adóhatóság helyszíni vizsgálatot tart. Ennek fő indoka, 
hogy a helyszínen állnak rendelkezésre a vizsgálat lefolytatásához szükséges eredeti 
bizonylatok, könyvek, nyilvántartások, helyszínen folyik az a tevékenység, amely adó-
kötelezettséget keletkeztet stb. Az is természetes, hogy a helyszínen az adózó tevékeny-
sége jobban megítélhető, mivel sok esetben magát a végzett tevékenységet is meg kell 
vizsgálnia az adóhatóságnak a tényállás tisztázása körében.

Vannak azonban olyan esetek, amikor a helyszíni ellenőrzés szükségtelen vagy a hely-
színi ellenőrzésnek akadálya van. Szükségtelen helyszíni ellenőrzést tartani, ha a rendel-
kezésre álló adatok és iratok alapján, akár az adózó meghallgatása nélkül is lefolytatható 
az ellenőrzés (például magánszemély esetében, aki személyi kedvezményt vett igénybe 
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személyi jövedelemadó bevallásában, az adóhatóság felhívására becsatolta a vonatkozó 
orvosi igazolást, és ezzel megfelelően igazolta az adókedvezményre való jogosultságát).

Akadálya lehet a helyszíni ellenőrzésnek például, ha megszűnő vállalkozásnál kell 
a vizsgálatot lefolytatni. A gazdálkodó szervezetek jellemzően végelszámolással, illetve 
felszámolási eljárással szűnnek meg. Ezen eljárások megindulásakor tevékenységzáró 
bevallást kell benyújtaniuk, amelyet az adóhatóság ellenőriz. Ezeknél a vizsgálatoknál 
sok esetben nem lehet a megszűnt vállalkozó székhelyén, telephelyén lefolytatni az elle-
nőrzést, mert az ingatlan már nem áll az adózó birtokában, az adóhatóság a végelszá-
molóval, felszámolóval tart kapcsolatot az ellenőrzés során.

Az ellenőrzés lefolytatásának helyszíne vonatkozásában az adóhatóság dönt, célsze-
rűségi szempontok, illetve objektív körülmények alapján.

Az ellenőrzés megindítása

Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésével, ennek mellőzése esetén 
a megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával, vagy az általános megbí-
zólevél bemutatásával kezdődik.51 A helyszíni ellenőrzést az adóhatóság csak akkor 
kezdheti meg, ha az adózó, vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában 
két hatósági tanú jelen van.52

A szabály általánosan rendezi, hogy mely időponttól kell számítani az ellenőrzés 
megkezdését. Az ellenőrzés megkezdéséhez különböző joghatások fűződnek, egyrészt 
az ellenőrzés kezdő időpontjától kell számítani az ellenőrzési határidőt, másrészt az elle-
nőrzés megkezdésével áll be az önellenőrzési tilalom az adóellenőrzések vonatkozásában.

Adóellenőrzések esetén az eljáró adóhatóság rendszerint előzetes értesítést küld ki 
az adózónak a vizsgálatról, és ez esetben az értesítés kézbesítésével beáll az önellenőr-
zési tilalom a vizsgálni kívánt adónemre és időszakra vonatkozóan, továbbá az adózó 
az esetlegesen elmulasztott bevallását sem pótolhatja. Az Art. 49. § (6) bekezdése ugyanis 
kimondja, hogy a vizsgálat alá vont adó, költségvetési támogatás vonatkozásában a be 
nem nyújtott bevallás az adóellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig pótolható.

Az adóellenőrzésről szóló előzetes értesítés kiküldésével az adózó ugyan értesül 
az adóhatóság ellenőrzési szándékáról, azonban az ellenőrzési határidő számítása csak 
a megbízólevél kézbesítésével, átadásával kezdődik meg az Air. 94. §-a  alapján. Az adó-
hatóság dönthet úgy is, hogy az előzetes értesítést mellőzi az adóellenőrzésről, ebben 
az esetben a megbízólevél kézbesítésével, átadásával beáll az önellenőrzési tilalom, 
és elkezdődik az ellenőrzési határidő számítása is.

Ha az adóhatóság helyszínen (tehát nem az adóhatóság hivatalos helyiségében) folytat 
ellenőrzést, akkor az ellenőrzést csak akkor kezdheti meg, ha az adózó vagy képviselője 
jelen van, ennek hiányában két hatósági tanú közreműködését kell igénybe venni az elle-
nőrzés jogszerű megkezdéséhez.

51 Air. 96. §.
52 Vhr. 73. §.
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Ha az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja, foglalkoztatottja a megbízólevél 
átvételét megtagadja, az ellenőrzés két hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyző-
könyv felvételével és aláírásával kezdődik.53

Ha az adózó (meghatalmazottja vagy foglalkoztatottja) nem hajlandó átvenni a meg-
bízólevelet (jellemzően helyszíni ellenőrzésnél fordulhat ez elő), az adóhatóság gondos-
kodik két hatósági tanú bevonásáról, és jegyzőkönyvben rögzíti az adózó akadályozó 
magatartását, majd a két hatósági tanú jelenlétében megkezdheti az ellenőrzést. Erre 
a célra kívülálló személyt (például az adott helyszínen tartózkodó vásárló, másik árus, 
közelben lévő járókelő stb.) kell felkérni, az adóhatóság alkalmazottja nem működhet 
közre hatósági tanúként.

Amennyiben az előzetes értesítés nem veszélyezteti az ellenőrzés eredményességét, 
az adóhatóság előzetes értesítést küld ki az adózónak az elrendelt vizsgálatról.

Az előzetes értesítés az alábbiakat tartalmazza:
 – tájékoztatást arról, hogy az adóhatóság milyen típusú ellenőrzést kíván lefolytatni;
 – helyszíni vizsgálat esetén a vizsgálat helyszínének és időpontjának megjelölését;
 – az ellenőrzést végző adóellenőrök nevét
 – ha az adóhatóság hivatalos helyiségében történik az ellenőrzés, és az adózó elekt-

ronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, akkor felhívást arra, hogy a megjelölt 
időpontban és helyszínen jelenjen meg, és bocsássa a revízió rendelkezésére az adó-
kötelezettség megállapításával összefüggő iratait;

 – elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó esetén felhívást arra, hogy bocsássa 
a revízió rendelkezésére elektronikus úton az adókötelezettség megállapításával 
összefüggő iratait,

 – figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy az esetleges akadályoztatását jelezze;
 – figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy eljárási képviselő meghatalmazása esetén 

a képviseleti jogosultságot igazolni szükséges az ellenőrzés során;
 – tájékoztatást a megjelenés és az iratok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása 

miatti jogkövetkezményekről;
 – tájékoztatást arról, hogy adóellenőrzés esetén a vizsgálat alá vont adónemre és idő-

szakra az önellenőrzési tilalom beáll, illetve arról, hogy a vizsgálat alá vont adó, költ-
ségvetési támogatás vonatkozásában a be nem nyújtott bevallás már nem pótolható;

 – tájékoztatást az adózó jogairól és kötelezettségeiről.

Megbízólevél

Ellenőrzést kizárólag megbízólevél alapján folytathat le az adóhatóság.
A megbízólevél az ellenőrzés elvégzésére jogosító okirat, amely a Vhr. 74. § (1) bekez-

dése szerinti normál kitöltöttségű megbízólevél (a továbbiakban: megbízólevél), vagy 
a Vhr. 74. § (2) bekezdése szerinti – a NAV vezetője által kiállított – általános megbí-
zólevél lehet.

53 Air. 96. § (2) bekezdés.
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A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző adóhatóság megnevezését, az elle-
nőrzés alá vont adózó nevét, az ellenőrzés típusának megnevezését, valamint adóelle-
nőrzés esetén az ellenőrzés alá vont adónemet és időszakot is.54

A megbízólevél arról ad tájékoztatást, hogy mely adózónál, milyen időszakra és mely 
adókötelezettségek tekintetében végezhetnek ellenőrzést az azon megjelölt revizorok. 
Ebből szerez tudomást az adózó arról, hogy mire irányul, mire terjedhet ki a vizsgálat, 
és annak lefolytatására az adóhatóság mely alkalmazottja jogosult. Ugyanakkor az adóha-
tóságot is köti a megbízólevél tartalma. Az abban meghatározott időszakon és adónemen 
nem terjeszkedhet túl az adóhatóság a vizsgálat során, azaz csak azt a típusú vizsgálatot 
végezheti el, amelyre a megbízólevél feljogosítja.

Az ellenőrzési ügyek kimenő iratainak előállítását és kiküldését a NAV-nál az ELL-
VITA-rendszer biztosítja. A normál kitöltöttségű megbízólevél kiállítása (elektroni-
kus kapcsolattartás esetén) úgy történik, hogy az ELLVITA-rendszer „Megbízólevél 
készítése” menüpontjából indítja el az ügyben szereplő revizor (megfelelő informati-
kai jogosultsággal) a megbízólevél kiállítását egy úgynevezett „iratvarázsló” program 
segítségével. A megbízólevél jóváhagyását az ügygazda szervezet vezetője végezheti 
el (szintén megfelelő informatikai jogosultsággal). A jóváhagyott megbízólevél adatai 
átadásra kerülnek a REV-rendszerbe, és ott is létrejön az ellenőrzési ügy.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók tekintetében a megbízólevélt is 
elektronikus úton kézbesítik főszabály szerint. Az adóhatósági iratot – ideértve a megbí-
zólevelet is – a meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek 
kell kézbesíteni hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben  meghatározott elektronikus úton. 
Ez azt jelenti, hogy a megbízólevelet az adózó (képviselője), illetve meghatalmazottja 
elektronikus kézbesítési tárhelyére küldik ki. Elektronikus kapcsolattartás esetén a kéz-
besítésre az Eüsztv. 14. § (4) bekezdését kell alkalmazni, vagyis a hivatalos elérhetőségre 
kézbesített küldemény (jelen esetben a megbízólevél) kézbesítettnek minősül:

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő 
átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a kül-
demény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban 
feltüntetett időpontban, vagy

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a kül-
deményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés 
igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A megbízólevél személyes átadása esetén (például ha a vizsgált adózó elektronikus 
kapcsolattartásra nem kötelezett, vagy ha az adózó székhelyén, telephelyén történik 
az ellenőrzés) a megbízólevél átadásának tényét a megbízólevélen az adózó, vagy kép-
viselője, meghatalmazottja, illetve alkalmazottja vagy az értékesítésben közreműködő 
személy aláírásával kell igazoltatni.

54 Vhr. 74. §.
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Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat lefolytatásához általános megbízólevelet is kiál-
líthat. Az általános megbízólevél az ellenőrzést végző adóhatóság megnevezését, az eljáró 
adóellenőr nevét, valamint a megbízólevél érvényességi idejét tartalmazza.

Az általános megbízólevéllel az állami adó- és vámhatóság adóellenőre területi meg-
kötés nélkül jogosult ellenőrzés lefolytatására.55

A megbízólevél egy speciális típusa az általános megbízólevél, amely mind tartal-
mát, mind a hozzá fűződő jogosítványokat tekintve eltér az előzőekben említett normál 
kitöltöttségű megbízólevéltől.

Megjelenési formáját tekintve leginkább egy kártya formátumú igazolványra hason-
lít, és nem tartalmaz más információt, mint az adóellenőr nevét, az ellenőrzést végző 
adóhatóság megnevezését, valamint a megbízólevél érvényességi idejét (lejáratát). Ebből 
következően önmagában nem alkalmas arra, hogy a felhatalmazása alapján elvégzett 
ellenőrzést dokumentálni lehessen vele, hiszen nincs mód arra, hogy a bemutatásának 
megtörténtét a vizsgált adózó a megbízólevél aláírásával igazolja, mint ahogy az egyéb-
ként a normál kitöltöttségű megbízólevélnél történik. Ezért az általános megbízólevélhez 
az adóhatóság rendszeresített egy azonosító adatlapot, amely már alkalmas arra, hogy 
az általános megbízólevéllel elvégzett vizsgálatot beazonosítsa, hiszen az azonosító adat-
lap aláírásával az adózó leigazolja, hogy az általános megbízólevelet az eljáró adóelle-
nőr a helyszíni vizsgálatkor bemutatta, és ezzel a vizsgálat lefolytatására jogosultságát 
igazolta. Ezt az adózó által aláírt azonosító adatlapot az adóhatóság beiktatja, ezzel 
az ellenőrzési ügy iratanyagának részévé válik. Az általános megbízólevéllel végzett 
vizsgálatok REV-rendszerben történő nyilvántartására és feldolgozására tehát az azo-
nosító adatlap szolgál.

Az azonosító adatlapot – a megbízólevélhez hasonló eljárással – a megfelelő jogosult-
sággal rendelkező személy a REV-rendszerből állítja elő. Az azonosító adatlap kitöltendő 
részei közül előre kerül rögzítésre az adatlap száma (amely tartalmazza az ellenőrzést 
végző osztály kódját és egy sorszámot), valamint legalább egy, általános megbízólevéllel 
rendelkező ellenőr neve és az ő általános megbízólevelének a száma. Az adatlap egyéb 
kitöltendő sorait (például az ellenőrzést végző szerv részéről eljáró további személy[ek] 
neve, eljárási minősége, ellenőrzésre feljogosító okmányuk típusa és száma, ellenőrzés 
időpontja, az adózó neve, adatai, az adózó részéről az azonosító adatlapot aláíró személy 
eljárási minősége) az ellenőrzést végző személyek a vizsgálat során kézzel töltik ki.

Az általános megbízólevél mintáját a 2. ábra tartalmazza.

55 Vhr. 74. § (2)–(4) bekezdései.
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2. ábra
Forrás: NAV belső

Az általános megbízólevéllel rendelkező adóhatósági alkalmazott jogosult előre meg nem 
határozott adózók ellenőrzésére, területi megkötés nélkül. Tipikusan ilyen, általános meg-
bízólevéllel rendelkező revizorok végeznek ellenőrzést piacokon, fesztiválokon, egyéb 
közterületeken, amikor előre nincs meghatározva az ellenőrzött adózó személye, valamint 
az ellenőrzés pontos tárgya, hanem az adott helyzet, a helyszínen tapasztalt körülmények 
döntik el, hogy kinek az ellenőrzése válik indokolttá. A NAV revizori állományán belül 
is korlátozott az általános megbízólevéllel rendelkező revizorok létszáma, a NAV veze-
tője által megbízott adóellenőrök rendelkezhetnek ilyen megbízólevéllel. Az általános 
megbízólevélhez vizsgálatonként kapcsolt azonosító adatlap tehát alapvetően technikai 
funkciót tölt be, amelynek célja az általános megbízólevéllel rendelkező revizorok által 
lefolytatott konkrét ellenőrzések nyilvántartása.

A papír alapú normál kitöltöttségű megbízólevél és az azonosító adatlap legalább két 
példányban készül, a más szakterülettel (például vámszakterület) közös ellenőrzésre 
jogosító megbízólevél kiállítása három példányban történik. A megbízólevél szigorú 
számadású bizonylatnak minősül, ami azt jelenti, hogy az adóhatóságnak a kiállított meg-
bízólevelekről olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely biztosítja azok elszámoltatását.

A megbízólevél átadása esetében a megbízólevél átadásának tényét a megbízólevé-
len vagy az azonosító adatlapon az adózó vagy képviselője, meghatalmazottja, illetve 
alkalmazottja vagy az értékesítésben közreműködő személy aláírásával kell igazoltatni. 
A vizsgálatban részt vevő ellenőrök az általuk is aláírt megbízólevél vagy azonosító 
adatlap 1 példányát átadják az adózónak. A másik példány a vizsgálati dokumentáció 
része. Az átvétel megtagadását a vizsgálatban részt vevő ellenőröknek az adatlapra fel 
kell jegyezniük és az adatlapot postai úton az adózó részére meg kell küldeni.

A jogi szabályozás – ahogy erre már korábban utaltam – rögzíti, hogy az ellenőrzés 
során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha törvény 
a bizonyítást az adózó kötelezettségévé teszi. Az adóhatóság a tényállás tisztázása során 
az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, körül-
mény – a becslési eljárás kivételével – az adózó terhére nem értékelhető.56

56 Air. 99. §.
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Ez az általános tényállás tisztázási kötelezettség áthatja az egész ellenőrzési eljárást. 
A következőkben a két adóhatósági ellenőrzésfajta közül először az adóellenőrzés rész-
letes szabályait tekintem át.

Az adóellenőrzésre vonatkozó részletszabályok

Az önadózás sajátossága, hogy az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettségét 
az adóhatóság meghatározott adókra, időszakokra vonatkozóan utólagosan ellenőrzi.

Ahogy azt már a jegyzet elején rögzítettem az egyes ellenőrzési fajták meghatáro-
zásánál, adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási 
kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatá-
rozott időszakra több adó és támogatás tekintetében vizsgálja, továbbá a bevallási idő-
szak ellenőrzéssel történt lezárásának hatályával a kiutalást megelőzően is vizsgálhatja 
az adóhatóság.57

Az adóellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az adóhatóság az adózó 
terhére, illetve javára adókülönbözetként állapítja meg.58

Az adókülönbözet fogalmát az Art. 7. § 4. pontja (Értelmező rendelkezések) az aláb-
biak szerint fogalmazza meg:

Adókülönbözet: a bevallott, bejelentett, bevallani, bejelenteni elmulasztott vagy 
az adatbejelentés, bevallás alapján kivetett, illetve kivethető és az adóhatóság által utó-
lag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, ide nem értve a következő 
időszakra átvihető követelés különbözetét.

Leegyszerűsítve a fenti fogalmat adókülönbözet alatt az adóalany által bevallott (vagy 
éppen bevallani elmulasztott), és az adóellenőrzés során a revizorok által utólag megálla-
pított adó különbözetét értjük, amely lehet az adózó javára szóló adókülönbözet, és lehet 
az adózó terhére szóló adókülönbözet.

Az adózó javára akkor állapít meg az adóhatóság adókülönbözetet, ha több kötele-
zettséget vallott, mint amennyi a jogi szabályozás alapján terhelte volna, míg az adózó 
terhére akkor állapít meg az adóhatóság adókülönbözetet, ha kevesebb kötelezettséget 
vallott, mint amennyi jogszabály szerint terhelte.

Az adóellenőrzés végrehajtása

A gyakorlatban az adóellenőrzés jellemzően dokumentációs vizsgálatot jelent, azaz 
az adóellenőr az adózó könyvei, nyilvántartásai, bizonylatai ellenőrzésével állapítja meg 
azt, hogy az adózó bevallásában szereplő adókötelezettség megfelel-e a jogszabályi ren-
delkezéseknek, illetve ha az adózó jogellenesen nem nyújtott be adóbevallást, akkor 
helyette a revízió fogja megállapítani a kötelezettségeket adókülönbözetként.

57 Air. 90. §.
58 Vhr. 83. §.
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A dokumentációs ellenőrzés az adók (költségvetési támogatások) analitikus nyil-
vántartásainak – a vizsgálati feladattól és irányultságtól függően az adózó egyéb nyil-
vántartásainak, könyvelésének – rendszerszemléletű ellenőrzésével kezdődik. Ennek 
a „felmérés” jellegű vizsgálatnak a szempontjai a következők:

a) Az analitikus nyilvántartások adattartalmának áttekintése, azaz annak megálla-
pítása, hogy

 – megfelelnek-e a törvényi előírásoknak (az adóalany belső szabályozásának),
 – az adóbevallások, támogatásigénylések adattartalmának,
 – az ellenőrizhetőség követelményének.
b) Folyamatos-e a nyilvántartások vezetése, és ez a folyamatosság a feldolgozott 

bizonylatok időpontját illetően is érvényesül-e.
c) Az analitikus nyilvántartások összegszerűségükben helyesek-e (itt csak a számszaki 

helyességről van szó).
d) Mindenkor vizsgálandó, hogy fennáll-e az egyezőségük a főkönyvi könyveléssel, 

(pénztárkönyvvel, naplófőkönyvvel) és az adóbevallással, illetve az adószámlával.
Ha az előbbi feltételeknek, követelményeknek megfelelnek a nyilvántartás(ok), akkor 

az adóellenőrök levonhatják a következtetést, hogy az adózó iratai, nyilvántartásai rend-
szerszerűségükben biztosítják az adókötelezettség megállapítását.

Ezt követően kezdődhet a mélyebb, tartalmi felülvizsgálat, vagyis annak ellenőrzése, 
hogy a nyilvántartásokba bejegyzett adatok bizonylatokkal alátámasztottak-e. Az adóel-
lenőrzések többsége nem jelenti az adózó összes könyvelt adatának, bizonylatának a vizs-
gálatát, hiszen ez, figyelemmel az ellenőrzési határidőre is, fizikailag megvalósíthatat-
lan lenne az esetek többségében. Ezért gyakorta az egyes bizonylatok szúrópróbaszerű 
kiválasztásával végzi el az ellenőrzést a revízió, vagy esetenként a vizsgálati időszakon 
belül egy rövidebb időtartamot (például egy hónap vagy egy negyedév) választanak 
ki, és az ehhez kapcsolódó bizonylatokat tételesen felülvizsgálja a revízió. A vizsgálati 
programnak tartalmaznia kell a bizonylatok felülvizsgálatának módját, azaz azt, hogy 
megengedett-e a szúrópróbaszerű ellenőrzés, vagy tételes felülvizsgálatra kötelezett 
a revizor, továbbá a vizsgálati jegyzőkönyvben is számot kell adni a bizonylatok felül-
vizsgálatának módjáról. Ha a vizsgálati program megengedi a szúrópróbaszerű felül-
vizsgálatot, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíteni kell azokat a körülményeket, 
amelyek alapján a bizonylatokat kiválasztják.

Ellenőrzésenként változó lehet, hogy mely körülmények miatt választ ki egy-egy 
bizonylatot a revízió az azon szereplő ügylet részletes megvizsgálása céljából.

Ilyen körülmény lehet például:
 – a számlán szereplő összeg különös nagyságrendje,
 – az értékesítés és beszerzés irányultsága (például közösségen belüli beszerzés, 

export),
 – a kapcsolt vállalkozói körben kibocsátott vagy befogadott nagy összegű számla,
 – olyan gazdasági esemény, mint piackutatás, üzletviteli tanácsadás stb. általában 

felkeltik a revízió érdeklődését, mert nehezen „megfogható” a mögöttes tartalom,
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 – figyelemfelkeltő lehet az adózó meghatározó tevékenységi körébe nem tartozó gaz-
dasági eseményhez kapcsolódó nagy összegű értékesítés és/vagy beszerzés stb.

Az adóellenőri munka technikai, technológiai környezete az elmúlt évtizedben gyöke-
resen átalakult:

 – egyrészt az adózók különböző számítástechnikai rendszereket alkalmaznak az adó-
kötelezettségeik teljesítéséhez,

 – másrészt az adóellenőrök – a nagy tömegű adattal, információval is összefüggés-
ben – szükségszerűen növekvő mértékben informatikai ellenőrző rendszereket hasz-
nálnak a vizsgálatokhoz.

Az adózók által alkalmazott programok tekintetében az ellenőröknek arra a kérdésre 
kell választ adniuk, hogy a vizsgált adózó által alkalmazott számítástechnikai rendszer 
biztosítja-e az adókötelezettség szabályszerű megállapítását. Ennek megválaszolása 
az úgynevezett számítástechnikai szakellenőrzésekkel lehetséges.

Ezek az ellenőrzések arra irányulnak, hogy a revízió megállapítsa:
 – az adózó milyen adatfeldolgozási rendszereket alkalmaz (például főkönyvi köny-

velés, analitikus nyilvántartások, számlázás, tárgyieszköz-nyilvántartás, készlet-
nyilvántartás, készletértékelés);

 – lényeges kérdés annak tisztázása, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, 
kidolgozott és működtetett-e a munkafolyamatba épített ellenőrzés;

 – ellenőrizni kell, hogy a szoftverek jogtiszta forrásból származnak-e;
 – meg kell vizsgálni az alkalmazott szoftverekhez kapcsolódó alapbizonylatok sza-

bályszerűségét, a kiállítás és bizonylatáramoltatás kialakított rendjét, a feldolgozás 
folyamatosságát;

 – ellenőrizni kell, hogy a számítástechnikai úton előállított számlák adattartalma, 
helyesbíthetősége, illetve ennek rendszere (zártsága), szigorú számadás alá vonása 
megfelel-e a törvényi előírásoknak;

 – vizsgálni szükséges, hogy a számítástechnikai adathordozón rögzített főkönyvi 
könyvelés és adóanalitikák adattartalmának fennáll-e az egyezősége a bevallások-
kal;

 – vizsgálni kell, hogy az adózó hogyan (milyen módon) mentette el az adatállományát 
és a korábbi, archivált állomány ellenőrizhető formában rendelkezésre áll-e; stb.

A revízió során az adóellenőr támaszkodhat azokra az ellenőrzést támogató számítás-
technikai alkalmazásokra, amelyek az adóhatóság rendelkezésére állnak. Az egyik ilyen 
szoftver a SESAM-alkalmazás, amelynek lényege, hogy

 – közvetlenül az adózó könyvelési adatainak feldolgozását és átvételét teszi lehetővé,
 – sokszorosan több információ áll rendelkezésre a bevallási adatokhoz képest,
 – megfelelő konverzió és analízis esetén jelentős segítséget ad a bizonylatok tételes 

ellenőrzésre történő kiválasztásához,
 – jelentősen felgyorsítja az ellenőrzést,
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 – egy bizonylathoz tartozó valamennyi könyvelési tétel összerendezhető,
 – több szempontú szűrési, keresési lehetőséget biztosít.

Ahogy azt már említettem, az adóellenőrzés gyakorlatilag dokumentációs ellenőrzés. 
Az ellenőrzés főbb irányai aszerint alakulnak, hogy milyen adónemet vont az adóhatóság 
ellenőrzés alá.

Jövedelemtípusú adóknál (társasági adó, személyi jövedelemadó) például a legalap-
vetőbb a bevételek és a kiadások (árbevételek és költségek) elszámolásának vizsgálata, 
hiszen ezek a tényezők befolyásolják az adóalapot.

Az árbevételek és költségek (ráfordítások) ellenőrzése

A bevételek és a költségek elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálata az adóelle-
nőrzéseknek azért is súlyponti kérdése, mert az ellenőrzési tapasztalatok szerint az adó-
köteles jövedelem, illetve adóalap mérséklése vagy eltüntetése fiktív költségek elszámo-
lásával és/vagy a bevételek egy részének eltitkolásával történik.

Az elszámolás fő szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 
és – egyéni vállalkozók vonatkozásában – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (Szja. tv.) határozza meg. A többi anyagi jogszabály (Áfa. tv., Tao. tv. 
stb.) az adott adónem szempontjából az elszámolhatóság specialitásait taglalja.

Az árbevételek és költségek szabályszerűségének megállapítása során ellenőrizni 
kell, hogy

 – az elszámolás (elszámolhatóság) feltételei adottak voltak-e;
 – az elszámolás időben – adóévek, éven belül bevallási időszakok között – helyesen 

történt-e;
 – az elszámolás összegszerűségében jogszerű volt-e.

Az elszámolhatóság általános, normatív feltétele, hogy a termék, anyag, áruszállítás és/
vagy szolgáltatásnyújtás szerződésszerűen teljesüljön, és ezt a teljesítést a vevő (meg-
rendelő) elismerje.

Az elszámolás időbeli helyessége során a számviteli alapelvek közül mindenekelőtt 
az összemérés elve és az időbeli elhatárolás elve veendő figyelembe.

Az időbeli elhatárolás elve szerint az éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámo-
lót készítőknél az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több évet is 
érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, 
ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

Az összemérés elve szerint az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót 
készítőknél az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott 
időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit, és a bevételeknek megfelelő költségeket (ráfor-
dításokat) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek 
és a költségeknek azokhoz az évekhez kell kapcsolódni, amikor gazdaságilag felmerültek.
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Az összegszerűség szabályszerűségének ellenőrzésénél a revizoroknak szintén több 
szempontot kell érvényesíteni, ezek közül csak néhányat említek példaként:

 – a vevő (megrendelő) által elismert összeg számolandó el árbevételként (meg kell 
vizsgálni a nem, illetve a csak részben elismert teljesítések helyzetét, illetőleg rész-
letfizetéssel, halasztott fizetéssel történő értékesítéskor a vevő által elismert szám-
lázott ár számolandó el, függetlenül a részletek megfizetésétől);

 – devizában történő megállapodás (kiegyenlítés) esetén vizsgálni kell, hogy a Számv. 
tv.-ben  szabályozott és az adózó számviteli politikájában választott módon (árfolya-
mon) történt-e a forintra való átszámítás;

 – gyakori a helyesbítés utólagosan adott engedmények, illetve érvényesített felárak 
tekintetében. Ha ez konkrét értékesítéshez (illetve ellenértékhez) kötődik, és sza-
bályszerűen kiállított módosító számla kerül kibocsátásra, akkor árbevételt érintő 
tétel; stb.

Az ellenőrzés dokumentális, tehát mindenekelőtt a rendelkezésre álló iratok, bizonylatok 
alapján történik. Mind a feltételek teljesülése, mind az időbeliség és az összegszerűség 
helyessége szempontjából a kimenő számla ugyan alapbizonylata az elszámolásnak, de 
soha nem kizárólagosan.

A tényleges teljesítésekről való meggyőződés további okmányoknak, bizonylatoknak 
az ellenőrzés alá vonását igényelheti, mint például

 – szerződés(ek),
 – teljesítést igazoló okmányok (például szállítólevél, fuvarlevél, vámáru-nyilatkozat, 

illetve a vevő, megrendelő visszajelzése),
 – helyesbítő számlák,
 – banki értesítések (kivonatok),
 – házipénztári kifizetések, de szükség esetén (főleg bizonylatok hiányában) a bizonyí-

tási eszközök teljes skálája felmerülhet a tényleges teljesítésről való meggyőződés 
érdekében.

Mivel az adóellenőrzések legnagyobb darabszámban általános forgalmi adó adónem 
vonatkozásában fordulnak elő, a következőkben az erre vonatkozó vizsgálati szempon-
tokat, módszereket ismertetem röviden.

Általános forgalmi adó levonási jogának vizsgálata

Ha a tényállás tisztázása során kétség merül fel egy költségelszámolás és a kapcsolódó 
általános forgalmi adó levonási joga tekintetében, meg kell vizsgálni, hogy a számla 
alaki és tartalmi elemei teljes körűek-e, azaz szerepel-e rajta minden olyan adat, amelyet 
az Áfa. tv. és a Számv. tv. meghatároz, illetve ezek egyszerű logikai összhangja fenn 
áll-e, beleértve például:

 – az önmagában vett számszerű egyezőséget;
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 – több számla esetén a sorszámok és az időpontok összhangját, szem előtt tartva, 
hogy adóigazgatási azonosításra csak folyamatos sorszámozással ellátott bizony-
latok alkalmasak;

 – a kitöltés formáját, illetve összevetését a kibocsátó más számláival;
 – egyértelműen (azonosíthatóan) megállapítható-e a számla kibocsátója;
 – a számla egyértelműen és azonosíthatóan a költséget elszámoló nevére szól-e;
 – a teljesítést igazoló okmányok (szállítólevelek, fuvarlevelek, menetlevelek, vámok-

mányok, áruátvételi elismervények stb.) összhangban vannak-e a számlával, vagyis 
megállapíthatóan ugyanazon gazdasági eseményről van-e szó;

 – idegen, vagy saját fuvareszközzel történt-e a szállítás, utóbbi esetben ennek a doku-
mentálása, illetve bizonyítása fellelhető-e.

Ha hiányoznak a teljesítést igazoló okmányok, először a költségelszámolónál tisztázandó 
a gazdasági esemény tényleges megtörténte, azaz mi lett a termék, anyag sorsa (például 
készletre vétel, felhasználás, továbbértékesítés). Bármilyen kétség felmerülése esetén 
indokolt lehet a szállító nyilatkoztatása, majd ennek eredményétől függően kapcsolódó 
vizsgálat elrendelése.

Ha a számlakibocsátás valódiságát illetően merülnek fel kétségek a revízió során, 
az alábbi ellenőrzési cselekményeket indokolt elvégezni:

Elsőként meg kell kísérelni a számlakibocsátó beazonosítását, elsődlegesen a hatósági 
nyilvántartási rendszerekből (adóalany nyilvántartásból, cégbíróság nyilvántartásából 
stb.), majd a szállítónak a számla kibocsátásával kapcsolatos írásos nyilatkoztatásával 
vagy – ha ez nem vezet eredményre – kapcsolódó vizsgálat keretében.

Ha a számlakibocsátó beazonosítása eredményre vezetett, szükséges vizsgálni, hogy 
rendelkezett-e a teljesítéshez szükséges személyi (megfelelő létszámú szakképzettséggel 
rendelkező foglalkoztatott) és tárgyi (munkaeszközök, berendezések stb.) feltételekkel. 
Ezt követően – ha létező és elérhető a számlakibocsátó – vizsgálni kell, hogy könyveiben, 
nyilvántartásában kimutatta-e az ügyletet és a költségelszámolóval azonosan tette-e. Ren-
delkezhetett-e az általa értékesítésre kerülő termékkel, szolgáltatással, hogyan emlékszik 
a számlában szereplő gazdasági esemény megvalósulására, körülményeire. Az általános 
forgalmi adó bevallásában szerepeltette-e adóalapként és értékesítést terhelő adóként.

Az összhang akár csak részbeni hiánya esetén szükséges annak megvizsgálása, hogy 
ténylegesen megvalósulhatott-e az ügylet (például az adás-vétel tárgya egyáltalán léte-
zett-e; ha termékről, áruról van szó, a gyártó eszközök vagy tároló kapacitás megléte, 
felmérése stb.).

Az ellenőrzési gyakorlatban többször fordul elő, hogy jogilag létező a számlakibo-
csátó adózó (például be van jegyezve a cégnyilvántartásba adóalanyként), azonban nem 
érhető el a revízió számára, például azért, mert fiktív székhelyet jelentett be. Ez esetben 
az ellenőrzési eljárás során a revizoroknak bizonyítaniuk kell az elérhetőség hiányát 
és a bejelentett székhely fiktív voltát. Ezt leginkább azok a körülmények bizonyítják, 
hogy az adózó a részére kiküldött adóhatósági iratokat nem veszi át (tértivevényes postai 
küldemény „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza), és a bejelentett székhelyen végzett 
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helyszíni szemle is azt támasztja alá, hogy ott a cég nem érhető el. További információt 
adhat az adózó bejelentett székhelye, telephelye szerinti önkormányzat megkeresése, tud-
nak-e egyáltalán az adózó létezéséről, ha igen, nyilvántartásuk szerint milyen gazdasági 
tevékenységet végez, fizet-e helyi iparűzési adót stb. Ugyancsak hasznos információk 
nyerhetők a közhiteles nyilvántartásokból, például rendelkezhetett-e fuvareszközökkel 
(tehergépjármű), voltak-e bejelentett (állandó vagy alkalmi) munkavállalói. A vevő nyilat-
koztatásával (például a tényleges termékmozgás és a számla kiegyenlítésének tisztázása) 
is értékes információkhoz juthat a revízió.

Amennyiben az ellenőrzés eredménye azt mutatja, hogy az adózó fiktív cég, meg kell 
tenni a szükséges intézkedéseket a cégnyilvántartásból való törlése érdekében. Ez eset-
ben az ellenőrzés meghiúsult vizsgálatként zárul (hiszen nem sikerült az adóellenőrzést 
lefolytatni), ezt a tényt kell a REV-rendszerben rögzíteni.

Az adóellenőrzés sikeres lefolytatását követően a megállapításokról vizsgálati jegyző-
könyvet kell készíteni, amelyről az ellenőrzés befejezése kapcsán a későbbiekben lesz szó.

A másik ellenőrzési fajta a jogkövetési vizsgálat, amelynek a lefolytatása tekintetében 
nem határozható meg egy általános modell, hiszen – kis túlzással – ahány féle adóköte-
lezettség van, annyiféle tartalmú lehet egy jogkövetési vizsgálat.

A jogkövetési vizsgálatra vonatkozó részletszabályok
A jogkövetési vizsgálat megindítása

A jogkövetési vizsgálat akkor is megkezdhető, ha az adózó alkalmazottja, próbavásárlás, 
fel nem fedett próbavásárlás esetén az értékesítésben közreműködő személy, elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy egyéb, megrendelésen alapuló termékértékesí-
tést folytató adózónál végzett próbavásárlás esetén a megrendelt termék kiszállításában 
közreműködő személy van jelen.59

A korábbiakban (az ellenőrzés megindítása cím alatt) rögzített általános szabályhoz 
képest a Vhr. jogkövetési vizsgálat vonatkozásában lehetővé teszi, hogy az adózó távol-
létében is megkezdhető legyen az ellenőrzés. Az adózó érdekeit védi az az általános 
rendelkezés, hogy a helyszíni ellenőrzést csak akkor lehet megkezdeni, ha az adózó 
vagy képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van. A jog-
követési vizsgálatok körén belül léteznek azonban olyan típusú ellenőrzések, amelyek 
nem igénylik az adózó vagy képviselője jelenlétét. Ilyen az adatgyűjtésre irányuló jog-
követési vizsgálat, amelynél azonban – az adózó távolléte esetén – az alkalmazottjának 
jelen kell lenni. Speciális ellenőrzés a próbavásárlás, valamint a fel nem fedett próba-
vásárlás, amelyek tekintetében kiemeli a jogszabály, hogy elegendő az értékesítésben 
közreműködő személy jelenléte. Az értékesítésben közreműködő személy kitétel arra 
utal, hogy bárkiről (adott esetben be nem jelentett alkalmazottról is) szó lehet, aki az áru 
értékesítését végzi. Elektronikus kereskedelmi, illetve egyéb, megrendelésen alapuló 

59 Vhr. 92. §.
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termékértékesítés esetén a megrendelt termék értékesítője (adózó) általában nincs jelen, 
ezért az ilyen tevékenységet folytató adózónál végzett próbavásárlás a megrendelt termék 
kiszállításában közreműködő személy jelenlétében is megkezdhető.

A jogkövetési vizsgálat lefolytatása

Jogkövetési vizsgálat során az adóhatóság különösen a
 – bejelentésre, adatbejelentésre,
 – bevallásra, adatszolgáltatásra,
 – nyilvántartásra, bizonylat kiállítására, megőrzésére,
 – könyvvezetésre,
 – az adó, adóelőleg levonására, beszedésére
 – vonatkozó előírások megtartását ellenőrizheti.60

Az adóztatásban az adóbevallási és befizetési kötelezettség mint főkötelezettség mellett 
az adózókat egyéb kötelezettségek is terhelik (bejelentés, adatszolgáltatás, bizonylat 
kiállítása és megőrzése, könyvvezetés, adóelőleg levonása stb.). Ezek egyrészt azt szol-
gálják, hogy az adózók az önadózás keretében az adóbevallási és adóbefizetési kötele-
zettségüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően maradéktalanul teljesíteni tudják, 
másrészt, hogy az adóhatóság ellenőrzése során vizsgálni tudja a valós gazdasági folya-
matokat és a kötelezettségek teljesítésének helyességét, vagy az esetleges mulasztásokat 
meg tudja állapítani. E miatt fontos adóztatási, illetve ellenőrzési érdek fűződik ahhoz, 
hogy az adózók ezeket az úgynevezett adminisztrációs kötelezettségeket folyamatosan, 
határidőben és maradéktalanul teljesítsék. A jogkövetési vizsgálatok keretében ezeknek 
az egyes adókötelezettségeknek az ellenőrzését végzi az adóhatóság.

Hibák, hiányosságok esetén ezek megszüntetését, a mulasztás pótlását – megfelelő 
határidő tűzésével – határozatban írja elő az adóhatóság, de a jogkövetési vizsgálat során 
tett megállapítások alapján adóellenőrzést is elrendelhet.61

Azaz, ha az egyes adókötelezettségek ellenőrzése során feltárt hiányosság olyan mér-
tékű, amely eleve megkérdőjelezi az iratok alapján teljesített adóbevallások helyességét, 
a Vhr. lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy a mulasztási bírság szankción túl 
elrendelje a bevallás helyességének felülvizsgálata érdekében az adóellenőrzést.

Az adóhatóság a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, adatbejelentésé-
ben, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve 
ezek hitelességének megállapítása érdekében a bevallási időszak lezárását megelőzően 
jogkövetési vizsgálat keretében adatokat gyűjthet vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. 
Adatgyűjtésre és helyszíni ellenőrzésre sor kerülhet a becslési adatbázis létrehozása, 
bővítése, illetve frissítése érdekében is.62

60 Vhr. 89. § (1) bekezdés.
61 Vhr. 89. § (2)–(3) bekezdései.
62 Vhr. 90. § (1) bekezdés.
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E rendelkezés alapján az adóhatóság
a) próbavásárlással, fel nem fedett próbavásárlással a számla-, nyugtakibocsátási köte-

lezettség teljesítését;
b) leltározással az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántar-

tását;
c) a megrendelők köréről, a tapasztalható forgalmi viszonyokról, a vállalkozási tevé-

kenységhez használt tárgyi eszközökről, a vállalkozásban részt vevő személyekről 
szóló jegyzőkönyv készítésével a vállalkozás körülményeit;

d) a vállalkozási tevékenységben részt vevők alkalmazásának jogszerűségét, társada-
lombiztosítási jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó kötelezettségteljesítését;

e) az adózónál az adómegállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot,
f) a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát;
g) termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékekkel 

kapcsolatosan végzett tevékenységeket;
h) az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok fel-

dolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat
vizsgálhatja.63

Ha az adatgyűjtés eredményeként feltárt tények, adatok, körülmények kétségessé teszik 
vagy cáfolják az adózó irataiban, nyilvántartásában szereplő adatok valóságtartalmát, 
illetve az adóhatóság a bevallási időszakon belül ismételten tárja fel a nyugtakibocsátási 
kötelezettségének elmulasztását, igazolatlan eredetű áru, alapanyag, félkész termék fel-
használását vagy forgalmazását, továbbá be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatását, 
az adóhatóság a bevallási időszakot lezáró adóbevallást vonja ellenőrzés alá.64

Az adatgyűjtésre irányuló jogkövetési vizsgálat az adóhatósági ellenőrzések egy olyan 
sajátos fajtája, amikor az adóhatóság az adózónál a helyszínen gyűjt előzetes informá-
ciókat a valós gazdasági folyamatokról. Ilyenkor elsősorban azt vizsgálja, hogy az adó-
hatóság, illetve az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő tények, körülmények 
megfelelnek-e a helyszíni ellenőrzés során tapasztaltaknak.

Az adatgyűjtésre akár előzetesen a bevallási időszak lezárását megelőzően is sor 
kerülhet, akár azt követően is végezhető. Ilyen típusú ellenőrzésnek minősül a próba-
vásárlás, a fel nem fedett próbavásárlás, a leltározás, a megrendelők körére, a forgalmi 
viszonyokra, a vállalkozásban részt vevők személyére stb. vonatkozó ellenőrzés. Az elle-
nőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül, és az ellenőrzés eredményét az adóhatóság 
később, egy esetleges adóellenőrzés során bizonyítékként felhasználhatja.

Az adóhatóság az adózónál, illetve az adózónak nem minősülő természetes személy-
nél – a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adó-
alapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapí-

63 Vhr. 90. § (2) bekezdés.
64 Vhr. 90. § (3) bekezdés.
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tása, ellenőrzése céljából – a szerződésben foglalt egyes gazdasági események valódiságát 
ellenőrizheti jogkövetési vizsgálat keretében.

Az adóhatóság az egyes gazdasági események valódiságát ellenőrző jogkövetési vizs-
gálatot folytat le akkor is, ha az állami adó- és vámhatóság nyomozóhatósági hatáskörrel 
felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési 
értékének megállapítása céljából vizsgálja az egyes gazdasági események valódiságát.

Ez esetben az adóhatóság az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát átadja 
az állami adó- és vámhatóság nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve részére.

A jogkövetési vizsgálat kiterjed a vizsgált gazdasági eseményekkel összefüggő adatok, 
tények, körülmények, iratok, nyilvántartások, így különösen a beszerzések és az érté-
kesítések körülményeinek, a gazdasági esemény személyi és tárgyi feltételeinek, illetve 
a gazdasági esemény megtörténtét igazoló iratok valódiságának vizsgálatára.65

Az egyes gazdasági események valódiságának ellenőrzésére irányuló jogkövetési vizs-
gálat az adózóval, adózónak nem minősülő magánszeméllyel szerződéses kapcsolatban 
állt vagy álló adózónál folyamatban lévő adóellenőrzéshez kapcsolódóan, illetve a NAV 
nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szervének megkeresése alapján végezhető.

Ezen ellenőrzési típus keretében az alapellenőrzés, illetőleg a büntetőeljárás szem-
pontjából releváns gazdasági események teljes mélységükben vizsgálhatók, vagyis 
az adóhatóság a gazdasági esemény valódiságának megállapítása szempontjából rele-
váns valamennyi tényt, körülményt, iratot, nyilvántartást megvizsgálhat anélkül, hogy 
a vizsgálat ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztetne.

Az ellenőrzésnek kib kell terjednie a szerződés tárgyának, céljának, a felek jogainak, 
kötelezettségeinek vizsgálatára. A gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges általános 
feltételek vizsgálatán túlmenően a vizsgálat tárgyát képezi a konkrét gazdasági esemény 
teljesüléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek ellenőrzése, annak összevetésével, 
hogy a szerződésből milyen feltételek következnek, és ehhez képest a revízió által feltárt 
tényállás alapján ténylegesen milyen feltételek fennállása állapítható meg. Vizsgálni 
szükséges a teljesítést dokumentáló okirati bizonyítékokat, továbbá a vizsgált gazdasági 
eseményekkel összefüggő minden egyéb adatot, nyilvántartást, tényt, körülményt.

A bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása érdekében lefolytatott vizsgálat 
eredményéről az adóhatóság a NAV nyomozóhatóságát az ellenőrzésről felvett jegyző-
könyv egy példányának átadásával tájékoztatja.

A jogkövetési vizsgálat akkor is lefolytatható, ha az ellenőrzéssel érintett időszakra 
vonatkozóan az adózónál, illetve az adózónak nem minősülő természetes személynél 
adóellenőrzés van folyamatban.

A jogkövetési vizsgálat során feltárt adatokat az adóhatóság jogosult az adózóval 
közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban állt vagy álló más adózó, illetve 
adózónak nem minősülő természetes személy ellenőrzésénél a tényállás tisztázása cél-
jából felhasználni.

65 Vhr. 91. § (1)–(3) bekezdései.
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A jogkövetési vizsgálat megállapításai alapján az adóhatóság megfelelő határidő tűzé-
sével elrendelheti, hogy az adózó iratait, nyilvántartásait, adatbejelentéseit, bevallásait 
a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően rendezze, pótolja, önellenőrizze. 
Ha az adózó ennek határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság mulasztási bírsággal 
sújtja.66

Tekintettel arra, hogy a jogkövetési vizsgálat nem keletkeztet ellenőrzéssel lezárt 
időszakot, nincs akadálya annak, hogy az érintett adózónál folyamatban lévő utólagos 
adóellenőrzéssel párhuzamosan is elrendelhető, lefolytatható legyen. Ezt a Vhr. kife-
jezetten lehetővé is teszi, tekintettel arra, hogy a cél éppen az, hogy az alapellenőrzés, 
illetve a büntetőeljárás során ne kelljen bevárni az általában lényegesen hosszabb ideig 
tartó adóellenőrzés eredményét, hanem kifejezetten csak az alapellenőrzés, büntetőeljárás 
szempontjából releváns gazdasági eseményekre fókuszáló, gyors vizsgálatot lehessen 
végezni.

A jogkövetési vizsgálat adóbevallással lezárt időszakra, valamint az adómegállapítási 
időszak tartama alatt egyaránt végezhető. Kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában 
jogkövetési vizsgálat bármilyen típusú ellenőrzéssel párhuzamosan is folytatható ugyan-
azon adózónál. Az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló 
ellenőrzés során feltárt tények, körülmények nemcsak az ellenőrzés elrendelésére okot 
adó eljárásban, hanem az adózóval közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban 
állt vagy álló más adózó, adózónak nem minősülő magánszemély ellenőrzésénél is fel-
használhatók a tényállás tisztázása céljából.

A jogkövetési vizsgálat befejezése

A jogkövetési vizsgálat során az ellenőrzés megállapítását az adóhatóság az adózóval, 
a jelen lévő alkalmazottal vagy az értékesítésben közreműködő személlyel ismerteti.

Ha az adóhatóság jogszabálysértést nem tárt fel, úgy az e tényt rögzítő jegyzőköny-
vet a jelen lévő alkalmazott vagy az értékesítésben közreműködő személy részére is 
átadhatja.

Ha az ellenőrzést azért nem lehet befejezni, mert az adózó vagy képviselője az ismer-
tetésen nem vesz részt, vagy a jegyzőkönyvet nem veszi át, azt részére kézbesíteni kell.67

A jogkövetési vizsgálat lezárását szintén a jegyzőkönyv átadása jelenti. Ha a jelen 
lévő adózó (alkalmazott, értékesítésben közreműködő stb.) nem veszi át a jegyzőköny-
vet, akkor azt az adózó részére kézbesíteni kell, és ezzel zárul a jogkövetési vizsgálat. 
Jogkövetési vizsgálatot követően nem minden esetben indul hatósági eljárás. Hatósági 
eljárást csak akkor kell megindítani, ha valamilyen kötelezettség teljesítésének előírására 
vagy jogkövetkezmény megállapítására kerül sor a jogkövetési vizsgálatban.

66 Vhr. 91. § (5)–(7) bekezdései.
67 Vhr. 95. § (1)–(3) bekezdései.
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Határidők az ellenőrzési eljárásban

Az Air. az adóhatósági ellenőrzésekre szigorú határidőket állapít meg, amelynek célja 
elsődlegesen az adóhatósági ellenőrzések elhúzódásának elkerülése.

Az ellenőrzésre rendelkezésre álló határidő:
 – adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében 90 nap, a legnagyobb adóteljesítmény-

nyel rendelkező adózók esetében és központosított ellenőrzés esetében 120 nap,
 – jogkövetési vizsgálat esetében 30 nap,68

 – az adóellenőrzés időtartama a csoportos adóalany, valamint az áfaregisztrált adó-
alany kivételével a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó és a megbízható adózó 
esetén – feltéve, hogy az adózó az ellenőrzést nem akadályozza – nem haladhatja 
meg a 180 napot,69

 – az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot.70

Az ellenőrzés határidejének általános rendelkezése alól (adóellenőrzésnél 90 nap, jogkö-
vetési vizsgálatnál 30 nap) a törvény több kivételt is meghatároz, tekintettel arra, hogy 
az adóhatósági ellenőrzések egyes típusai – jellegükből adódóan – eltérő időigénnyel 
bírnak. A törvény ezeket az igényeket az ellenőrzési határidők meghatározásánál igyek-
szik figyelembe venni.

Ennek megfelelően a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pél-
dául 120 napot biztosít a jogalkotó az adóellenőrzésre. A legnagyobb adóteljesítménnyel 
rendelkező adózó kategóriájába tartozó adózói kört a Vhr. VII. fejezetében foglaltak 
szerint kell meghatározni az adóteljesítmény-elemek alapján, az adóévet megelőző év 
október 15-én  nyilvántartott adatok figyelembevételével.

Központosított ellenőrzés során – ahogy korábban már az egyes ellenőrzési típusoknál 
kifejtettem – a nehezen felderíthető ügyeket, adott esetben több igazgatóság illetékességi 
területéhez tartozó adózókat egyidejűleg ellenőriz a NAV vezetője által erre utasított 
elsőfokú adó- és vámigazgatóság. Az ügyek bonyolultsága és vizsgálatuk időigényes-
sége miatt a központosított ellenőrzések határidejét – a legnagyobb adóteljesítménnyel 
rendelkező adózók adóellenőrzéséhez hasonlóan – 120 napban határozza meg a törvény.

Az adózók tekintetében kedvező szabályként jelenik meg a cégbejegyzésre nem köte-
lezett adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók), valamint a megbízható adózók 
esetén a 180 napos ellenőrzési véghatáridő meghatározása. Ez azt jelenti, hogy ebben 
az adózói körben – kivéve a csoportos adóalanyokat, valamint az áfaregisztrált adóala-
nyokat, akik a minősítés során kaphatnak megbízható adózó státuszt – az ellenőrzést 
az esetleges határidő-hosszabbításokkal együtt le kell folytatni 180 napon belül, feltéve, 
hogy az adózók az ellenőrzéssel együttműködnek.

68 Air. 94. § (1) bekezdés.
69 Air. 94. § (3) bekezdés.
70 Air. 94. § (4) bekezdés.



1317

A jogi szabályozás 2018. január 1-jétől  bevezetett egy objektív ellenőrzési végha-
táridőt, miszerint az adóellenőrzés időtartama egyetlen adózó vonatkozásában sem, 
és semmilyen körülmények mellett sem haladhatja meg a 365 napot.

Az ellenőrzés határidejét
 – a megbízólevél kézbesítésétől, átadásától, illetve az általános megbízólevél bemu-

tatásától,
 – új eljárás lefolytatása esetén az új eljárás megkezdéséről szóló értesítés postára adá-

sától, tárhelyen történő elhelyezésétől, illetve átadásától kell számítani.

Az ellenőrzési határidő vonatkozásában figyelmet érdemel még, hogy kiutalás előtti 
adóellenőrzés esetén az ellenőrzés jogszabály által biztosított időtartamától (90 nap) 
függetlenül a vizsgálatnak lehetőség szerint olyan időpontban kell befejeződnie, hogy 
az adóhatóság a kamatmentes kiutalást teljesíteni tudja (feltéve persze, hogy az adózó 
igénylése jogszerű).

Az adó, költségvetési támogatás kiutalási határidejéről az Adóigazgatás és adóeljárás 
alapjai tantárgy keretében volt szó, itt most emlékeztetőül felidézem a főszabályt: az Art. 
64. §-ában foglaltak szerint a költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének 
napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, a visszaigényelt 
általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni.

Ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára 
a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem 
jár azonban kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg 30%-át meg-
haladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett 
mulasztása akadályozza.

Az ellenőrzési határidő meghosszabbítása

Alapvető szabályként már hivatkoztam rá, hogy az adóhatóságot terheli az ellenőrzési 
eljárásban a tényállás teljes körű tisztázásának kötelezettsége. A gyakorlatban sok esetben 
előfordul, hogy erre nem elegendő az ellenőrzések lefolytatására engedélyezett törvé-
nyes időtartam, és a határidő meghosszabbítására van szükség. Erre a jogi szabályozás 
lehetőséget ad, bizonyos feltételek mellett.

Az ellenőrzési határidőt indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője 
egyszer, adóellenőrzés esetében legfeljebb 90 napig, jogkövetési vizsgálat esetében leg-
feljebb 30 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

A meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt 
esetben, az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, 
legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben a felettes szerv által 
meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben 
az ellenőrzést végző adóhatóság felettes szerv által jóváhagyott, indokolt kérelmére 
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az állami adó- és vámhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal 
meghosszabbíthatja.

Felülellenőrzés esetén a határidő-hosszabbítást a felülellenőrzést végző felettes adó-
hatóság vezetője rendeli el.71

A törvény meghatározza azt is, hogy mikor (milyen körümények esetén) van helye 
az ellenőrzési határidő meghosszabbításának:

 – ha az adózó az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együtt-
működési kötelezettség megsértésével, vagy más módon akadályozza;

 – a jogainak gyakorlásában akadályozott természetes személy adózó az ellenőrzés 
megkezdésének vagy az ellenőrzési cselekményeknek az elhalasztását kéri;

 – az adózó iratai hiányosak, vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok 
vagy hiányosak, és így az adókötelezettség megállapítására alkalmatlanok, vagy 
az adózó által előterjesztett irat hiteles fordítására kerül sor;

 – az ellenőrzés lefolytatására rendelkezésre álló határidő a tényállás teljes körű feltá-
rásához és a bizonyítási eljárás befejezéséhez nem elegendő.

Fontos garanciális szabály, hogy a határidő meghosszabbításáról – végzés formájá-
ban – alakszerű döntést kell hozni, és az adózót a határidő-hosszabbításról a végzéssel 
tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha az ellenőrzési határidő meghosszabbításának 
kérelme tárgyában a felettes adóhatóság dönt, úgy a felettes szerv kötelezettsége az adózó 
írásbeli értesítése is. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az kizárólag 
az adóellenőrzés megállapításairól kiadott elsőfokú határozat elleni fellebbezés kere-
tében támadható.

Az adóhatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket 
nem végezhet. Az ellenőrzési határidő meghosszabbításának hiányában az ellenőrzést 
a törvényben előírt módon és határidőben kell lezárni.72 Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ki kell állítani a vizsgálati jegyzőkönyvet, és át kell adni vagy kézbesíteni kell 
az adózónak.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az ellenőrzés megindítására vonatkozó szabályokat!
2. Ismertesse a megbízólevélre és az általános megbízólevélre vonatkozó szabályokat!
3. Ismertesse az adókülönbözet fogalmát!
4. Ismertesse az adóellenőrzés jellemzőit!
5. Ismertesse a jogkövetési vizsgálat jellemzőit!
6. Ismertesse az egyes ellenőrzési típusokra vonatkozó határidőket!
7. Ismertesse az ellenőrzési határidő meghosszabbítására vonatkozó szabályokat!

71 Air. 95. § (1)–(4) bekezdései.
72 Air. 95. § (6) bekezdés.



A becslés
A becslés általános szabályai

Jelen fejezetben a becslésre vonatkozó tudnivalókat ismertetem. Kiindulásként leszö-
gezhető, hogy a becslés nem egy önálló eljárás, hanem az adóellenőrzés során alkal-
mazható bizonyítási módszer. Lényege, hogy ha az adó vagy költségvetési támogatás 
alapját az adózó iratai, nyilvántartásai alapján nem lehet megállapítani, az adóhatóság 
a törvényben meghatározott módszerek alapján valószínűsíti azt.

A becslés lehetősége az Art. alapelvi szintű rendelkezéseire vezethető vissza. Az Art. 
alapelvi rendelkezései között (5. §) rögzítették, hogy az adójogviszonyokban a jogokat 
rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények, önkormányzati rendeletek alkal-
mazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy 
más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben, önkormányzati rendeletben foglalt 
rendelkezések megkerülése.

A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye azt jelenti, hogy az egyes törvényi 
rendelkezések adta lehetőségekkel az adójogviszonyok alanyai csak azok céljának, funk-
ciójának megfelelően élhetnek (joggal való visszaélés tilalma). Az alapelvekben kifeje-
zésre jutó szabályok kizárják, hogy érvénytelen vagy akár érvényes szerződéskötéssel, 
a törvényekben biztosított egyes jogok rosszhiszemű vagy rendeltetésellenes gyakor-
lásával, illegális vagy jó erkölcsbe ütköző magatartással a ténylegesen elért jövedelem 
utáni adókötelezettség alól ki lehessen bújni.

Nem rendeltetésszerű joggyakorlás esetén az adóhatóság az adót az összes körül-
ményre, különösen a rendeltetésszerű joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötele-
zettségre figyelemmel állapítja meg, azonban ha az adó alapja így nem állapítható meg, 
becslést alkalmaz.

Ha az adóhatóság az adó alapját becsléssel állapítja meg, írásban tájékoztatnia kell 
az adózót a becslés alkalmazásáról, és határidő tűzésével fel kell hívnia arra, hogy ész-
revételeit, bizonyítási indítványait terjessze elő. Emellett tájékoztatási kötelezettsége van 
abban a vonatkozásban is, hogy az adózó részéről mely tények bizonyítása szükséges 
a becsléssel megállapított adóalaptól való eltéréshez.73

Az adózói jogok védelme érdekében az adóhatóságnak bizonyítania kell, és legké-
sőbb az ellenőrzés befejezésekor készített jegyzőkönyvben számot kell adnia arról, hogy 
a becslés alkalmazásának a feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a becslés alapjául 
szolgáló adatok, tények, körülmények, valamint a becslés során alkalmazott módszerek 
az adó alapját valószínűsítik. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzést végző adóhatóságnak 
kell bizonyítania azt, hogy a konkrét adózónál a becslés alkalmazásának a jogszabályi 
feltételei fennállnak, másrészt azt is, hogy a választott módszer a legalkalmasabb az adó-
alap valószínűsítésére. Előfordulhat, hogy az elkövetett jogszabálysértés egyértelműen 
olyan tényállást eredményez, amelyhez a törvény kötelezően adóellenőrzést és annak 

73 Vhr. 86. § (4) bekezdés.
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keretében becslést rendel. Ekkor a becslés jogalapja adott, és csak a megfelelő becslési 
módszert kell kiválasztani.

A becslés fogalma

A becslés olyan bizonyítási módszer, amely a törvényeknek megfelelő, a valós adó, illetve 
költségvetési támogatás alapját valószínűsíti.

A becslésnél az adóalap megállapítása szempontjából lényeges, rendelkezésre álló 
tényeket, körülményeket, bizonyítékokat, nyilatkozatokat kell figyelembe venni és együt-
tesen értékelni.

A becslés alapján számított adóalaptól, költségvetési támogatás alapjától való eltérést 
az adózó hitelt érdemlő adatokkal bizonyíthatja.74

Az adóhatósági ellenőrzés során az iratok, dokumentumok rendelkezésre állása szem-
pontjából kétféle bizonyítási eljárást különböztetünk meg. Dokumentális (vagy doku-
mentációs) ellenőrzésről akkor beszélünk, ha az adóalap pontosan meghatározható (erről 
az előzőekben részletesen szó volt az adóellenőrzés végrehajtása cím alatt).

Ha nem állnak rendelkezésre, vagy csak részben állnak rendelkezésre dokumentumok 
(mert például az adózó nem vezeti a jogszabály által előírt könyveket, nyilvántartáso-
kat, vagy nem őrzi meg azokat), illetve rendelkezésre állnak ugyan dokumentumok, 
de azok tartalma nyilvánvalóan nem a valós adatokat tükrözi, akkor az adóalap csak 
valószínűsíthető.

A becsléssel mint bizonyítási módszerrel tehát csak valószínűsíteni lehet az adóalapot, 
és ez azt jelenti, hogy ellenkező bizonyításáig a becslés alapján kidolgozott – bizonyí-
tékkal alátámasztott – adóalapot úgy kell tekinteni, mintha az ténylegesen a becsült 
összegben merült volna fel.75

A becslés egyik sajátossága ugyanakkor a bizonyítási teher megfordulása. Ez azt 
jelenti, hogy az adózót a kimentő bizonyítás jogának keretében megilleti az adóhatóság 
által becsült adóalaptól való eltérés alátámasztásának lehetősége. Az adózó az ellenbizo-
nyítással élve megdöntheti a felállított becslést összegszerűségében, de akár a jogalapjá-
ban is. Az ellenbizonyítás során azonban, az adózó által felajánlott bizonyítási eszköznek 
alkalmasnak kell lennie az általa bizonyítani kívánt tények alátámasztására.

Az állami adó- és vámhatóság becslési adatbázist tart fenn kiválasztási és ellenőrzési 
tevékenysége támogatása céljából. A becslési adatbázis tartalmazza a korábban lefoly-
tatott ellenőrzési tapasztalatok, megállapítások alapján az egyes tevékenységi körök 
vonatkozásában, területi bontásban a forgalmi, létszám és egyéb, az adókötelezettséget 
megalapozó adatokat. A becslési adatbázis évenkénti aktualizálása során az állami adó- 
és vámhatóság figyelembe veszi a bevallásokban közölt, valamint a Központi Statisztikai 

74 Air. 109. §.
75 Dusik – Kanizsa – Bokor – Pajor – Makai – Nagyné Ragó 2015, 114.
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Hivatal által tájékoztatás keretében rendelkezésére bocsátott, illetve hivatalosan közzétett 
adatokat is.76

A becslés alkalmazási lehetőségei, módszerei

A becslésre vonatkozó részletszabályokat a Vhr. tartalmazza. Rögzíti, hogy melyek azok 
az esetek, amikor becslés alkalmazható:

a) ha az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja nem állapítható meg;
b) ha az adóhatóság rendelkezésére álló, azok száma vagy tartalma miatt jelentősnek 

tekinthető adat, tény, körülmény alapján alaposan feltételezhető, hogy az adózó 
iratai nem alkalmasak a valós adó, illetve költségvetési támogatás alapjának meg-
állapítására; vagy

c) ha a természetes személy valótlan, hiányos bevallást vagy nyilatkozatot tett, vagy 
a nyilatkozattételt elmulasztotta.77

A becslés alkalmazhatósága tekintetében jelentősnek tekinthető adat, tény, körülmény 
különösen:

 – a számla- (egyszerűsített számla-), nyugtakibocsátási kötelezettség adóéven belüli 
ismételt elmulasztása,

 – igazolatlan eredetű áru forgalmazása,
 – be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása,
 – továbbá az adózó tevékenységével, eredményével összefüggő iratok, nyilatkozatok 

és az adott tevékenységre vonatkozóan szakértők által kidolgozott jövedelmezőségi, 
élőmunka- és anyagszükségleti mutatók, standardok közötti lényeges eltérés.78

A bevétel vagy a kiadások egy részének ismeretében az adóalap valószínűsíthető
 – bizonylatok, adatok, nyilatkozatok beszerzésével,
 – szemlével,
 – próbagyártással,
 – leltározással
 – és más megfelelő módszerrel.79

Becsléssel kell megállapítani az adóalapot akkor is, ha az adóalap megállapítására azért 
nincs mód, mert sem a bevételekről, sem a kiadásokról adatok, iratok, más bizonyítékok 
nem állnak az adóhatóság rendelkezésére, és ezek hiánya nem az adózó érdekkörén kívül 
eső okra vezethető vissza. Jellemzően akkor fordul ez elő, amikor valaki az adóhatóság-
hoz történő bejelentkezés nélkül végez adóköteles tevékenységet. Ez esetben az adóalapot 

76 Air. 109. § (2) bekezdés.
77 Vhr. 86. § (2) bekezdés.
78 Vhr. 86. § (3) bekezdés.
79 Vhr. 86. § (5) bekezdés.
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az adóhatóság az eset körülményeire tekintettel valószínűsíti. Ennek során az azonos 
időszakban hasonló tevékenységet, hasonló körülmények között folytató adózók – termé-
szetes személy adózó esetében a munkaviszony keretében hasonló tevékenységet, hasonló 
körülmények között végzők – kereseti, jövedelmi viszonyait figyelembe kell venni.80

Ez a rendelkezés az úgynevezett összehasonlító becslés lehetőségét teremti meg arra 
az esetre, ha az előzőekben említett egyéb becslési módszerek nem alkalmazhatók.

Az összehasonlításnál reálisan összevethető adatokat kell figyelembe venni, tehát 
a szakma, illetve tevékenység azonossága mellett jelentős szerepe van az irányadó idő-
szaknak, a tevékenység helyszínének, körülményeinek. Összehasonlító becslés lefoly-
tatására akkor kerülhet sor, ha az adózó bizonylatai, illetve nyilvántartásai alapján nem 
lehet még valószínűsíteni sem a tényleges üzletvitel adatait, mert sem a bevételekről, sem 
a kiadásokról adatok, iratok, más bizonyítékok nem állnak az adóhatóság rendelkezésére. 
Ebben az esetben nincs más eszköz, mint az azonos időszakban, hasonló tevékenységet, 
hasonló körülmények között folytató más adóalanyok által bevallott adatok alapulvétele. 
Ilyenkor használható fel az előzőekben említett, az állami adó- és vámhatóság által 
fenntartott és évenként aktualizált becslési adatbázis.

A hatályos jogi szabályozás bizonyos adózói jogsértések (adóköteles tevékenység 
bejelentésének elmulasztása és be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása) esetén, 
amellett hogy előírja a becslés alkalmazását, bizonyos kötelező, szankciós elemeket is 
érvényesít a becslés módszere tekintetében.

A szankciós jellegű becslések

Ha az adózó az adóköteles bevételszerző tevékenységét elmulasztotta az adóhatóságnak 
bejelenteni, és az adóalap megállapítására másként (bizonylatok beszerzése, próbagyár-
tás, szemle stb.) nincs mód, az adóhatóság az adó alapját az összehasonlító becslés alkal-
mazásával tizenkét havi működést vélelmezve állapítja meg.

Ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, az adóhatóság az adózó 
terhére a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a mindenkori minimálbér 
kétszerese után, a bejelentés nélküli foglalkoztatás adóhatóság általi megállapítását meg-
előző időszak(ok)ra vonatkozóan, de legalább háromhavi foglalkoztatást vélelmezve 
állapítja meg.

Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ismételten megállapítja, hogy az adózó be 
nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, a megfizetni elmulasztott adót és járulékot 
legalább a korábbi ellenőrzés megindításának és a folyamatban lévő ellenőrzés megkez-
désének időpontja közötti időszakra, az ellenőrzések alkalmával fellelt be nem jelentett 
alkalmazottak létszámának átlaga alapján képzett szorzószámmal számítva, legalább 
a mindenkori minimálbér kétszerese után, vélelmezve állapítja meg.81

80 Vhr. 86. § (6) bekezdés.
81 Vhr. 86. § (7)–(8) bekezdései.
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Ahogy látható, az ismétlődő jellegű jogsértéshez további szankciót fűz a jogalkotó, így 
akár több évre kiterjedően is megállapíthat szankciót az adóhatóság a tényleges foglal-
koztatás időtartamától függetlenül. Például, ha az első ellenőrzés 2018 márciusában volt, 
és ezt követően 2020 áprilisában ismételten megállapítja az adóhatóság, hogy ugyanaz 
az adózó megint nem tett eleget a foglalkoztatottak bejelentésére vonatkozó kötelezett-
ségének, akkor a 2018-as  évben indult ellenőrzés megindításának napja és a 2020. ápri-
lisi (aktuális) ellenőrzés megkezdésének napja közötti időszakra kell megállapítania 
az elmaradt adó- és járulékkötelezettséget. Ezenfelül a két ellenőrzés során fellelt be 
nem jelentett alkalmazottak számának átlaga alapján (például ha az első ellenőrzéskor 
2 fő bejelentése maradt el, a második ellenőrzéskor 4 fő bejelentése maradt el, akkor 
ez az átlag: 3) képzett szorzószámmal számítva, a mindenkori minimálbér kétszerese után 
kell megállapítani az adóalapot, és abból kiszámolva az aktuális adó és járulék terheket.

A szankciós jellegű becsléseket előíró jogi szabályozás által felállított vélelmek vonat-
kozásában az adózót szintén megilleti az ellenbizonyítás lehetősége.

A becslés alkalmazásával lefolytatott ellenőrzési eljárás általános menete

A becslés alkalmazásával lefolytatott adóellenőrzés általános menete az alábbi főbb 
lépésekre tagolható:

a) Felkészülés:
 – az ellenőrzésre történő kiválasztás, az adatbázisok szűrése,
 – a kapott adatok elemzése, a bevallások és a kontrolladatok összevetése, a vizsgálati 

program összeállítása,
 – a megbízólevél kiállítása
 – a megbízólevél kézbesítése.

b) Ellenőrzés:
I. szakasz – dokumentális ellenőrzés
 – a tényállás tisztázása: a csatolt adózói dokumentumok, a kontroll adatok és egyéb 

rendelkezésre álló bizonyítékok áttekintése, annak megállapítása, hogy az adatok 
alkalmasak-e a valós adóalap és a valós adófizetési kötelezettség megállapítására;

 – amennyiben igen, akkor dokumentális ellenőrzés lefolytatása;
 – amennyiben nem, a becslés jogalapjának vizsgálata.

II. szakasz – becslés
 – a becslés jogalapjának fennállása esetén az adózó tájékoztatása, hogy adókötele-

zettségét a továbbiakban becslés alkalmazásával ellenőrzi az adóhatóság (felhívás 
a bizonyítékok csatolására az Air. 106. §-a  szerint);

 – a tényállás további tisztázása:
 – adatgyűjtés,
 – kapcsolódó vizsgálat lefolytatása,
 – nemzetközi megkeresések,
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 – a bizonyítás egyéb eszközeinek igénybevétele,
 – a vizsgálati eredmények összegzése, értékelése,
 – a feltárt adatok bizonyító erejének vizsgálata,
 – a bizonyítékok mérlegelése,
 – az adóalap és az adó legpontosabb kiszámolását lehetővé tevő módszer meghatá-

rozása,
 – az adókötelezettség megállapítása.

c) A megállapítások írásba foglalása.

Látható, hogy a séma az adóellenőrzés általános sémáját követi, a specialitást az adja, 
hogy amennyiben a becslés jogalapja fennáll, erről értesíteni kell az adózót, és fel kell 
hívni a bizonyítási indítványai megtételére. További sajátosság, hogy a jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell, mely körülmények alapozták meg a becslés alkalmazását, és az milyen 
módszerrel történt.

Egyes adónemek adóalapjának valószínűsítéséhez a jogi szabályozás további speciális 
előírásokat tartalmaz. A következőkben ezekkel, a becslés általános szabályaihoz képest 
érvényesülő további előírásokkal foglalkozom.

Az egyes adónemekhez kapcsolódó különös becslési szabályok
Személyi jövedelemadó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés

Ha az állami adó- és vámhatóság megállapítása szerint – kizárólag a Btk. XXXVI., 
XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó 
hatóság részéről fennálló gyanúja esetén – az adózó vagyongyarapodásával vagy az élet-
vitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási 
kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az állami 
adó- és vámhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg.

Ez esetben – figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is – az állami adó- 
és vámhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fede-
zetéül a természetes személynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége.82

2016. január 1-jét követően változott meg a jogi szabályozás és a köznyelvben úgy-
nevezett vagyonosodási vizsgálatnak hívott ellenőrzési eljárás egyik pillérét, a vagyon-
gyarapodási becslést meghatározott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről fennálló 
gyanújához, azaz büntető ügyhöz kötötte a régi Art. Ilyen bűncselekmények például 
a Btk. XXXVI. fejezetében foglalt vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rongálás, sik-
kasztás, csalás, hűtlen kezelés, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, uzsora-bűncselek-
mény), vagy a Btk. XXXIX. fejezetében foglalt költségvetést károsító bűncselekmények 

82 Vhr. 87. §.
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(költségvetési csalás, jövedékkel visszaélés elősegítése, társadalombiztosítási, szociális 
vagy más jóléti juttatással visszaélés stb.).

Ez azt jelenti, hogy az állami adó- és vámhatóság személyi jövedelemadó ellenőrzése 
körében vagyongyarapodásra irányuló becslést csak a nyomozó hatóság megkeresése, 
jelzése alapján alkalmazhat.

A személyi jövedelemadó becsléséhez kapcsolódóan bevezetésre került továbbá 
2017-től  a teljességi nyilatkozat, amely a 2018. január 1-től  hatályos jogi szabályozásban 
az alábbiak szerint szerepel:

A természetes személy adózó személyi jövedelemadó bevallásának vizsgálatára irá-
nyuló adóellenőrzés esetén, ha becslés alkalmazására kerül sor, az állami adó- és vám-
hatóság a becslés alkalmazásáról tájékoztatja az adózót, amellyel egyidejűleg felhívja, 
hogy az adóalap megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb 
körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot tizenöt napon belül küldje meg az állami 
adó- és vámhatóság részére.

A határidő kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 
Az adózó a nyilatkozattételt (a teljességi nyilatkozat megtételét) – akár egészben, akár 
részben – megtagadhatja. Ha az adózó nem vagy csupán részben tesz nyilatkozatot, 
az állami adó- és vámhatóság az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján folytatja 
tovább.83

Vagyonosodási vizsgálat esetén azt kell vizsgálnia az adóhatóságnak, hogy az adózó 
bizonyítható módon megszerzett adómentes, bevallott és bevallási kötelezettség alá nem 
tartozó jövedelme elegendő forrásul szolgálhatott-e az adóhatóság által bizonyítottan 
feltárt vagyongyarapodásához és/vagy az adózó kialakított életviteléhez. Erre vonatko-
zóan kéri a teljességi nyilatkozatot az adóhatóság, annak érdekében, hogy figyelembe 
vehesse azokat a bevételi forrásokat is, amelyek nem esnek adókötelezettség alá (például 
örökség, kölcsön, ajándék), de a vagyongyarapodás forrásául szolgálhattak.

Amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy az adózó eltitkolta az adóköteles 
bevételeit, akkor a becsléssel feltárt adóalapot annak az évnek az összevonás alá eső 
jövedelméhez számítja hozzá, amelyre nézve a jövedelemeltitkolást megállapítja. Ha 
a vagyongyarapodás forrásaként az adózó többévi eltitkolt jövedelme szolgált, a vizs-
gálattal érintett évek között a jövedelmet egyenlő arányban megosztja az adóhatóság, 
és az adót az egyes években hatályos jövedelemadó törvényekben meghatározott – össze-
vonás alá eső jövedelmekre vonatkozó – adómértékkel állapítja meg.84

Ahogy azt már rögzítettem, a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó 
hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja, ez így van a vagyonosodási becslés esetén is. Ha 
az adózó nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való 
jog elévülési idejét megelőzően szerezte meg, a vagyongyarapodás forrásának, a szerzés 
tényének és időpontjának igazolásaként közhiteles nyilvántartás jogerős bírósági vagy 
végleges hatósági határozat, illetve az adómegállapításhoz való jog elévülési idejét meg-

83 Air. 106. §.
84 Vhr. 87. § (2) bekezdés.
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előzően kiállított egyéb közokirat, valamint az adózó ezen időszakban az adóhatósághoz 
benyújtott, végleges hatósági, jogerős bírósági határozattal nem érintett bevallásának 
adatai, fizetésiszámla-kivonat, értékpapírszámla-kivonat adatai szolgálhatnak. 85

Az adóhatóság az adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőző időszakra 
vizsgálatot csak ezen (az adózó által bizonyítékként hivatkozott) adatokra kiterjedően 
végezhet.

A rendelkezés alkalmazása körében:
 – közhiteles nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, 

a zálogjogi nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás, az úszólétesítmény-nyilván-
tartás, a légijármű-nyilvántartás, a cégnyilvántartás, a magyar jog szerint egyéb 
közhiteles nyilvántartás, továbbá a nyilvántartás helye szerinti állam joga szerint 
közhitelesnek minősülő nyilvántartás;

 – szerzésnek minősül a vagyongyarapodás forrása felett a rendelkezési jognak és/
vagy a használat jogának és/vagy a hasznosítás jogának és/vagy a birtoklás jogának 
megszerzése, illetve a fizetési számlán, értékpapírszámlán történő jóváírás.86

Az általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés

Ha becslés alkalmazására az általános forgalmi adó megállapítása során kerül sor, bizony-
latok hiányában az állami adó- és vámhatóság

a) a fizetendő adót a tényleges eladási ár,
b) a levonható adót a tényleges beszerzési ár,

ezek hiányában a forgalmi érték vagy az árképzési szabályok szerint kalkulált ár, 
illetve a szokásos piaci ár és a vonatkozó adómérték alapján állapítja meg.

A levonható adót az adóhatóság becsléssel abban az esetben állapítja meg, ha a bizonyla-
tok hiányát természeti, illetve az adózó érdekkörén kívül álló okból bekövetkező kataszt-
rófa okozta.87

Az általános forgalmi adót tehát becsléssel is meg lehet állapítani. A Vhr. hatá-
lyos szabályozása szerint becslés alkalmazása során – jellemzően bizonylatok hiányá-
ban – az adóhatóság mind a fizetendő, mind a levonható adót köteles meghatározni. 
Figyelemmel azonban az Áfa. tv. azon szabályára, miszerint az adólevonási jog gya-
korlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon az ügylet 
teljesítését tanúsító számla, a levonható adót csak akkor határozza meg az adóhatóság, ha 
az iratok, bizonylatok hiánya természeti, illetőleg az adózó érdekkörén kívül álló okból 
bekövetkezett katasztrófára vezethetők vissza (például árvíz, tűzvész stb. bekövetkezte 
miatt semmisültek meg a számlák).

85 Vhr. 87. § (3) bekezdés.
86 Vhr. 87. § (4) bekezdés.
87 Vhr. 88. §.
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Az adóhatóságnak minden esetben vizsgálnia kell a levonható adó becslési feltéte-
leinek fennállását.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse a becslés fogalmát!
2. A Vhr. mely esetekben teszi lehetővé becslés alkalmazását?
3. Ismertesse a szankciós jellegű becslések esetköreit!
4. Ismertesse a személyi jövedelemadó becslésére vonatkozó speciális rendelkezéseket!
5. Ismertesse az általános forgalmi adó becslésére vonatkozó speciális rendelkezéseket!



VÁKÁT OLDAL



Az ellenőrzés befejezése

Az ellenőrzés során tett megállapításokat minden esetben, tehát akkor is, ha az ellenőr-
zés mindent rendben talált, jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ezt a követelményt az Air. 
úgy fogalmazza meg, hogy az adóhatóság a megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. 
Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ha a jegyzőkönyvet kézbesíteni 
kell, az ellenőrzés a postára adás, illetve a tárhelyen történő elhelyezés napjával zárul.88

A jegyzőkönyv átadásával (vagy ha a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, akkor a postára 
adása napjával, illetve tárhelyen történő elhelyezésének napjával) lezárul az ellenőrzési 
eljárás. Az adózó ezzel a dokumentummal értesül az ellenőrzés megállapításairól.

Ha az adóhatóság az ellenőrzés tapasztalatai alapján büntetőeljárást kezdeményez, 
erről külön jegyzőkönyvet készít.89 Ennek a jegyzőkönyvnek az a célja, hogy abban 
a büntetőjogi tényállás (például költségvetési csalás bűntette) alapos gyanújának meglétét 
az adóhatóság alátámassza, azaz az adott büntető tényállás megvalósulásának körülmé-
nyeit, bizonyítékait rögzítse, és kezdeményezze a büntető eljárás megindítását. A bün-
tetőeljárást kezdeményező jegyzőkönyvet az adóhatóság az adózónak nem adja át, azt 
a nyomozó hatóságnak küldi meg.

Az írásba foglalás (jegyzőkönyvezés) általános követelményei adóellenőrzésnél

Ahogy azt korábban már rögzítettem, adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó 
adómegállapítási, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és idő-
szakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében vizsgálja. 
Ennek keretében sor kerülhet az adózó által igényelt költségvetési támogatás, adó-visz-
szatérítés, adó-visszaigénylés jogszerűségének vizsgálatára a kiutalást megelőzően is. 
Az adóhatósági ellenőrzés eredményét a vizsgálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az adózó részére átadandó vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése során a revizoroknak 
figyelembe kell venniük a jegyzőkönyv tartalmával szemben elvárt követelményeket. 
Egyrészt biztosítani kell, hogy az elvégzett ellenőrzési feladat (vizsgálattípus és ellenőr-
zött időszak) összhangja a megbízólevél, a vizsgálati program és a jegyzőkönyv között 
fennálljon. Másrészt az írásba foglalás során az alábbi hármas tagolásnak kell érvénye-
sülnie:

 – a megállapított tényállás valósághű rögzítése,
 – a megsértett jogszabályok rögzítése,
 – a megállapítás kihatása (adóalapra, adó összegére vonatkozóan).

Az adott időszakra megállapított adóeltérések egyenlege adja az adókülönbözetet. Egy 
adónem egy bevallási időszakára vonatkozóan nem állapítható meg adókülönbözet külön 
az adózó terhére, és külön az adózó javára, hanem a követelményektől való  pozitív 

88 Air. 115. § (1) bekezdés.
89 Air. 115. § (2) bekezdés.
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és negatív eltéréseket egyenlegezni kell, és ez kerül (az adózó terhére vagy javára szólóan) 
jegyzőkönyvezésre. Az eltéréseket – adónemenként, és az adott adónem egyes bevallási 
időszakaira elkülönítve – az adó alapjának és az adó összegének meghatározásával kell 
feltárni és írásba foglalni.

Meg kell határozni az adózó terhére feltárt adókülönbözetből az adóhiány összegét. 
Az Art. szerint adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, 
önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem 
fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették. Az eredeti esedékesség 
napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet 
figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll.90

Annak megállapításához, hogy az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetés még 
az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll-e, vizsgálni kell az adószámla aktuális 
állapotát. Ehhez számítástechnikai program áll a revizorok rendelkezésére.

Az egyes megállapítások megtétele során követelmény, hogy a revízió a tényeket 
(és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat) objektíven rögzítse, a következtetéseket logi-
kusan építse fel, a jogszabályokat és a megállapítások kihatását pontosan hivatkozza, 
és határozza meg.

Ennek keretében ki kell fejteni
 – az érintett gazdasági eseményt (eseményeket),
 – annak hibás elszámolását (például nem megfelelő a számviteli minősítés) vagy hibás 

kiszámítását (például nem megfelelő az adómérték alkalmazása),
 – a követelményektől való eltérést, úgy, hogy az adott esemény, elszámolás azonosít-

ható legyen az adózó számára is (például megnevezés, időpont és bizonylatszám-je-
löléssel hivatkozva a bizonyítékul szolgáló jegyzőkönyvi melléklet számára).

Alapvető elvárás a vizsgálati jegyzőkönyvvel szemben, hogy abból kiderüljön, milyen 
jogsértést követett el az adózó, ennek milyen kihatása van az adóalap és az adó tekinte-
tében, és a szankció mérlegelése szempontjából fontos a hiba okának feltárása és rögzí-
tése is (például számszaki hiba vagy a gazdasági esemény helytelen minősítése, hibás 
értékelése, esetleg jogszabályi előírás helytelen értelmezése vagy az adózó rosszhiszemű 
eljárása stb).

Ez utóbbi több okból is fontos. Egyrészt az ellenőrzés segítő jellegét juttathatja érvényre 
egy-egy ügylet adózó általi helytelen minősítése, amelyet a revízió tár fel és rögzíti 
a helyes értelmezést, másrészt az ellenőrzési tapasztalatok összegzése adalékul szolgálhat 
a jogi szabályozás esetleges módosításának kezdeményezéséhez, harmadrészt – ahogy 
írtam – nem közömbös a szankciók mértékének meghatározását illetően sem.

90 Art. 217. §.
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A jegyzőkönyv szerkezete

A revízió megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv öt fő részből áll:
 – nyitóadatok,
 – szöveges megállapításokat tartalmazó „A” rész,
 – jegyzőkönyvi záradék,
 – megállapítások számszerű összesítését tartalmazó „B” rész,
 – mellékletek.

A nyitóadatok a vizsgálat és a vizsgált adózó beazonosítását szolgálják (ellenőrzött adózó 
adatai, vizsgálatot végző revizorok neve, ellenőrzés tárgya, megbízólevél száma stb.). 
Az „A” rész felépítése a vizsgálati program pontjait követi, és annak megfelelő sorrend-
ben tartalmazza a megállapításokat szövegesen.

A jegyzőkönyvi záradék tartalmazza a vizsgálatot végző revizorok aláírását és azt 
a szövegrészt, amelyet az adózónak aláírásával kell ellátnia annak érdekében, hogy igazolt 
legyen, az ellenőrzési megállapításokat megismerte. Emellett tájékoztatás szerepel benne 
arra vonatkozólag, hogy az ellenőrzési eljárás lezárását hatósági eljárás követi, továbbá 
arról is, hogy az adózó a jegyzőkönyvi megállapításokra észrevételt tehet.

A „B” rész vizsgálati időszak(ok) és adónem(ek) szerint elkülönítve, táblázatos formá-
ban számszakilag tartalmazza és összesíti a megállapítások adóalapra és adóra gyakorolt 
hatását. A melléklet az ellenőrzési ügyhöz kapcsolódó bizonyítékokat (például főkönyvi 
kivonat másolata, adózó és tanúk nyilatkozatáról felvett jegyőkönyv másolata, bank-
számlakivonat másolata, kapcsolódó vizsgálat jegyzőkönyvi kivonata stb.) tartalmazza.

Az adóellenőrök feladatai a jegyzőkönyv átadását követően

Az ellenőrzés befejezése (a jegyzőkönyv átadása, postázása, illetve az adózó tárhelyén 
történő elhelyezése) után az adóellenőröknek két fő irányban jelentkezik, illetve jelent-
kezhet feladata:

 – technikai jellegű (de tartalomra is kihatással bíró) feladatok,
 – az adózó esetleges észrevételének kezelésében, illetve az elsőfokú adóhatósági hatá-

rozat meghozatalában való közreműködés.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos ellenőri feladatok

Az adóellenőrzés befejezését követően, az elsőfokú határozat meghozatalához a tényállás 
tisztázását, és a bizonyítást teljeskörűen tartalmazó jegyzőkönyv iktatásáról (DOKU 
elektronikus iktató rendszerbe történő beviteléről) szükséges gondoskodnia a revizornak.

Ezt követően a revizornak a lehető legrövidebb időn belül az ellenőrzés befejezését 
(időpontját), a vizsgálati megállapítások adatait (adókülönbözet, mulasztási bírság kisza-
bása stb.), valamint az egyéni adóellenőri teljesítményt (ellenőrzésre fordított revizori 
munkaórák számát) rögzítenie kell a revíziót követő információs rendszerben.
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A hivatali helyiségben történő ellenőrzés után a vizsgálathoz átvett nyilvántartásokat, 
bizonylatokat ugyanolyan eljárással, mint az ellenőrzés megkezdésekor (illetve annak 
folyamatában), át (vissza) kell adni az adózónak.

Adózói észrevételek kezelése

Ahogy azt az adózók jogainak ismertetése során már rögzítettem, az adózó jogosult 
a jegyzőkönyv átadását (kézbesítését) követően észrevételt tenni. Adóellenőrzés esetén 
ezt 30 napon belül teheti meg, jogkövetési vizsgálat esetén 15 napon belül tehet írásban 
észrevételt.91

Az adóellenőrök kötelezettsége, hogy az adózói észrevételt véleményezzék, amennyi-
ben ebben (részben vagy egészében) új vagy újszerű tények, bizonyítékok előterjeszté-
sére kerül sor. A véleményezés célja az adózó által felhozott új, újszerű tények objektív 
cáfolata vagy elfogadása.

Ha az adózó tett észrevételt, de ebben a tényállásra vonatkozóan semmilyen új körül-
ményt nem hoz fel, jellemzően inkább méltányossági elemeket tartalmaz (például azt, 
hogy a megállapított bírságot, egyéb szankciókat nem tudja megfizetni), akkor – ha 
egyébként a tényállás tisztázott és bizonyított – az elsőfokú határozatot ki kell adni. 
Az adózói észrevételre azonban ez esetben is reagálni kell a határozatban. Ha az adózó 
észrevétele indokolja, sor kerülhet kiegészítő ellenőrzésre.

Kiegészítő ellenőrzés

Az ellenőrzést az adózó észrevétele alapján az észrevétel beérkezésétől, szóban előter-
jesztett észrevétel esetén annak jegyzőkönyvbe foglalásától számított legfeljebb 30 napig 
(jogkövetési vizsgálat esetében legfeljebb 15 napig) lehet folytatni.

Az ellenőrzést az annak befejezésétől számított 30 napon belül, az ok felmerülésétől 
számított 15 napig akkor is lehet folytatni, ha a határozat meghozatalához a tényállás 
tisztázása válik szükségessé.

Az adóhatóság az adózót a kiegészítő ellenőrzésről a kiegészítő ellenőrzés kezdő 
napjának megjelölésével haladéktalanul értesíti. A kiegészítő ellenőrzésről kiegészítő 
jegyzőkönyvet kell készíteni.92

Előzőek alapján látható, hogy kiegészítő ellenőrzésre sor kerülhet az adózó észre-
vételezése alapján és hivatalból is, ha a határozat meghozatalához a tényállás további 
tisztázása válik szükségessé. Ennek azonban időbeli korlátai vannak: az adózó észre-
vétele alapján adóellenőrzés esetén 30 napig, jogkövetési vizsgálat esetén 15 napig lehet 
folytatni kiegészítő ellenőrzést. Ha az adóhatóság észleli, hogy a határozat meghozata-
lához még valamely tényállási elemet tisztázni kell, akkor az ok felmerülésétől számított 

91 Air. 97. § (2) bekezdés.
92 Air. 116. §.
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15 napig lehet folytatni az ellenőrzést. A kiegészítő ellenőrzésről az adózót értesíteni kell, 
és az ennek során készült kiegészítő jegyzőkönyvet át kell adni részére.

A vizsgálati jegyzőkönyv, illetve ha kiegészítő ellenőrzésre került sor, akkor a kiegé-
szítő jegyzőkönyv átadásával (kézbesítésével) lezárul az ellenőrzési eljárás, és megindul 
a vizsgálat eredményének realizálását célzó elsőfokú hatósági eljárás.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az ellenőrzés befejezésére irányadó szabályokat!
2. Ismertesse a jegyzőkönyvezés általános követelményeit adóellenőrzés esetén!
3. Ismertesse a vizsgálati jegyzőkönyv szerkezeti felépítését!
4. Ismertesse az adóellenőrök ellenőrzés befejezését követő feladatait!
5. Ismertesse a kiegészítő ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket!



VÁKÁT OLDAL



Az elsőfokú hatósági eljárás

Az elsőfokú hatósági eljárás arra irányul, hogy a hatóság a döntését (végzés, határo-
zat) – amely keletkezhet kérelemre indult eljárásban vagy hivatalból indult eljárásban 
egyaránt – írásba foglalja, azaz jogot, kötelezettséget, jogkövetkezményt állapítson meg. 
Az ellenőrzés megállapításairól szóló határozat meghozatala érdekében lefolytatott ható-
sági eljárás hivatalból indul.

Az adóhatóság döntései

Az adóhatóság az adóügy érdemében határozattal, az eljárás során eldöntendő egyéb 
kérdésben végzéssel dönt. Az adóügy érdeméhez tartozik minden, az adókötelezettséget 
érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, kötelezettségét megál-
lapító döntés.

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági eljárásban – ideértve a kiutalási 
és az átvezetési kérelem elbírálását is –, az adóhatóság csak abban az esetben hoz határo-
zatot, ha az adózó kérelmét nem teljesíti. Határozatnak minősül a fizetési meghagyás is.93

Az Air. idézett rendelkezése nemcsak az adóhatósági ellenőrzést követő hatósági 
eljárásra vonatkozik, hanem általában minden adóhatósági eljárásra. Így rögzíti azt is, 
hogy határozatnak tekinti a fizetési meghagyást is. Fizetési meghagyás kibocsátására 
illeték ügyekben kerül sor, például adásvételi szerződéssel történt tulajdonszerzés esetén 
visszterhes vagyonátruházási illetékről állít ki fizetési meghagyást az adóhatóság.

Az Art. speciális előírást tartalmaz az utólagos adómegállapítás vonatkozásában. 
Eszerint az adóhatóság utólag, határozatban állapítja meg az adóellenőrzés során feltárt 
adókülönbözetet. Törvény az adóhatóságot más esetekben is kötelezheti az adó megálla-
pítására. A határozat meghozatalára nyitva álló határidő utólagos adómegállapítás esetén 
60 nap, a hatósági eljárás kezdő időpontjának a jegyzőkönyv, kiegészítő jegyzőkönyv 
átadásának, kézbesítésének napját, adózói észrevétel esetén a jegyzőkönyvre tett észre-
vétel beérkezésének napját kell tekinteni.94

Adóellenőrzést követően az ellenőrzés eredményétől függetlenül (akkor is, ha nem tárt 
fel jogsértést az adóhatóság) határozatot kell hozni a megállapításokról. Az ügyintézési 
határidő az Air. 50. § (2) bekezdése szerinti 30 naptól eltérően 60 nap akkor, ha a hatósági 
eljárás ellenőrzéssel összefüggő utólagos adómegállapításra irányul. Az általánosnál 
hosszabb határidő indoka az utólagos ellenőrzések során feltárt tényállás viszonylagos 
bonyolultsága.

Jogkövetési vizsgálatot követően csak akkor kerül sor hatósági eljárásra, ha valamilyen 
mulasztást tárt fel a revízió (például számla-, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása). 
Ez esetben a mulasztás jogkövetkezményeként határozatot fog kibocsátani az adóhatóság, 
azaz határozattal fogja kötelezni az adózót a mulasztási bírság megfizetésére. Jogkövetési 

93 Air. 72. §.
94 Art. 144. §.
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vizsgálatot követő hatósági eljárásra az általános 30 napos határidő az irányadó. A hatá-
ridő kezdőnapja a jegyzőkönyv átadásának (kézbesítésének) napja, illetve ha az adózó 
észrevételt tett, akkor az adózói észrevétel beérkezésének napjától indul a határozat 
meghozatalára nyitva álló határidő számítása.

A döntés tartalma

A döntés tartalmazza
 – az eljáró adóhatóság, az adózó és az ügy azonosításához szükséges minden adatot;
 – a rendelkező részt – az adóhatóság döntésével, a jogorvoslat igénybevételével kap-

csolatos tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel –,
 – továbbá a megállapított tényállásra és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokra, 

az adózó által felajánlott és mellőzött bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés indo-
kaira, az ügyintézési határidő leteltének napjára, továbbá a döntést megalapozó, 
valamint a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályhelyek meg-
jelölésére is kiterjedő indokolást; valamint

 – a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 
valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos 
a hatáskör gyakorlójával.95

Kérelemre indult eljárásokban a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indoko-
lásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egy-
szerűsített döntés is hozható, ha az adóhatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad.

Az adóhatósági ellenőrzéseket követő hatósági eljárásban (hivatalból induló eljá-
rás) is a fenti szabályok irányadóak a határozat tartalmára vonatkozóan. A rendelkező 
részben állapítja meg az adóhatóság az adókülönbözetet, az adóhiányt, a szankciókat, 
és ezek megfizetésére kötelezi az adózót, megjelölve, hogy mely számlára kell az előírt 
összegeket megfizetni. Az indokolási részben pedig a vizsgálati jegyzőkönyv megállapí-
tásai kerülnek kifejtésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetésével a döntés 
indokaiként.

A döntés véglegessége

Az adóhatóság döntése végleges, ha azt az adóhatóság már – a törvényben meghatározott 
kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be az Air. 
74. § (1) bekezdésében foglalt főszabály szerint.

95 Air. 73. §.



1337

Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, az adóhatóság döntése 
véglegessé válik, ha

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt;
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy
c) a fellebbezés elbírálására jogosult felettes szerv az elsőfokú adóhatóság döntését 

helybenhagyta vagy megváltoztatta, a másodfokú döntés közlésével.96

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik 
a döntés

a) az elsőfokú döntés közlésekor, ha az adózó a kérelem teljesítése esetére már a döntés 
közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű fél;

b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás adóhatósághoz való megér-
kezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre 
jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését.

A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén az adóhatóság fellebbezéssel támadható 
elsőfokú döntése a fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés véglegessé válá-
sának napján válik véglegessé.97

Az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat ellen lehetősége van az adó-
zónak fellebbezést előterjeszteni, és ily módon a fellebbezési jogáról is lemondhat. Ezt 
a későbbiekben – a jogorvoslatoknál – részletezem.

A döntés közlésének szabályai

A hatóság döntése joghatás kiváltására akkor alkalmas, ha azt megfelelően közölték 
az érintettekkel.

A döntést az adóhatóság közli
 – az adózóval,
 – valamint azzal, akire nézve a döntés rendelkezést tartalmaz,
 – és azzal, akinek a jogát vagy jogos érdekét a döntés érinti.

Az adóhatóság a döntést írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként 
vagy az Eüsztv.-ben  meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének 
napja

a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy
b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.98

96 Air. 74. § (2) bekezdés.
97 Air. 74. § (3)–(4) bekezdései.
98 Air. 76. §.
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A hirdetményi közlés

A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye 

ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy 
a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

b) a jogutód nem ismert,
c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
d) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.99

A hirdetményi úton történő kézbesítés lényegében egy nyilvános értesítés a döntés meg-
hozataláról, amely kézbesítési vélelmet állít be,100 azaz a hatóság a hirdetmény kifüg-
gesztését követő 15. napon közöltnek tekinti a döntést.

A hirdetményi közlés tartalmazza a kifüggesztés vagy a honlapon történő közzététel 
esetén a közzététel napját, az eljáró adóhatóság megnevezését, az ügy számát és a döntés 
számát, a döntés tárgyát, az ügyfél nevét és adóazonosító számát, valamint azt a figye-
lemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba 
ütközött, ezért az ügyfél vagy annak képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

A hirdetményt a hatóság minden esetben a hirdetőtábláján, valamint a honlapján 
helyezi el úgy, hogy a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és elektronikus 
tájékoztatásra szolgáló honlapján való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. 
A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság 
hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés esetén a hirdet-
ménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és levételének napját az iraton 
meg kell jelölni, az internetes honlapon történő közzététel idejét pedig visszakereshető 
módon dokumentálni kell.

A kézbesítésre vonatkozó szabályok

Az adóhatósági iratot – ideértve a döntést is – a meghatalmazott képviselővel eljáró 
adózó esetében a képviselőnek kell kézbesíteni hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben  
meghatározott elektronikus úton.

A személyes megjelenésre szóló idézés kézbesítése a megidézett személy részére tör-
ténik, a meghatalmazott egyidejű értesítésével. Az adózó kérheti, hogy az adott ügyben 
az adóhatóság akkor is a számára kézbesítse az iratokat, ha meghatalmazott képviselője 
van.101

99 Air. 77/A. §.
100 Hulkó 2019, 384.
101 Air. 79. § (1) bekezdés.
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Az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére feladott adóhatósági 
iratot

a) a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény 
az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza; vagy

b) a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbe-
sítettnek tekinteni, ha az adóhatósági iratot a posta a rá vonatkozó szabályoknak 
megfelelően „nem kereste” jelzéssel küldte vissza az adóhatóságnak.102

Elektronikus kapcsolattartás esetén a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény 
kézbesítettnek minősül,

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő 
átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban;

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a kül-
demény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban 
feltüntetett időpontban; vagy

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a kül-
deményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés 
igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.103

Az elektronikusan kézbesített iratok tekintetében lehetősége van az érintett adózóknak 
lekérdezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiküldött olyan adóhatósági iratok ada-
tait, melyek átvételére valamilyen okból nem került sor. Ezek az iratok a kézbesítéstől 
számított 30 napig az adózó elektronikus tárhelyén még megtekinthetők.

Hivatalos iratként azokat az iratokat kell kézbesíteni, amelyek feladásáról vagy kézbe-
sítésének megtörténtéről (a kézbesítés megkísérléséről), illetve ezek időpontjáról az állami 
adó- és vámhatóságnak tudomást kell szereznie, mivel a kézbesítéshez jogkövetkezmé-
nyek fűződnek (például felszólítás, nyilatkozattételre felhívás, hiánypótlásra felhívás, 
idézés, jegyzőkönyv, határozat), illetve amely a jogszabályban meghatározott határidő 
számításának alapjául szolgál, továbbá amelyet jogszabály hivatalos iratnak minősít.

Hivatalos iratok kizárólag az e célra rendszeresített tértivevénnyel vagy annak meg-
felelő elektronikus dokumentummal adhatóak fel. Az egyéb iratok közönséges levélként 
is feladhatók [A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a pos-
tai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről 
és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Posta Korm. r.) rendelkezései irányadóak e vonat-
kozásban].

102 Air. 79. § (2) bekezdés.
103 Eüsztv. 14. § (4) bekezdés.
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Közzététel kézbesítettnek tekintett iratokról

A kézbesítés eredménytelensége esetén, illetve a küldemény „nem kereste” jelzéssel 
történő visszaérkezése esetén, továbbá elektronikus kapcsolattartás esetén ha a hivatalos 
elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett két-
szeri értesítése ellenére nem vette át – kivéve ha az adózó vagy képviselője a küldemény 
átvételét megtagadta – az állami adó- és vámhatóság a kézbesítésről történő tudomás-
szerzését követően az internetes honlapján 15 nap időtartamra közzéteszi:

a) a címzett természetes személy adózó adóazonosító jelét, más adózó esetén az adó-
számát,

b) a kézbesítéssel érintett irat ügyiratszámát,
c) a NAV internetes honlapján történő közzététel időpontját és
d) azt a telefonszámot, amelyen az adózó a kézbesítéssel érintett irat átvétele tekin-

tetében tájékozódhat. A honlapon való közzététellel egyidejűleg elektronikus úton 
értesíti a közzétett adatokról az elektronikus kapcsolattartást vállaló vagy arra 
kötelezett adózót, illetve képviselőjét.104

A kézbesítés eredménytelenségének esetköreit az előzőekben hivatkozott 335/2012. 
(XII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza. Sikertelennek minősül például a kézbesítés, ha 
a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen, vagy 
az átvételt megtagadta, vagy a címzett elköltözött, ismeretlen stb.

A NAV – csakúgy, mint más közigazgatási hatóság – 2018. január 1-től  köteles 
az ügyek elektronikus intézését biztosítani az adózók számára. Ennek jogszabályi 
hátterét az Eüsztv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: E-ügyintézésről szóló Korm. 
rendelet) találjuk meg.

Az e-ügyintézés jogszabályi kereteinek megteremtésével lehetőség nyílt az adóható-
sági ellenőrzésben résztvevő felek közötti elektronikus kapcsolattartásra is, amelynek 
csatornái:

 – gazdálkodók esetében a cégkapu,
 – természetes személyek esetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz 

(KÜSZ) kapcsolódó tárhely (ügyfélkapu).

Az ellenőrzési tevékenységben az elektronikus úton történő kommunikáció elsődleges 
célja annak biztosítása, hogy

 – az adózók az eljárás során a NAV felé történő adat-/információátadást a postai út 
vagy személyes megjelenés mellőzésével tudják teljesíteni; illetve

 – a NAV az eljárás során keletkező iratokat (például megbízólevél, jegyzőkönyv, vég-
zés, határozat stb.) is ilyen módon, elektronikus formában juttassa el az ellenőrzött 
adózó vagy képviselője részére.

104 Air. 80. §.
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2017. december 31-ig  az ellenőrzési eljárás folyamán elektronikus iratküldésre kizárólag 
az eljáró revízió részéről kerülhetett sor, amely esetben is csak a megbízólevél és az elle-
nőrzésről szóló tájékoztató levél tárhelyre helyezése valósulhatott meg. Az ellenőrzött 
adózó a kapcsolattartás formájaként az elektronikus utat nem választhatta, így az elle-
nőrzéssel kapcsolatos beadványait, nyilatkozatait kizárólag személyesen, postai úton 
vagy faxon terjeszthette elő.

Az ellenőrzött adózó által küldeni kívánt elektronikus iratok fogadásának biztosí-
tására 2018-tól  a NAV egy új, ellenőrzés specifikus ÁNYK-nyomtatványt alakított ki 
„Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során” megnevezéssel, röviden 
ELLUGY néven.

Az ellenőrzött adózónak vagy képviselőjének
– az ellenőrzés ügyszámát,
– a vizsgált adózó adóazonosító számát illetve nevét kell rögzítenie, valamint
– ki kell választania, hogy milyen irattípust kíván küldeni az eljáró revízió részére.

A nyomtatványon jelölni szükséges, hogy a beadványhoz tartozik-e melléklet, amelyet 
közvetlenül az ELLUGY-nyomtatványhoz történő csatolással küldhet meg az adózó 
a revízió felé. A mellékletként beküldhető fájlformátum tekintetében az E-ügyintézésről 
szóló Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz előírásokat. A melléklet egyértelmű 
beazonosítása érdekében a feltöltés egyetlen korlátja, hogy egy alkalommal kizárólag 
egy darab állomány csatolható. Az Eüsztv. (108/A. § és 108/B. §) kimondja, hogy méret-
korlát felmerülése esetén az adathordozón keresztül történő benyújtás is lehetséges, 
illetve ha a digitalizálás aránytalan nehézséget okoz, a papír alapon történő benyújtás is 
(ez a szabály átmeneti jellegű). A jogorvoslatra vonatkozó beadványokat e-Papír útján 
kell beküldenie az adózónak.

Előzőekre tekintettel ma már a papír alapon történő kézbesítés tekinthető kivételes-
nek, mindazonáltal a kézbesítés és a közzététel vonatkozásában ismertetett szabályokat 
mind a papíralapú kézbesítés, mind az elektronikus kézbesítés esetén alkalmazni kell 
az ellenőrzési eljárásban, és az ellenőrzést követő hatósági eljárásban is.

Kézbesítési kifogás

Kézbesítési kifogást az adózó vagy az eljárás résztvevője a kézbesítésről való tudomás-
szerzéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb a közléstől számított 45 napos jogvesztő 
határidőn belül terjeszthet elő.

A kézbesítési kifogásban elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, ame-
lyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják, vagy az adózó részéről az önhiba hiányát 
valószínűsítik.

A kézbesítési kifogást a kézbesítés tárgyát képező iratot kiadmányozó adóhatóság 
bírálja el.

A kézbesítési kifogásnak az eljárás folytatására, illetve a végrehajtásra nincs halasztó 
hatálya, de az adóhatóság a végrehajtási eljárást kérelemre vagy hivatalból a kifogást 
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elbíráló döntés véglegessé válásáig felfüggesztheti, ha a kérelemben előadott tények, 
körülmények annak elfogadását valószínűsítik.

Ha a kézbesítési kifogásnak az adóhatóság helyt ad, az adózó vagy az eljárás egyéb 
résztvevője által kifogásolt kézbesítést követően tett intézkedéseket, illetve az eljárást 
a kézbesítés időpontjától a szükséges mértékben meg kell ismételni.105

A döntés kijavítása és kiegészítése

Ha az adóhatósági döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy 
érdemére, az adóhatóság a döntést kijavítja. A kijavítást az adóhatóság közli azzal, aki-
vel az eredeti döntést közölte, és a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.

Ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy 
érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, az adóhatóság a döntést kiegészíti. 
A kiegészítő döntés kiadmányozására az adózó terhére a döntés véglegessé válásától 
számított egy éven belül, az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig 
van lehetőség.

A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen 
volt. A kiegészítést közölni kell azzal, akivel az eredeti döntést közölték.106

A döntés elleni jogorvoslat

Az előzőekben már többször említésre került, de még nem nyert fogalmi tisztázást a jog-
orvoslat mibenléte.

A jogorvoslat a közigazgatás jogi szempontból végzett kontrolljának az a fajtája, 
amely a közigazgatási hatósági eljárás és az annak során hozott döntések felülvizsgálatát 
jelenti a feltárt hiba orvoslása érdekében, az eljárás vagy a döntés felülbírálatának, azaz 
a döntés megváltoztatásának vagy megsemmisítésének jogával.107

Egyszerűbben megfogalmazva a jogorvoslat mint fogalom olyan eljárási cselekmény, 
amely a hibás közigazgatási döntések orvoslására szolgál az ügyfelek védelme érdekében.

A jogorvoslathoz való jog egy, az Alaptörvényben rögzített, a különböző eljárásjo-
gokban realizálódó alkotmányos alapjog.

Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése kimondja: „[M]indenkinek joga van 
ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 
ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.”

Az Air. ezen alkotmányos alapjog érvényesíthetősége érdekében kimondja, hogy 
az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

105 Air. 81. §.
106 Air. 75. §.
107 Varga Zs. 2017, 103.
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Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,
 – ha azt törvény megengedi;
 – egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljá-

rást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.108

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az adóhatósági döntések típusait, elhatároló ismérveit!
2. Ismertesse az Art. speciális rendelkezését az utólagos adómegállapítás vonatko-

zásában!
3. Ismertesse a döntés tartalmát!
4. Mely esetekben válik véglegessé a döntés?
5. Ismertesse a döntés közlésére vonatkozó általános szabályokat és a hirdetményi 

közlés jellemzőit!
6. Ismertesse a postai kézbesítésre vonatkozó szabályokat!
7. Mi a kézbesítési kifogás szerepe?
8. Ismertesse a döntés kijavítására és kiegészítésére vonatkozó szabályokat!
9. Mi a jogorvoslat fogalma?

108 Air. 118. §.
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A jogorvoslati eljárások

A jogorvoslat az eljárásjogokban használt gyűjtőfogalom. A jogorvoslati eljárás célja, 
hogy reparálja a jogsérelmeket. Jogorvoslati eljárásra sor kerülhet kérelemre és hiva-
talból is.

Az Air. kérelemre induló jogorvoslati eljárásként nevesíti:
a) a fellebbezési eljárást,
b) a felügyeleti eljárást és
c) a közigazgatási pert.

Hivatalból induló jogorvoslati eljárások:
a) a döntés módosítása vagy visszavonása az adóhatóság saját hatáskörében,
b) az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás és fellépés nyomán indított 

eljárás és
c) a felügyeleti eljárás.109

A jegyzet további részében ezeket, az Air.-ban  nevesített jogorvoslati eljárásokat tekintem 
át, kezdve a fellebbezéssel mint rendes jogorvoslati eszközzel.

Fellebbezés

Fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a döntés rendelkezést tartalmaz.110

Az ellenőrzést követő hatósági eljárásokban ez jellemzően az adózó, de nem kizárt, 
hogy az adózó képviselőjével szemben vagy az eljárás más résztvevőjével szemben hoz 
határozatot az adóhatóság (például eljárási bírság kiszabása esetén).

A fellebbezéssel támadható döntések

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet.
A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés a határozat ellen benyújtott 

fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi.
Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott alábbi végzések ellen:

a) az eljárást megszüntető;
b) a kérelmet visszautasító;
c) a bevallás, az adatbejelentés, a bejelentés, a fellebbezés vagy egyéb jogorvoslat 

határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító;
d) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő;
e) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító;

109 Air. 119. §.
110 Air. 121. §.
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f) a biztosítási intézkedés, illetve az ideiglenes biztosítási intézkedés elrendeléséről 
szóló;

g) az eljárási bírságot kiszabó;
h) a többletköltségek megtérítésére kötelező;
i) az eljárási költség viselésével kapcsolatos, a költségmentességi kérelmet elutasító;
j) a kézbesítési kifogás tárgyában hozott elutasító;
k) az áru hatósági felügyelet alá vonását elrendelő;
l) a visszatartási jog gyakorlásáról rendelkező és
m) a hatósági átvezetésről rendelkező végzés ellen.111

Összegezve az előzőeket, az adóhatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás 
során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki. A közigazgatási eljárá-
sokban a legáltalánosabb jogorvoslati forma a fellebbezés. Így van ez az adóigazgatási 
eljárásban is. Az irányadó jogi szabályozás szerint a határozatok ellen mindig van lehe-
tőség fellebbezést benyújtani, míg végzések ellen csak a törvény által meghatározott 
esetekben. Ezen eseteket az Air. taxatív jelleggel rögzíti.

Főszabály szerint tehát a végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak 
az érdemi határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg. Így például az idéző 
vagy az elővezetést elrendelő végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az ezek 
vonatkozásában hozott adóhatósági döntés (végzést) az adózó az ügyet érdemben lezáró 
határozat ellen előterjesztett fellebbezésében vitathatja.

A felsorolt végzések közül a biztosítási intézkedés, illetve az ideiglenes biztosítási 
intézkedés elrendeléséről szóló végzés kapcsán indokolt kitérni arra, mit is jelent az adó-
jogban a biztosítási intézkedés, tekintve, hogy erről a jogintézményről korábban még 
nem volt szó.

Ha valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van, az adóható-
ság biztosítási intézkedésként végzéssel elrendeli a pénzkövetelés biztosítását. Ez akkor 
rendelhető el, ha a fizetési kötelezettséget megállapító adóhatósági döntésben meghatá-
rozott teljesítési határidő még nem telt le.112

A pénzkövetelés biztosítását az az adóhatóság rendeli el, amelyik a fizetési kötele-
zettséget megállapító döntést hozta (jellemzően az adóellenőrzést lefolytató adóhatóság). 
Az adózó valamely vagyontárgyának a lefoglalását jelenti a gyakorlatban a biztosítási 
intézkedés, amely arra szolgál, hogy az adóhatóság által előírt fizetési kötelezettségnek 
legyen fedezete.

Ha megalapozottan feltételezhető, hogy az érdemi döntésben elrendelhető kötelezett-
ség későbbi teljesítése veszélyben van, az adóhatóság az ügy érdemében való döntésho-
zatal előtt meghatározott intézkedéseket – ideiglenes biztosítási intézkedésként – az erre 
okot adó körülmények felmerülésétől számított öt napon belül rendelheti el.113

111 Air. 122. §.
112 Air. 82. § (1)–(2) bekezdései.
113 Air. 83. §.
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Ez utóbbi szabály lehetőséget ad arra, hogy még az ügy érdemében történő döntésho-
zatal előtt biztosítási intézkedést tegyen az adóhatóság, ha a későbbi teljesítés veszélye 
áll fenn. Mindkét említett döntést végzésben rendeli el az adóhatóság, és e végzések 
ellen önálló fellebbezéssel élhet az érintett adózó.

A többi felsorolt végzés, amely ellen önálló fellebbezéssel élhet az adózó megítélé-
sem szerint nem igényel külön magyarázatot – figyelemmel arra is, hogy Adóigazgatás 
és adóeljárás alapjai tantárgy keretében ezek zöméről szó volt –, ezért ezen kitérő után 
visszatérek a fellebbezés mint rendes jogorvoslat ismertetésére.

A fellebbezési jog gyakorlása

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés köz-
lésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás (adóellenőrzés) esetén 30 
napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.114

Ez utóbbi szabály vonatkozásában – az adózói jogok érvényesülését elősegí-
tendő – megengedi a törvény, hogy a fellebbezési határidőt az adóhatóság megtartottnak 
tekintse abban az esetben is, ha a fellebbezést az adózó nem a hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező szervnél terjesztette elő, de az előterjesztés határidőben történt.

A 2018. január 1-től  hatályos jogi szabályozás kimondja, hogy a fellebbezésben 
és a fellebbezés alapján indult eljárásban – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új 
tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosult-
nak az elsőfokú döntés meghozatala, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva 
álló határidő letelte előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása 
ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.115

Ez a rendelkezés bizonyos mértékben korlátozza az adózó fellebbezési jogát, azonban 
a korlátozás ellentételezéseként kimondja a törvény, hogy az adóhatóságnak az elsőfokú 
eljárásban fel kell hívnia az adózót bizonyítékai előterjesztésére. Ennek a felhívásnak 
konkrétnak kell lennie, azaz tartalmaznia kell azoknak a megállapításoknak és körül-
ményeknek a bemutatását, amelyekkel összefüggésben az adóhatóság az adózót a bizo-
nyítékok előterjesztésére felhívja, valamint tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre 
történő figyelmeztetést.

E rendelkezés alkalmazásában új ténynek, illetve új bizonyítéknak minősül:
 – az adózó által nem hivatkozott és az elsőfokú adóhatóság által a döntéshozatalkor, 

ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltekor nem ismert 
tény, illetve bizonyíték;

 – valamint az adózó által hivatkozott, de a döntéshozatalig, ellenőrzés esetén az ész-
revétel benyújtására nyitva álló határidő leteltéig az elsőfokú adóhatósághoz elő 
nem terjesztett bizonyíték.

114 Air. 124. § (1)–(2) bekezdései.
115 Air. 124. § (3) bekezdés.
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Előzőekből következően adóhatósági feladatként jelenik meg az ellenőrzési eljárás során 
az adózó kifejezett és konkrét felhívása a lehetséges és rendelkezésére álló bizonyítékok 
előterjesztésére. A felhívás nem lehet általános jellegű, mindig az adott ügyre, megál-
lapításra egyediesíteni kell.

Az Air. – hasonlóan az Ákr.-hez – lehetővé teszi azt, hogy a fellebbezésre jogosult 
a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondjon.

A fellebbezésről csak a fellebbezési határidőn belül postára adott vagy elektronikus 
úton elküldött, illetve szóban (személyesen) bejelentett nyilatkozattal lehet lemondani. 
Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó a nyilatkozatot postán nem, csak elektro-
nikus úton nyújthatja be. A lemondás nem vonható vissza. A fellebbezésről való lemon-
dással a döntés véglegessé válik, így például az adóellenőrzést követő hatósági eljárásban 
az adózó terhére megállapított adókülönbözetet a lemondást követő 15. (tizenötödik) 
napig kell megfizetni.

A fellebbezés joghatása

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó 
hatálya van.116

A fellebbezésnek a döntés végrehajthatósága tekintetében általában halasztó hatálya 
van. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság addig nem tehet a döntése végrehajtását célzó 
cselekményeket, amíg a fellebbezést el nem bírálta. E főszabály alóli kivételként tör-
vény előírhatja az azonnali végrehajthatóságot. A jogorvoslatra tekintet nélküli azonnali 
végrehajthatóságot tehát a törvény kifejezetten kimondja, erre olyan esetben kerül sor, 
ha a halasztó hatály a későbbi végrehajthatóságot vagy a döntéssel elrendelt intézkedés 
célját, eredményességét veszélyeztetné. Így például a biztosítási intézkedést elrendelő 
végzés ellen előterjesztett fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya, 
a biztosítási intézkedés azonnal végrehajtható.

Az elsőfokú adóhatóság eljárása a fellebbezés során

A fellebbezést nem közvetlenül a felettes szervhez, hanem ahhoz az adóhatósághoz 
kell (lehet) előterjeszteni, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést hozta. E rendel-
kezésnek praktikus megfontolásai vannak. Az egyik az, hogy a határozatot (végzést) 
hozó szervnek legyen módja megvizsgálni a fellebbezést alaki és tartalmi szempontból 
is. Ennek keretében az elsőfokú adóhatóságnak lehetősége van bizonyos jogszabályi 
feltételek mellett

 – a fellebbezés visszautasítására,
 – a döntésének saját hatáskörben történő módosítására vagy visszavonására, továbbá
 – az eljárás megszüntetésére is.

116 Air. 125. §.
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A fellebbezés visszautasítására két esetben kerülhet sor:
 – ha a fellebbezés nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmú
 – ha a fellebbezés elkésett.
 – Ha a fellebbezés nem egyértelmű, vagy ellentmondásos tartalmú, az elsőfokú adó-

hatóság – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – nyolc-
napos határidő tűzésével felhívja a fellebbezésre jogosultat az egyértelmű kérelem 
benyújtására. Ha a fellebbezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, az első-
fokú adóhatóság a fellebbezést visszautasítja.117

Ha a fellebbezés elkésett és a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a fellebbezésre 
jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő, az elsőfokú adóhatóság – a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – nyolcnapos határidő tűzésével 
a fellebbezésre jogosultat igazolási kérelem előterjesztésére hívja fel. Ha a fellebbezésre 
jogosult személy határidőn belül nem nyújt be igazolási kérelmet, az elsőfokú adóhatóság 
a fellebbezést visszautasítja.118

A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított 
15 napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez. A hiánypótlási felhívás személyes 
átadása, postára adása vagy elküldése és a határidő letelte közötti időtartam a felterjesztés 
határidejébe nem számít bele.

A felterjesztés során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított 
álláspontját.119

A fellebbezéssel egyidejűleg előterjesztett igazolási kérelem esetén, illetve az adó-
hatóság által meghatározott határidőben benyújtott igazolási kérelem esetén az igazo-
lási kérelemről az elsőfokú adóhatóságnak döntést kell hozni. Ilyenkor a fellebbezés 
felterjesztésére nyitva álló 15 napos határidő az igazolási kérelemnek helyt adó végzés 
kiadmányozása napján kezdődik. Ha az igazolási kérelmet elutasítja az elsőfokú adó-
hatóság, akkor a fellebbezést elkésettnek kell tekinteni, azaz vissza kell utasítani, így 
értelemszerűen nem kerül sor felterjesztésre.

Az elsőfokú adóhatóság a felterjesztést mellőzi, ha
a) a jogszabálysértő döntést visszavonja, a fellebbezésnek teljes mértékben megfele-

lően módosítja, kijavítja vagy kiegészíti,
b) a fellebbezést visszautasítja, vagy
c) az eljárást megszünteti.120

A döntés saját hatáskörben történő módosításáról, illetve visszavonásáról a későbbiek-
ben lesz szó, a döntés kijavításáról és kiegészítéséről szóló jogszabályi előírásokat már 
ismertettem az előzőekben. Ezek arra adnak lehetőséget, hogy az elsőfokú adóhatóság 

117 Air. 126. § (1) bekezdés.
118 Air. 126. § (2) bekezdés.
119 Air. 126. § (4) bekezdés.
120 Air. 126. § (6) bekezdés.
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gyorsabb és egyszerűbb módon, saját hatáskörében orvosolja a jogos ügyféli kifogásokat. 
Ugyanakkor rögzíteni kell, hogy kijavítással, kiegészítéssel vagy módosítással csak akkor 
lehet a megtámadott határozatot (végzést) korrigálni, ha a hatóságnak a saját hatáskörben 
történő orvoslást célzó elhatározása összhangban áll az ügyfél fellebbezési kérelmével.

A fellebbezés visszautasításának eseteit az előzőekben szintén ismertettem, rögzítve, 
hogy ilyenkor nem kerül sor felterjesztésre.

Az eljárás megszüntetésére a felterjesztést megelőzően akkor van joga az elsőfokú 
adóhatóságnak, ha a fellebbezési kérelmet valamennyi fellebbező visszavonta (értelem-
szerűen még a felterjesztés előtt). A felterjesztést követően a felettes szerv szünteti meg 
az eljárást, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmet visszavonta. A fellebbezési 
kérelmet visszavonó nyilatkozat nem vonható vissza, csakúgy, mint a fellebbezési jogról 
történő lemondásra vonatkozó nyilatkozat. A fellebbezést azonban az adózó a jogor-
voslati eljárás alatt bármikor visszavonhatja, ennek nincs határideje. Ebben az esetben 
nem születik érdemi döntés a fellebbezés kapcsán, mert a fellebbezés visszavonása okán 
a jogorvoslati eljárást megszünteti a hatóság.

Ellenőrző kérdések

1. Sorolja fel a jogorvoslati eljárásokat!
2. Ismertesse a fellebbezéssel támadható döntések körét!
3. Ismertesse a fellebbezési jog gyakorlására vonatkozó szabályokat!
4. Ismertesse a fellebbezési jog gyakorlására vonatkozó előírásokat!
5. Milyen teendői vannak az elsőfokú adóhatóságnak a fellebbezés kapcsán?



A másodfokú hatósági eljárás és a rendkívüli jogorvoslatok

A felettes szerv eljárása a fellebbezés során

Ha az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést felterjeszti, a felettes szerv a fellebbezéssel 
megtámadott döntést és a döntéshozatalt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül 
arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett.121

A fellebbezési eljárást az elsőfokú adóhatóság felettes szerve folytatja le (a NAV jelen-
legi szervezeti rendszerében ez a Fellebbviteli Igazgatóságot jelenti). A felülellenőrzés 
megállapításairól hozott határozat ellen az adópolitikáért felelős miniszterhez intézett, 
a felülellenőrzést lefolytató szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye (a NAV jelenlegi 
szervezeti rendszerében ez a Központi Irányítás Felülellenőrzési Főosztályát jelenti).

A törvény speciális határidőt tartalmaz az adóellenőrzéseket követő fellebbviteli 
eljárásra, amikor kimondja, hogy az utólagos adómegállapítás tárgyában hozott hatá-
rozat ellen benyújtott fellebbezés esetén a határozat meghozatalára nyitva álló határidő 
az iratok felettes szervhez történő érkezését követő 60 nap.

Jogkövetési vizsgálatot követően, ha sor kerül jogorvoslati eljárásra, a fellebbezés 
elbírálására nyitva álló határidő az általános szabályok szerint alakul, azaz 30 nap.

A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló felleb-
bezést végzéssel kell elbírálni.122

A felettes szerv a fellebbezés elbírálása során különösen a következőket vizsgálja meg:
 – van-e hatásköre és illetékessége az ügyben eljárni;
 – az elsőfokú adóhatóságtól hiánytalanul megkapta-e az ügyre vonatkozó iratokat;
 – az elsőfokú eljárásban megtartották-e az általános és a különös eljárási szabályokat;
 – az elsőfokú döntés ténymegállapításai megalapozottak-e;
 – az alapeljárásban hozott döntés megfelel-e az anyagi jogszabályoknak.

A vizsgálat eredményeként a felettes szerv a döntést
 – helybenhagyja,
 – megváltoztatja vagy
 – megsemmisíti.

A jogorvoslati eljárásban tehát helybenhagyó, megváltoztató vagy megsemmisítő döntés 
születhet. A másodfokú adóhatóság helybenhagyja az elsőfokú döntést, ha megalapozat-
lannak tartja a fellebbezést, azaz ha a fellebbezési eljárás során felülvizsgált döntést nem 
tartja hibásnak (jog vagy érdeksértőnek). A másodfokú döntést is meg kell indokolni, 
hiszen a fellebbező ebből tudja meg, hogy milyen jogi és ténybeli indokok alapján uta-
sították el a fellebbezését.

121 Air. 127. §.
122 Air. 127. § (3) bekezdés.
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A másodfokú adóhatóság megváltoztatja az elsőfokú döntést, ha olyan hibában szen-
ved (jogszabálysértő vagy érdeksértő), amely a másodfokú eljárás során orvosolható. 
A megváltoztatás történhet a fellebbező javára vagy a fellebbező hátrányára. Ennek 
alapján előfordulhat az is, hogy a másodfokú döntés súlyosabb kötelezettséget állapít 
meg, mint amilyet a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú döntés tartalmazott.

A másodfokú adóhatóság megsemmisíti az elsőfokú döntést, ha olyan hibában szen-
ved, ami egyáltalán nem orvosolható (például hatáskör hiányában járt el az elsőfokú 
adóhatóság stb.).

A felettes szerv, ha a döntéshozatalhoz nincs elég adat, vagy a tényállás további tisz-
tázása szükséges,

a) a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt adóhatóságot új eljá-
rásra utasíthatja, vagy

b) a tényállás kiegészítése iránt maga intézkedik (ez új lehetőség 2018. január 1-től), 
amelynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot – érdemi döntés meghozatala 
nélkül – a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja.123

Ez a fajta utasítás nincs alakszerűséghez kötve, egyszerű levél formájában történhet.
Ha a felettes szerv a tényállás kiegészítése iránt maga intézkedik, az adózót erről 

az eljárásról – a kezdő nap megjelölésével – az első fokon eljárt adóhatóság útján hala-
déktalanul értesíti. A tényállás kiegészítésére irányuló eljárás határideje a felettes szerv 
utasításának az elsőfokú adóhatósághoz történő érkezését követő 90 nap. Határidő-hosz-
szabbításnak ez esetben nincsen helye. A tényállás kiegészítésére irányuló eljárás időtar-
tama a jogorvoslati eljárás határidejébe nem számít bele. Ha a tényállás határidőn belül 
nem tisztázható, az első fokon eljárt adóhatóság a felettes szervet erről haladéktalanul 
értesíti, és a felettes szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel és mindazokkal, akikkel 
az elsőfokú döntést közölték, az első fokon eljárt adóhatóság útján írásban kell közölni.124

Felügyeleti intézkedés

A felügyeleti intézkedés a fellebbezéshez képest úgynevezett rendkívüli jogorvoslati 
eszköz, amelynek célja egyrészt az adóhatósági működés törvényességének biztosítása, 
másrészt pedig annak lehetővé tétele, hogy az adózó ne essen el az érdemi jogorvoslat 
lehetőségétől abban az esetben sem, ha a fellebbezésre nyitva álló határidőt elmulasztotta.

A felettes adóhatóság kérelemre vagy hivatalból, az adópolitikáért felelős miniszter 
hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, ha

 – az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése 
(intézkedése) jogszabálysértő,

123 Air. 127. § (5) bekezdés.
124 Air. 127. § (7) bekezdés.
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 – vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára 
(intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor.125

Az Air. szerinti felügyeleti intézkedés eltér az Ákr.-ben  nevesített felügyeleti eljárástól, 
ugyanis az Ákr. a felügyeleti eljárást a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások köré-
ben rendezi, míg az Air. a felügyeleti intézkedés hivatalból történő megindításán túl 
a kérelemre történő lefolytatásra is lehetőséget biztosít.

Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet első fokon véglegessé vált döntés ellen 
nyújtották be, felettes hatóság a Fellebbviteli Igazgatóság. Ha a felügyeleti intézkedés 
iránti kérelmet a Fellebbviteli Igazgatóság döntése ellen nyújtották be, felettes hatóság 
a NAV vezetője (a NAV jelenlegi szervezeti rendszerében az ügyet döntésre a NAV KI 
Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya készíti elő).

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem egy alkalommal, a döntés véglegessé válásától 
számított egy éven belül nyújtható be (2018. előtt erre elévülési időn belül volt lehetősége 
az adózóknak).

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs 
helye. Az elkésett kérelmet a felettes adóhatóság visszautasítja.

Nincs helye felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek, ha az adózó feltételes adó-
bírság-kedvezményt vett igénybe. Itt csak utalok rá, hogy a feltételes adóbírság-ked-
vezményről részletesen a szankciórendszer ismertetésénél lesz szó. Elöljáróban annyit, 
hogy ez is egy új jogintézmény az adóztatásban, azt jelenti, hogy ha az adózó az utó-
lagos adómegállapításról hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond, 
és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott 
adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

A felügyeleti intézkedés vonatkozásában szükséges rögzíteni, hogy az adópolitikáért 
felelős miniszter (illetve az állami adó- és vámhatóságot irányító miniszter) abban az eset-
ben jár el, ha a felettes adóhatóság az ügyben már döntést hozott. A felettes adóhatóság, 
az adópolitikáért felelős miniszter nem tehet felügyeleti intézkedést, ha az adóhatóság 
döntését, illetve döntésrészét közigazgatási bíróság már elbírálta. Ez a rendelkezés a res 
iudicata elvéből fakad, amely a jogbiztonságot szolgálja. A közigazgatási perrendtartás-
ról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 96. §-a  kimondja, hogy a közigazgatási 
tevékenység jogszerűségének vizsgálata tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy 
ugyanazon közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálatára a felek vagy az érde-
keltek új keresetet indíthassanak, vagy azt egyébként vitássá tehessék. Az adózók számára 
nem tiltott, hogy ugyanazon hatósági döntés ellen – ha egyébként a jogszabályi feltételek 
fennállnak – egyidejűleg felügyeleti intézkedés iránti kérelmet nyújtsanak be a felettes 
adóhatósághoz, és közigazgatási pert kezdeményezzenek kereset benyújtásával. Erre 
tekintettel mondja ki az Air. 128. § (4) bekezdése, hogy a felettes adóhatóság nem tehet 
felügyeleti intézkedést, ha az adóhatóság döntését közigazgatási bíróság már elbírálta.

125 Air. 128. §.
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Az adóhatóság – a felettes adóhatóság, illetve az adópolitikáért felelős miniszter 
erre irányuló felhívásától számított – 15 napon belül köteles az iratokat felterjeszteni. 
A felterjesztésre nyitva álló határidő – ahogy látható – megegyezik a fellebbezés felter-
jesztésére nyitva álló határidővel.

Utólagos adómegállapítással kapcsolatban benyújtott felügyeleti intézkedés iránti 
kérelem elbírálása esetén speciális eljárási határidőt állapít meg a törvény: az ügyintézési 
határidő az iratoknak a felügyeleti szervhez történő beérkezését követő naptól számított 
60 nap, kivéve, ha az eljáró szerv a kérelmet visszautasítja.

A törvény meghatározza, hogy mikor lehet a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet 
visszautasítani:

 – felügyeleti intézkedés iránti kérelem az adópolitikáért felelős miniszterhez nem 
nyújtható be (csak hivatalból indulhat), az erre irányuló kérelmet az adópolitikáért 
felelős miniszter, vagy ha a kérelmet az adóhatóságnál nyújtották be, akkor az adó-
hatóság – a felterjesztés mellőzésével – visszautasítja;

 – a felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet visszautasíthatja, ha 
a döntés ellen közigazgatási per van folyamatban.

Az első esetkörben a felügyeleti intézkedés iránti kérelem visszautasítása nem mellőz-
hető, míg ha a döntés ellen közigazgatási per van folyamatban, a felettes adóhatóság 
mérlegelheti, hogy lefolytatja-e a felügyeleti eljárást, mindaddig, míg az ügyben a bíró-
ság döntést nem hoz. Ha a bíróság ugyanazon ügyben már döntést hozott, nincs helye 
felügyeleti eljárásnak.

A felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedést mellőzi, ha jogszabálysértést nem 
állapít meg.

A felügyeleti intézkedés iránti kérelem visszautasításáról a felettes adóhatóság, az adó-
politikáért felelős miniszter, a felügyeleti intézkedés mellőzéséről a felettes adóhatóság 
az adózót döntés meghozatala nélkül értesíti (azaz: nincs alakszerű döntés, csak értesítés).

Ha nincs ok a felügyeleti intézkedés iránti kérelem visszautasítására, illetve a felügye-
leti intézkedés mellőzésére, akkor a felettes adóhatóságnak döntést kell hoznia. Ennek 
megfelelően a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, a jogszabálysértő 
határozatot

 – megváltoztatja;
 – megsemmisíti;
 – szükség esetén új eljárás lefolytatását rendeli el;
 – vagy az elsőfokú adóhatóságot eljárás lefolytatására utasítja, ha a felügyeleti eljá-

rásra éppen az adott okot, hogy döntés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő 
módon nem került sor.

Kimondja ugyanakkor a jogszabály, hogy felügyeleti intézkedés keretében nem hozható 
olyan döntés, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési 
támogatás alapját, összegét az adózó terhére változtatja meg. Ha a felettes adóhatóság 
vagy az adópolitikáért felelős miniszter megállapítása szerint a felülvizsgált határozat 
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súlyosításának lenne helye, akkor a jogszabálysértő határozatot megsemmisíti, és új 
eljárás lefolytatását rendeli el.

Közigazgatási per

Az adózó – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé 
vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén 
közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett, és a fel-
lebbezést elbírálták.126

Az adóhatósági döntés (határozat vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés) bíró-
ság előtti megtámadásának csak akkor van helye, ha az adózó a rendes jogorvoslati 
utat (fellebbezés) igénybe vette. Nincs tehát lehetőség a bírói útra abban az esetben, ha 
a döntés első fokon véglegessé vált, mert az adózó a rendes jogorvoslati lehetőséget nem 
vette igénybe. Ebből következően az adózó az adóhatóság másodfokon véglegessé vált 
döntését (határozatát vagy végzését) vitathatja közigazgatási per keretében.

Az ügyésznek is van perindítási joga, ha a jogsértés megszüntetésére felszólító ügyészi 
felhívásban megállapított határidő eredménytelenül eltelt (azaz az érintett adóhatóság 
nem orvosolta a jogsértést saját hatáskörben az ügyészi felhívás alapján). Ez esetben 
az ügyész közigazgatási pert indíthat az adóhatóság véglegessé vált döntése ellen, vagy 
az adóhatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén az adóhatóság eljárásra 
kötelezése iránt.

Az Alaptörvény rendelkezései szerint – igazodva az európai gyakorlathoz – a magyar 
ügyészség közigazgatási beavatkozásának célja a közérdek védelmezése. Eszerint 
az ügyésznek akkor kell beavatkoznia valamilyen (magánjogi vagy) közigazgatási jogi 
eljárásba, ha abban az ország törvényeit jelentős mértékben megsértették, így például 
törvénysértő közigazgatási döntés születik, semmis szerződést kötnek az egyébként 
magánfelek, vagy a bírósági döntés olyan súlyos törvénysértést tartalmaz, amely nem 
maradhat orvosolatlanul.127

Közelebbről az ügyészi felhívás és fellépés az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. tör-
vényben (Ügyészségi tv.) szabályozott jogintézmény. Lényege, hogy az ügyész

a közigazgatási hatósági döntés érdemére kiható törvénysértés esetén a véglegessé 
válástól számított legfeljebb egy éven belül,

 – kötelezettséget megállapító, jogot elvonó vagy korlátozó döntés esetén a végrehaj-
táshoz való jog elévüléséig,

 – követelés biztosítását vagy dolog zárlatát elrendelő döntéssel szemben mindaddig, 
amíg ez az állapot fennáll,

 – felhívással élhet a törvénysértés megszüntetése érdekében. Eredménytelen felhívás 
esetén keresetet indíthat.

126 Air. 130. §.
127 Varga Zs. 2017, 125.
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Adóügyekben, ha az ügyész az ügyészségről szóló törvény alapján felhívással él, vagy 
sikertelen felhívás esetén fellép, az adóhatóság az ügyész által kifogásolt döntését korlá-
tozás nélkül módosíthatja (megváltoztathatja), illetve visszavonhatja (megsemmisítheti), 
akkor is, ha jogszabály ezt egyébként korlátozza, vagy nem teszi lehetővé.

A közigazgatási bíróság határozatai

Az alábbiakban a közigazgatási perrendtartás alapján ismertetem, hogy milyen döntéseket 
hozhat a közigazgatási bíróság adóügyekben.

A közigazgatási per keresettel indul, azaz az adózó keresetet nyújthat be a másodfokú 
adóhatóság döntése ellen, ha azt jogszabálysértőnek tartja. Közigazgatási ügyben – így 
az adóügyekben is – elsőfokon a közigazgatási kollégiummal működő törvényszék ítélke-
zik. A bíróság a kereseti kérelemhez kötve van, tehát a per során azt a jogsértést vizsgálja, 
amire az adózó (a per során felperes) a kereseti kérelmét alapította. Ez azt jelenti, hogy 
a bíróság nem a teljes adóhatósági eljárást vizsgálja felül, hanem csak annak eldöntésére 
koncentrál, hogy az adózó kereseti kérelme megalapozott-e.

A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben vég-
zéssel dönt.

A bíróság a keresetet elutasítja, ha
a) a kereset alaptalan,
b) a felperes jogának vagy jogos érdekének közvetlen sérelme nem állapítható meg,
c) olyan eljárási szabályszegés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges 

kihatása nem volt.

Ha a bíróság a jogsértést megállapítja,
a) a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül 

helyezi;
b) szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése vagy hatályon kívül 

helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi;
c) a közigazgatási szervet marasztalja.

A bíróság az egyes jogkövetkezményeket együttesen is alkalmazhatja.
Megváltoztatásra akkor kerülhet sor, ha az ügy természete azt megengedi, a tényál-

lás megfelelően tisztázott, és a rendelkezésre álló adatok alapján a jogvita véglegesen 
eldönthető.

A bíróság a közigazgatási cselekményt – a közlésére visszamenőleges hatállyal – meg-
semmisíti, ha

a) a közigazgatási cselekmény semmis, vagy jogszabályban meghatározott okból 
érvénytelen, vagy olyan lényeges alaki hiányosságban szenved, amely miatt nem 
létezőnek kell tekinteni;
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b) a megelőző eljárás lényeges szabályainak megszegésével okozott jogsérelem a per-
ben nem orvosolható; vagy

c) a közigazgatási szerv cselekményét kizárólag az ügyben nem alkalmazható jog-
szabályi rendelkezésre alapította.

A bírósági jogorvoslat fórumrendszere ezzel nem ér véget, mert a törvényszéki döntéssel 
szemben is nyitva áll az adózó számára még egy lehetőség, ugyanis a Kúriához fordul-
hat felülvizsgálati kérelemmel.128 Erre a Kp. 115. §-a  ad lehetőséget a feleknek az ügy 
érdemére kiható jogszabálysértés esetén.

Új eljárásra utasítás

Az előzőekben már szó volt róla, hogy a döntés megsemmisítése mellett mind a Fellebb-
viteli Igazgatóság mint másodfokú adóhatóság, mind a közigazgatási bíróság elrendelheti 
új eljárás lefolytatását.

Ha a jogorvoslati kérelemmel megtámadott döntés részben jogszabálysértő, és ezért 
új eljárásra utasításnak van helye, a jogorvoslati kérelmet elbíráló felettes szerv – ha 
az ügy körülményei ezt lehetővé teszik – csak a jogszabálysértő megállapítások (intéz-
kedések) tekintetében rendeli el az új eljárást, egyebekben a döntést helybenhagyja vagy 
megváltoztatja.

Új eljárásra utasítás esetén a felettes szerv
 – döntésében meghatározza az új eljárásban vizsgálandó körülményeket,
 – illetve az adót, költségvetési támogatást és bevallási időszakot, amelyre az új eljárás 

kiterjed.129

Az új eljárásra utasítás során a jelenlegi jogi szabályozás megengedi, hogy csak bizo-
nyos döntésrészek esetében kerüljön erre sor (korábban a teljes döntés vonatkozásában 
került erre sor). Az új eljárásra utasító döntésben rá kell mutatni az elsőfokú eljárásban 
elkövetett hibákra, és instrukciót kell adni arra, hogy a megismételt eljárásban milyen 
eljárási cselekményeket kell az elsőfokú hatóságnak elvégeznie.

Az adóhatóság a felettes szerve vagy a bíróság által elrendelt új eljárásban
– az új eljárás elrendelésére okot adó körülményeket,
– illetve az ezekkel összefüggő tényállási elemeket vizsgálhatja.

Az adóhatóságot a felettes szerv döntésének és a bíróság határozatának rendelkező része 
és indokolása köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően 
jár el.130

128 Szilovics 2016, 130. 
129 Air. 129. § (1)–(2) bekezdései.
130 Air. 129. § (3)–(4) bekezdései.
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Az adóhatóság a felettes szerv vagy a bíróság által elrendelt új eljárást a döntés közlé-
sétől számított 60 napon belül kezdi meg. Ha ellenőrzést követő hatósági eljárásban került 
sor új eljárásra utasításra, akkor megbízólevél kiállítására ismételten nem kerül sor, így 
az új eljárás során az ellenőrzési határidő értelemszerűen nem kezdődhet a megbízólevél 
átadásától. A törvény ezért úgy rendelkezik, hogy az új eljárás ellenőrzési határidejének 
kezdőnapja az új eljárás megkezdéséről szóló értesítés postára adásának napja, illetve 
tárhelyen történő elhelyezésének napja vagy átadásának napja.

Az új eljárás megkezdésére nyitva álló 60 napos törvényi határidő alatt át kell tekin-
teni, hogy milyen ellenőrzési cselekmények lefolytatása szükséges az új eljárásra utasító 
döntésben meghatározottak szerint.

Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasító döntést hoz, az új 
eljárás lefolytatására azt a szervet utasítja, amely az elsőfokú döntést hozta.

A felettes szerv, illetve bíróság által elrendelt új eljárás során az ellenőrzést – a felet-
tes szerv határozatában, illetve a bíróság ítéletében rögzített vizsgálati keretek 
között – az alapeljárásban lefolytatott ellenőrzés típusra előírt törvényes határidőn 
belül kell befejezni. Tehát ha adóellenőrzést folytatott le az adóhatóság, és az ennek 
során hozott döntést semmisítette meg vagy a felettes adóhatóság, vagy a bíróság, akkor 
az adóellenőrzésre vonatkozó 90 napos határidő alatt kell az új eljárást (ellenőrzést) befe-
jezni. A határidő meghosszabbítására ez esetben is lehetőség van, az általános szabályok 
szerint kerülhet sor erre.

Az új eljárás során – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve 
olyan új bizonyítékot előadni, amelyről az eljárás alanyának a megelőző eljárásban hozott 
elsőfokú döntés meghozatala, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló 
határidő letelte előtt tudomása volt, azonban azt az adóhatóság felhívása ellenére nem 
terjesztette elő.

Az adóhatóság felhívásának tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre történő figyel-
meztetést. Iratpótlás elmulasztása esetén további feltétel, hogy az elsőfokú adóhatóság 
az ellenőrzés, kiegészítő ellenőrzés során az ellenőrzés akadályozása miatt eljárási bír-
ságot szabjon ki.131

2018. január 1-től  mondja ki a jogi szabályozás, hogy adóügyekben az új eljárás 
során nem terjeszthet elő az adózó olyan új bizonyítékot, illetve nem állíthat olyan új 
tényt, amelyről a megelőző eljárásban is tudomása volt az elsőfokú döntés meghozatala 
előtt, de azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő. Ennek érvényesülése 
érdekében azt is előírja a jogszabály, hogy az adóhatóságnak kötelezettsége az adózót 
a megfelelő bizonyításra felhívni, figyelmeztetve arra, hogy ha a rendelkezésére álló 
bizonyítékokat nem terjeszti elő, akkor azt a későbbiekben már jogszerűen nem teheti 
meg. Abban az esetben, ha az adózó az ellenőrzés során nem bocsátotta az adóhatóság 

131 Air. 129. § (5) bekezdés.
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rendelkezésére az adózásával összefüggő iratokat, és ezzel az ellenőrzést akadályozta, 
e szabály alkalmazása tekintetében azt is elvárja a jogalkotó, hogy az alapeljárásban 
az ellenőrzés akadályozása miatt kerüljön sor mulasztási bírság kiszabására.

Azaz tegyen meg mindent az elsőfokú adóhatóság annak érdekében, hogy a bizo-
nyítékok kerüljenek elő még az elsőfokú eljárásban. Ha az adózó ennek ellenére, rosz-
szhiszemű magatartással nem működik közre a tényállás tisztázásában, nem nyújtja be 
a rendelkezésére álló bizonyítékokat, ezt később, a másodfokú eljárásban sem teheti meg, 
illetve az esetlegesen elrendelt új eljárásban sem.

Azt is kimondja a jogszabály, hogy az új eljárás során semmisségi okon kívül nem 
lehet új tényt állítani, amelyről az adózónak a megelőző eljárásban tudomása volt. Erre 
tekintettel indokolt megvilágítani, melyek a semmisségi okok.

Semmisség

Az adóhatóság döntését meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén 
új eljárást kell lefolytatni, ha

a) – az ideiglenes intézkedést kivéve – az ügy nem tartozik az eljáró adóhatóság hatás-
körébe;

b) annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkö-
vetését jogerős ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát 
nem a bizonyítottság hiánya zárja ki;

c) annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy az ügyészség feltételes 
ügyészi felfüggesztést alkalmazott, és annak tartama eredményesen telt el;

d) a tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott jogerős határozatával ellen-
tétes; vagy

e) annak meghozatala során törvényben semmisségi oknak minősített súlyos eljárási 
jogszabálysértést követtek el.132

Ezen – felsorolt – semmisségi okoknak minősülő körülményekre tehát az adózó az új 
eljárás során akkor is hivatkozhat, ha ezekről már a megelőző eljárás során tudomása volt.

Korábban a semmisség szabályozását az Ákr. tartalmazta mögöttes jogszabályként 
az adóigazgatási eljárásokban. Ehhez képest a 2018. január 1-től  hatályos Air. szerinti 
semmisségi okok köre kiegészült azzal az esettel, ha a döntés tartalmát bűncselekmény 
befolyásolta, de az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott (korábbi 
szóhasználattal élve: a vádemelést az ügyész elhalasztotta), és a halasztás időtartama 
eredményesen telt el.

132 Air. 132. §.
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Ellenőrző kérdések

1. Milyen döntést hozhat a felettes szerv a fellebbezés elbírálása során?
2. Mely esetekben kerülhet sor felügyeleti intézkedésre?
3. Milyen döntéseket lehet hozni felügyeleti eljárás keretében?
4. Ki és milyen körülmények esetén kezdeményezhet közigazgatási pert az adóhatóság 

döntése ellen?
5. A közigazgatási bíróság milyen döntéseket hozhat adóügyekben?
6. Ismertesse az új eljárás lefolytatására irányadó szabályokat!
7. Ismertesse a semmisség eseteit!



A döntés módosítása vagy visszavonása az adóhatóság  
saját hatáskörében

A hivatalbóli jogorvoslatnak minősülő visszavonás-módosítás a közigazgatás és így 
az adóigazgatás törvényes működésének, önkorrekciójának eszköze.133

Hivatalból gyakorolható, de bármilyen módon a hatóság tudomására juthat a módo-
sítást, illetve visszavonást megalapozó körülmény, akár a döntés címzettje (jellemzően 
az adózó, de akár az eljárás egyéb résztvevője is, például egy eljárási bírságot kiszabó 
döntéssel szemben akár a tanú) is kezdeményezheti.

Nincs jelentősége, hogy milyen fokú és milyen típusú a hatósági döntés, azaz mind 
az első-, mind a másodfokú hatósági döntéssel (akár határozat, akár végzés) szemben 
érvényesülő jogorvoslati mód lehet a döntés saját hatáskörben történő módosítása vagy 
visszavonása. A visszavonás, módosítás alapvető és garanciális feltétele, hogy csak jog-
szabálysértő hatósági döntéssel szemben alkalmazható. Amennyiben a hatóság a dön-
tés-felülvizsgálat körében megállapítja, hogy a döntése jogszabálysértő, akkor – ha annak 
feltételei fennállnak – módosítja vagy visszavonja saját döntését.

Az Air. mindezt úgy fogalmazza meg, hogy az adóhatóság a felettes szerv vagy a köz-
igazgatási bíróság által még el nem bírált jogszabálysértő döntését, illetve a közigazgatási 
perrel érintett döntést hozó adóhatóság a bíróság által még el nem bírált jogszabálysértő 
döntésrészét módosítja vagy visszavonja.134

Ahogy az előzőekben rögzítettem, a hivatalból induló jogorvoslatok közé tartozik 
a döntés módosítása vagy visszavonása saját hatáskörben. E rendelkezés szerint az adó-
hatóságnak (akár az elsőfokú adóhatóságnak, akár a Fellebbviteli Igazgatóságnak mint 
másodfokú adóhatóságnak) jogában áll saját döntését felülvizsgálni. E felülvizsgálat joga 
azonban csak akkor illeti meg, ha a felettes szerv vagy a bíróság érdemben a határozatot 
(végzést) még nem vizsgálta felül. A határozat (végzés) módosításának és visszavonásá-
nak további feltétele, hogy a határozat (végzés) jogszabálysértő legyen.

Jogszabálysértőnek minősül az a döntés
amelynek kibocsátására az adóhatóságnak nem volt törvényes felhatalmazása (akár 

azért, mert az ügy nem közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, vagy éppen más köz-
igazgatási szerv hatáskörébe tartozik, vagy például nem volt illetékes az ügyben eljárni);

 – amely ellentétes az ügyben irányadó anyagi jogszabállyal (például olyan jogot biz-
tosít az adózó számára, amely nem illeti meg, vagy olyan kötelezettséget állapít meg 
az adózó terhére, amely jogszabályi rendelkezéssel nem támasztható alá),

 – amelynek meghozatalakor vagy azt megelőzően lényeges, az ügy érdemi eldöntését 
befolyásoló eljárási jogszabálysértést követtek el (például eljárásból kizárt személy 
vett részt a döntéshozatalban, vagy a jogszabály kötelező előírása ellenére nem kérték 
ki valamely szerv véleményét),

133 Lapsánszky 2019, 526.
134 Air. 120. §.
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 – amely megalapozatlan (a döntésnél irányadónak tekintett tényállást bizonyítékok 
nem támasztják alá) stb.

Új elem az Air. szabályozásában, hogy a közigazgatási perrel érintett adóhatóság a bíró-
ság által még el nem bírált jogszabálysértő döntésrészét is módosíthatja, illetve vissza-
vonhatja. Korábban erre csak a teljes döntés vonatkozásában volt mód.

A bírósági felülvizsgálat és a módosítás, visszavonás eljárásjogi viszonyát tekintve 
érdemes kitérni arra, hogy a módosítás, visszavonás eljárásjogi hatása, hogy amennyi-
ben a bíróság tudomást szerez az elötte folyó közigazgatási perben arról, hogy a hatóság 
az általa meghozott hatósági döntés körében módosításra, visszavonásra irányuló eljárást 
indított, akkor a pert felfüggesztheti. Azaz a közigazgatáson belüli módosítás, visszavo-
nás – ugyanúgy, mint a felügyeleti eljárás – eljárásjogi szempontból megelőzi a közigaz-
gatáson kívüli bírósági felülvizsgálat jogorvoslati intézményét. Ennek indoka az, hogy 
egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb, ha a jogszabálysértő döntés orvoslása közigazgatási 
úton megtörténik, amely nyilvánvalóan a kereseti kérelmet előterjesztő ügyfél érdeke is.135

Az adóhatóság a döntést az adózó terhére egy alkalommal módosíthatja. A módosító 
vagy visszavonó döntés kiadmányozására

 – az adózó terhére a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül,
 – az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig van lehetőség.

A módosítás, visszavonás időbeli korlátja nem változott a 2018. január 1-től  hatályba 
lépett új jogi szabályozással, azaz maradt az adózó terhére egy év, javára elévülési időn 
belüli visszavonás, módosítás lehetősége. A törvény azt is egyértelművé teszi, hogy 
az említett határidőn belül a döntés kiadmányozásának kell megtörténnie, azaz nem 
feltétel, hogy az előírt határidőn belül a módosító (visszavonó) döntés véglegessé is váljon.

Az adózó terhére történő módosítás korlátozása nem érvényesül, ha
a) a bíróság a büntetőügyben hozott jogerős ítéletével megállapította, hogy az adózó 

adókötelezettsége teljesítésével összefüggésben csalást, költségvetési csalást, 
adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást követett el;

b) a döntést hozó adóhatóság dolgozója a kötelességét a büntetőtörvénybe ütköző 
módon szegte meg úgy, hogy ez a döntés meghozatalát befolyásolta, és ezt a bíró-
ság büntetőügyben hozott jogerős ítélete megállapította; vagy

c) az adózó rosszhiszemű volt.

A rosszhiszeműséget az adóhatóságnak kell bizonyítania.136

Nem érvényesül az időkorlát az adókötelezettséggel kapcsolatos csalás jellegű bűn-
cselekmények, illetve az úgynevezett „fekete foglalkoztatás” elkövetése esetén, továbbá 

135 Lapsánszky 2019, 531.
136 Air. 120. § (4)–(5) bekezdései.
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akkor sem, ha az adóhatóság dolgozója követ el bűncselekményt a döntés meghozatalával 
összefüggésben, illetőleg akkor sem, ha az adózó rosszhiszemű volt az eljárásban.

A rosszhiszeműségre általános érvényű meghatározást adni nem lehet, de általában 
megalapozza az adózó rosszhiszeműségét, ha

 – tudatosan valótlan adatot szolgáltatott, illetőleg az adóhatóságot más módon félre-
vezette az eljárás során;

 – az ügy szempontjából lényeges tényt vagy körülményt tudatosan elhallgatott;
 – a reá nézve kedvező határozat (végzés) kieszközölése érdekében az eljáró ügyintézőt 

megvesztegette, vagy egyéb, jogsértő módon befolyásolta;
 – bizonyíthatóan tudatában volt annak, hogy a hozott határozat (végzés) jogszabály-

sértő.

A visszavonó döntésnek egy speciális esete, amikor azért kerül sor a döntés visszavoná-
sára, mert az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a döntés véglegessé 
válása előtt elhunyt vagy jogutód nélkül megszűnt. Ezen esetekre kimondja az Air. hogy 
az adóhatóság – az eljárás megszüntetését mellőzve – visszavonja döntését, ha az adózó 
vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a döntés véglegessé válása előtt elhunyt, 
vagy jogutód nélkül megszűnt. Az e tárgyban hozott döntés a kiadmányozás napján 
végleges és végrehajtható.137

Ez a rendelkezés új elem a jogi szabályozásban, amely egyszerűsítést tesz lehetővé, 
mert az említett esetekben (azaz, ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett sze-
mély a döntés véglegessé válása előtt elhunyt, vagy jogutód nélkül megszűnt), nem kell 
az adóhatóságnak eljárást megszüntető végzést kiadni, hanem egyszerűen a döntést 
visszavonja. E visszavonó döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség, tekintve, hogy nincs 
már létező jogalany, aki a jogorvoslatot igénybe vehetné.

Egyebekben a módosító, visszavonó döntést mindazokkal közölni kell, akikkel 
a módosított vagy visszavont döntést közölték. A módosító, visszavonó hatósági döntés 
ellen az alapdöntés (tehát a módosított, visszavont hatósági döntés) ellen biztosított jog-
orvoslat vehető igénybe, és jogorvoslati joggal is azok rendelkeznek, akik már az alap-
döntés ellen is rendelkeztek jogorvoslathoz való jogosultsággal (általában az adózó). Ha 
az alapdöntés végzés, akkor a módosító, visszavonó döntés is végzés, ha az alapdöntés 
határozat, akkor a módosító, visszavonó döntés fajtája is határozat.

A hivatalból és kérelemre induló jogorvoslatok ismertetését követően fontos még 
kitérni az ellenőrzést követő hatósági eljárásban érvényesülő súlyosítási tilalomra.

Súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban

Ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, a határozat véglegessé válásá-
tól, ha pedig az ellenőrzés hatósági eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől 
számított egy éven túl olyan új határozat, amely

137 Air. 120. § (6) bekezdés.
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 – az adókötelezettséget,
 – az adó alapját,
 – az adó összegét,
 – a költségvetési támogatás alapját és összegét
 – az adózó terhére változtatja meg, még akkor sem hozható, ha az alapeljárásban 

hozott határozatot a felettes adóhatóság megsemmisítette, és új eljárás lefolytatását 
rendelte el, vagy a határozatot az elsőfokú adóhatóság visszavonta.138

A jogbiztonság védelme érdekében a jogalkotó az ellenőrzésekhez kapcsolódó súlyosítási 
tilalom intézménye révén korlátot állít az adóhatóság részére. Ez alapján az ellenőrzést 
követő határozat véglegessé válásától, határozat nélkül lezárult ellenőrzés esetén annak 
befejezésétől (jogkövetési vizsgálat esetén a jegyzőkönyv átadásától, kézbesítés esetén 
postára adásának napjától, illetve tárhelyen történő elhelyezésétől) számított 1 éven túl 
az adózóra nézve hátrányosabb rendelkezéseket tartalmazó döntés meghozatalára nincs 
lehetőség.

Fontos itt kiemelni azt, hogy ha határozattal zárult az ellenőrzést követő hatósági 
eljárás, akkor az előzőekben megfogalmazott súlyosítási tilalom a véglegessé vált határo-
zathoz kapcsolódik. Ebből következően a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a fellebbezés alapján eljáró másodfokú adóhatóság a nem végleges elsőfokú határozatot 
megsemmisíti, és új eljárást rendel el. A másodfokú adóhatóságnak ezen határozata 
folytán ugyanis nincs az ügyet érdemben eldöntő végleges határozat (az adózó felleb-
bezése miatt nem vált az elsőfokú döntés véglegessé, a másodfokú adóhatóság pedig 
megsemmisítette azt új eljárásra kötelezés mellett).

Más a helyzet a felügyeleti eljárás során felülvizsgált döntés vonatkozásában, figye-
lemmel arra, hogy abban az eljárásban már egy első- vagy másodfokon véglegessé vált 
döntés elleni rendkívüli jogorvoslatról van szó. A felügyeleti intézkedés keretében elren-
delt új eljárás során hozott határozatra tehát vonatkozik a súlyosítási tilalom szabálya 
(lásd: a felügyeleti intézkedésnél írtakat).

Az Air. szabályai alapján a másodfokú adóhatóság is jogosult arra, hogy saját, az ügyet 
érdemben eldöntő (az érdemi elsőfokú határozatot helybenhagyó vagy megváltoztató) 
jogerős határozatát utóbb módosítsa. Ennek során az sem zárható ki, hogy az elsőfokú 
határozat megsemmisítésére és új eljárás elrendelésére kerül sor. Nem tiltott tehát, hogy 
a másodfokú adóhatóság módosítsa a saját véglegessé vált határozatát, amelynek során 
elrendelheti az elsőfokú határozat megsemmisítését és új eljárás lefolytatását is, azonban 
az eredeti végleges másodfokú határozathoz képest egy éven túl már ebben az esetben 
sem születhet az adózóra nézve az eredeti határozatnál terhesebb határozat. Hasonló 
a helyzet akkor is, ha az elsőfokú adóhatóság vonja vissza saját, korábban véglegessé 
vált határozatát. Egy éven túl ennek keretében sem hozható az adózóra nézve terhesebb 
döntés.

138 Air. 133. § (1) bekezdés.
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A súlyosítási tilalom vonatkozásában az előzőekhez képest eltérő szabályként fogal-
mazza meg a törvény, hogy ha az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) 
előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egyéves 
időtartamon belül átadják vagy postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat 
tartalmazó határozat az egyéves időtartam leteltét követően is, de legkésőbb tizennyolc 
hónapon belül hozható meg.139

Ennek a rendelkezésnek az az indoka, hogy a felülellenőrzés keretében lefolytatott 
ismételt vizsgálatoknak érvényt lehessen szerezni akkor is, ha az ismételt ellenőrzés 
eredményeként az adózóra nézve terhesebb megállapítást tesz a felülellenőrzést végző 
adóhatóság. Ezért ezekben az esetekben a jegyzőkönyv átadásához köti az egyéves idő-
korlátot a jogszabály, és megengedi, hogy ezt követően, de legkésőbb 18 hónapon belül 
meghozható legyen az adózóra nézve terhesebb döntés.

A súlyosítási tilalmat nem kell alkalmazni
a) aa bíróság jogerős ítéletében megállapított költségvetési csalás, adócsalás, munkálta-

tással összefüggésben elkövetett adócsalás, illetve az adókötelezettség teljesítésével 
összefüggésben elkövetett csalás esetén;

b) a bíróság által elrendelt új eljárás esetén;
c) ha az ellenőrzést az adópolitikáért felelős miniszter vagy az Állami Számvevőszék 

elnöke – önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében az önkor-
mányzati képviselő-testület határozata – rendelte el;

d) ha az ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt;
e) ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizo-

nyítékról szerez tudomást, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert, és az elle-
nőrzés lefolytatására az állami adó- és vámhatóság vezetője, az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az önkormányzati adóhatóság döntései 
elleni fellebbezések elbírálására jogosult hatóság vezetője utasítást ad.140

A korlátozás alól a törvény további kivételeket enged az előzőekben felsorolt esetekben, 
tehát ezen körülmények fennállása esetén újabb ellenőrzés lefolytatható, és ezek alapján 
az adózóra nézve terhesebb kötelezettség is megállapítható az említett 1 éven túl, de még 
az elévülési időn belül.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az adóhatósági döntések adózó javára tör-
ténő megváltoztatására az adó megállapításához való jog elévüléséig van lehetőség, míg 
az adózó terhére történő módosítást a törvény korlátozottan teszi lehetővé: a döntés vég-
legessé válását követő egy éven belül. Speciális körülmények fennállása esetén egy éven 
túl is megengedi az adózó terhére történő változtatást, de csak az adómegállapításhoz 
való jog elévülési idején belül.

139 Air. 133. § (1) bekezdés.
140 Air. 133. § (2) bekezdés.
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Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse a döntés módosítására, visszavonására vonatkozó szabályokat!
2. Ismertesse a súlyosítási tilalomra vonatkozó szabályokat!
3. Mely esetkörökben nem kell a súlyosítási tilalmat alkalmazni?



Az elévülés szabályai az adójogban

Az elévülésről általában

Jogrendszerünkben mindenhol találkozunk az idő múlásának hatásával. A Ptk. is kétféle 
anyagi jogi hatást különböztet meg egymástól az időmúlással összefüggésben,

 – egyfelől a jogvesztést mint jogi hatást,
 – másfelől az elévülést, amelyet a kötelmi jog általános szabályai között találhatunk 

meg.

A jogvesztés – mint az időmúlás joghatása – abban az esetben következik be, ha a jogo-
sultság gyakorlására és a követelés érvényesítésére szolgáló határidő eltelt, és ezt a jog-
szabály kifejezetten előírja. Ha a határidő nem jogvesztő, akkor az elévülés szabályai 
irányadóak rá.

Alapvető különbség az elévülés és a jogvesztés között (polgári jogi értelemben), hogy 
míg az elévülésnél az elévülési idő leteltét követően az alanyi jog bírósági kikényszerít-
hetősége szűnik meg, addig a jogosult joga megmarad (a kötelezett önként teljesíthet), 
ezzel szemben a jogvesztésnél a jogosult joga is megszűnik.

Az elévülés általánosságban azt jelenti, hogy valamely jogviszonyból származó igény 
meghatározott idő eltelte után jogi eszközökkel már nem érvényesíthető. Ennek elsőd-
leges jogpolitikai indoka az, hogy huzamosabb ideig ne álljanak fenn bizonytalan jogi 
helyzetek. Hosszabb idő elteltével egyre nőnek a bizonyítási nehézségek (tárgyi bizo-
nyítékok elvesznek, a tanúk emlékezete elhalványul stb.), továbbá az igényérvényesítés 
hosszabb időn át való elmulasztása arra is utal, hogy a jogosultnak az igényhez fűzött 
érdeke csökkent vagy meg is szűnt.

A polgári jog szerinti elévülés és az adójogi elévülés között lényeges különbség, hogy 
ameddig a polgári jogi elévülés magát az alanyi jogosultságot nem szünteti meg, csak 
az állami kényszer útján történő érvényesíthetőséget zárja ki, addig az adójogi elévülés 
a követelés (kötelezettség) megszűnését eredményezi (az elévült túlfizetést, tartozást 
az adószámláról törölni kell).141

Mielőtt rátérek az Art. elévülésre vonatkozó rendelkezéseinek ismertetésére, tisztázni 
szükséges néhány fogalmat, azaz azt, hogy mit értünk az elévülés nyugvása, az elévülés 
megszakadása és az elévülés meghosszabbodása alatt.

Az elévülés nyugvása azt jelenti, hogy a nyugvás időtartama alatt az elévülés nem 
folyik, így az elévülés nyugvásának időtartama az elévülés idejébe nem számít bele (elin-
dul az elévülési idő számítása, eljut egy bizonyos pontig, bekövetkezik a nyugvásra okot 
adó körülmény, innentől nem számítódik tovább az elévülési határidő, majd a körülmény 
elmúltával tovább számoljuk az elévülési határidőt, ami addig abból még hátra van).

141 Farkas–Németh–Kovács 2015, 292.
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Az elévülés megszakadása azt jelenti, hogy adott cselekmény (körülmény) az elévü-
lési időt megszakítja, és ennek a körülménynek a bekövetkezését követően az elévülési 
idő ismét elkezdődik.

Az elévülés meghosszabbodása azt jelenti, hogy törvény által meghatározott esetben 
az általános elévülési idő tartama a törvényben meghatározott időtartammal meghosz-
szabbodik.

Az adómegállapításhoz való jog elévülése

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 
öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett 
volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett 
volna fizetni.

A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha 
törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 
öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.142

Az elévülés kezdő időpontja valamely esemény, cselekmény bekövetkeztéhez fűződik. 
Az adó megállapításához való jog elévülésének kezdő időpontja annak a naptári évnek 
az utolsó napja, amikor az adóról bevallást, illetve bejelentést kellett volna tenni.

A feltételes mód használata azért indokolt, mert akkor is ezzel a nappal kezdődik 
az elévülés, ha az adózó – a törvényi előírás ellenére – nem, vagy ennél később (például 
a következő évben) nyújtotta be a bevallását.

A bejelentés kifejezés egyes helyi adókra vonatkozik, amelyeknél az adózónak – ha 
nem önadózó – az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szüksé-
ges adatokról az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni, és ennek alapján 
az adót az adóhatóság állapítja meg (veti ki).

Az elévülés a kezdő időponthoz képest 5 év elteltével következik be, tehát például 
a 2017-es  évre vonatkozó személyi jövedelemadó tekintetében (amelyről bevallást 
2018. május 20-ig  kellett benyújtani) az elévülés 2018. december 31-én  kezdődik, és 5 
év elteltével ugyanazon a napon, 2023. december 31-én  áll be az elévülés. Ez azt jelenti, 
hogy az adóhatóság legkésőbb 2023. december 31-én  tehet megállapítást a 2017. évi 
személyi jövedelemadóval kapcsolatban. Az „adó megállapítása” alatt a véglegessé vált 
adóhatósági megállapítást kell érteni (tehát nem elég a megállapítások jegyzőkönyvi 
rögzítése).

Az elévülési idő számítása az előzőek szerint történik a költségvetési támogatások, 
adó-visszatérítések, adó-visszaigénylések esetén is.

Sajátos esetet képez egyes adóknál (például áfa) az évközi (havi, illetve negyedéves) 
bevallások rendszere. Az elévülés kezdő időpontja itt is a bevallás esedékessége sze-
rint alakul, vagyis az I–XI. havi (illetve I–III. negyedévi) kötelezettségek tekintetében 
a tárgyév december 31-től, míg a decemberi (illetve IV. negyedévi vagy éves) kötele-

142 Art. 202. § (1) bekezdés.



1369

zettségeknél – mivel ezek bevallása a következő évre áthúzódik – a tárgyévet követő év 
december 31-től  folyik az elévülés.

Az adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodása,  
nyugvása és megszakadása

Az adómegállapításhoz való jog elévülése hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbe-
vallás vagy az adatbejelentés késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás 
igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való 
jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.143

Ennek a szabálynak az a magyarázata, hogy korábban az adózók egy része – meg 
kívánva akadályozni az ellenőrzés lefolytathatóságát – olyan módon próbált jogosulatlan 
adóelőnyhöz jutni, hogy az adó megállapításához való jog elévülése napját megelőző 
napokban nyújtott be nagy összegű támogatási igényt (visszaigénylést) tartalmazó adó-
bevallást, és kezdeményezte az összeg kiutalását. Az elévülés beálltával viszont az adó-
hatóságnak már nem volt joga ellenőrizni, hogy a kiutalási igény jogszerű-e. A törvény 
az elévülési idő meghosszabbításával lehetőséget adott az adóhatóságnak arra, hogy 
ezekben az esetekben a szükséges ellenőrzést lefolytathassa, tekintve, hogy fő szabály 
szerint az ellenőrzést az adó, illetve a költségvetési támogatás megállapításához való jog 
elévülési idején belül kell lefolytatni.144

Az önellenőrzés bevallása – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az adó-
megállapításhoz való jog elévülését megszakítja.145

Az adózó – az önadózás rendjéből következően – az elévülési időn belül (az önelle-
nőrzési tilalom kivételével) bármikor végezhet önellenőrzést a korábban bevallott adó 
tekintetében. Miután az önellenőrzés a korábban bevallott adókötelezettségek lényeges 
módosulását is eredményezheti, indokolt megengedni, hogy az önellenőrzés helyessé-
gét ellenőrizhesse az adóhatóság. Ezért az Art. úgy rendelkezik, hogy az adózó javára 
szóló önellenőrzés az elévülési időt a bevallás benyújtásával, ettől az időponttól kezdve 
megszakítja, tehát ilyenkor további 5 évig mód nyílik az eredeti adókötelezettség (és ter-
mészetesen az önellenőrzés helyességének) a vizsgálatára.

Ha az adózó az adóhatóság határozata ellen közigazgatási pert indított, a keresetin-
dítási jog megnyílásától a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati 
kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog 
elévülése nyugszik.146

Ahogy azt láttuk, a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata keretében 
a bíróság többféle döntést hozhat, ezek közül a határozat megváltoztatása, illetve a meg-
semmisítés mellett új eljárás elrendelése okozhat problémát. A peres eljárások elhúzódását 

143 Art. 203. § (1) bekezdés.
144 Vhr. 78. §.
145 Art. 203. § (1) bekezdés.
146 Art. 203. § (3) bekezdés.
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figyelembe véve könnyen előfordulhatna, hogy az adó megállapításához való jog elévü-
lése a bírósági eljárás során bekövetkezik. Ezért mondja ki az Art., hogy a bírósági eljárás 
időtartama alatt az elévülés nyugszik. Felülvizsgálati kérelem a Kúriához nyújtható be, 
az elsőfokú bíróság jogerős döntése ellen. Az idézett rendelkezés tehát azt jelenti, hogy 
a bírósági eljárás alatt a Kúria felülvizsgálati eljárását is érteni kell.

A bíróság által jogerősen megállapított
a) csalás (Btk. 373. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §);
b) az 1978. évi IV. törvény szerint a 2005. szeptember 1-jéig  hatályban volt társa-

dalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség 
megsértése;

c) az 1978. évi IV. törvény szerint a 2011. december 31-ig  hatályban volt jogosulatlan 
gazdasági előny megszerzése, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett 
adócsalás;

d) az 1978. évi IV. törvény szerint a 2013. június 30-ig  hatályban volt költségvetési 
csalás, csalás vagy

e) csődbűncselekmény.147

esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó 
megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége 
el nem évül.148

Az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha
a) az elkövető azért nem büntethető, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, mert tar-

tozását a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt számlára kiegyenlítette, 
és vele szemben az eljárást ez okból megszüntették; vagy

b) az eljárást az elkövetővel szemben a Btk. 64. §-ában, illetve a 2013. június 30-ig  
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 71. §-ában meghatározott megrovás alkalma-
zásával szüntették meg.

Az adó megállapításához való jog elévülése az előzőek szerinti büntetőeljárás esetében 
a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik.

Bűncselekménynek minősülő „adórövidítés” esetén indokolt, hogy az állam mind-
addig érvényesíthesse az adómegállapításhoz való jogát, amíg az elkövető büntetőjogi 
úton is felelősségre vonható.

A fenti felsorolásban az Art. végig követi a Büntető törvénykönyv hatályos, illetve 
korábban hatályban volt büntetőjogi tényállásainak felsorolását, tekintve, hogy ezek 
az egyes Btk.-módosítások kapcsán változtak. Jelenleg tehát csalás, költségvetési csalás, 
csődbűncselekmény esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra köve-
tik el, az adómegállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény 

147 Btk. 404. §.
148 Art. 203. § (4) bekezdés.
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büntethetősége el nem évül. A megfogalmazásból kiderül, hogy az adójogi elévülés ezen 
esetekben a büntetőjogi elévüléshez kötődik.

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 26. § 
(1) bekezdése értelmében a büntethetőség – főszabályként – a büntetési tétel felső hatá-
rának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével évül el. Az általános szabályhoz képest 
az egyes büntetőjogi tényállásokhoz a Btk. eltérő elévülési időt határoz meg. Így például 
a költségvetési csalás legsúlyosabban minősülő eseténél, ha az adóbevétel összege 50 
millió forintot meghaladó mértékben csökken, és a bűncselekményt bűnszövetségben 
vagy üzletszerűen követik el, vagy ha az adóbevétel összege 500 millió forintot megha-
ladó mértékben csökken, a büntethetőség tíz év alatt évül el.

A Btk. több bűncselekmény esetén lehetőséget ad a büntetőeljárás megszüntetésére, 
ha az elkövető megtéríti az általa okozott kárt. Amennyiben ezen ok alapján az eljárást 
megszüntetik (végzéssel), jogerős ítélet hiányában nem lenne alkalmazható az elévülésre 
vonatkozó speciális szabályozás, így előfordulhatna, hogy az adózó hiába szándékozik 
megtéríteni az általa okozott kárt, az adó megállapításához való jog elévülése miatt erre 
nincs mód. Ezért szükséges egy kiterjesztő szabályozás beiktatása, amely szerint az Art. 
hivatkozott elévülési szabálya akkor is alkalmazható, ha a büntetőeljárást az elkövető-
vel szemben azért szüntették meg, mert a vádirat benyújtásáig az elkövető a tartozását 
kiegyenlítette.

Az adó megállapításához való jog elévülése egy alkalommal tizenkettő hónappal 
meghosszabbodik, ha

a) a felettes adóhatóság a másodfokú eljárás keretében,
b) a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter felügyeleti intézkedés 

keretében vagy
c) az adóhatósági határozat ellen indított közigazgatási perben a bíróság

új eljárás lefolytatását rendeli el.149

Annak érdekében, hogy az adóhatóságnak elegendő ideje legyen az új eljárás lefolytatá-
sára, a törvény kimondja, hogy az elévülési idő 12 hónappal meghosszabbodik (korábban 
6 hónap volt ez az időtartam), ha a felettes szerv, a miniszter vagy a bíróság – másodfokú 
eljárás, felügyeleti intézkedés vagy az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata 
keretében – új eljárást rendel el.

Ha az adóhatóság az adót megállapító határozat kézbesítése tekintetében helyt ad 
a kézbesítési kifogásnak, nyugszik az adó megállapításhoz való jog elévülése a határo-
zat kézbesítettnek minősülésétől a kézbesítési kifogásnak helyt adó végzés véglegessé 
válásáig.150

Ahogy azt korábban már rögzítettem, az „adó megállapítása” alatt a véglegessé vált 
adóhatósági megállapítást kell érteni. Több esetben azzal próbálták meg az adózók „húzni 
az időt” az elévülés bekövetkezéséig, hogy szándékosan nem vették át az adóhatósági 

149 Art. 203. § (7) bekezdés.
150 Art. 203. § (8) bekezdés.
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határozatokat, így az nem válhatott véglegessé szabályszerű kézbesítés hiányában. A kéz-
besítési szabályok változásával összefüggésben a visszaélések megakadályozása érde-
kében az Art. elévülési szabályai is kiegészültek. Ha az adóhatóság az adót megállapító 
határozat kézbesítése tekintetében ad helyt a vélelem megdöntése iránti kérelemnek, 
nyugszik az adó megállapításhoz való jog elévülése a kézbesítési vélelem beálltától 
az annak megdöntésére irányuló kérelemnek helyt adó végzés véglegessé válásáig.

Ha hagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, az adó megállapításához és a költségve-
tési támogatás igényléséhez való jog elévülése az adózó halálának napjától a hagyatéki 
eljárást lezáró döntés véglegessé válásának időpontjáig nyugszik.151

Ennek a szabálynak az a magyarázata, hogy a hagyatéki eljárás időtartama alatt, 
az örökösök személyének jogerős megállapításáig sem az adóhatóság, sem pedig a leendő 
örökösök nincsenek abban a helyzetben, hogy az elhunyt adójának megállapítása, adó-
tartozásainak megfizetése, illetőleg esetleges túlfizetésének visszatérítése érdekében 
szükséges valamennyi cselekményt megtehessék, ezért a hagyatéki eljárás időtartama 
alatt az elévülés nyugszik.

A végrehajtáshoz való jog korlátozása vagy megszüntetése

Ha az adómegállapításhoz való jog elévülését követően az adóhatóság vagy a felettes 
szerv megállapítja, hogy az adómegállapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, 
az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési idején belül a jogszabálysértő adó-
megállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy megszünteti.152

Az adómegállapításhoz való jog elévülését követően akár évekig élhet még az adóható-
ság a végrehajtási jogával. Ez azt eredményezheti, hogy ha egy adott kötelezettség utóbb 
az adómegállapításhoz való jog elévülését követően jogszabálysértőnek bizonyul, az adó-
hatóság a sérelmet már nem orvosolhatja, viszont – mivel az adóhatóság végrehajtáshoz 
való joga még nem évült el –, a jogsértő döntést köteles végrehajtani, amely nyilvánvaló 
jogsérelmet jelent az adózó számára. Erre tekintettel írja elő a törvény az adóhatóság-
nak, illetve a felettes szervnek, hogy a jogszabálysértő megállapítások vonatkozásában 
a végrehajtásához való jogot korlátozza vagy szüntesse meg.

Az adóigazgatási eljárásban tehát elválik egymástól az adómegállapításhoz való 
jog – azaz, amíg kötelezettség vagy jog megállapítható, illetve előírható –, és a végre-
hajtáshoz való jog.

E jegyzet keretében a végrehajtás szabályait nem érintem, csak utalok néhány ren-
delkezésre a könnyebb érthetőség kedvéért.

A végrehajtásra vonatkozó szabályokat az adóhatóság által foganatosítandó végrehaj-
tási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Vht.) tartalmazza, ez a jogszabály rendezi 
a végrehajtáshoz való jog elévülését is. A Vht. szabályai szerint a tartozás végrehajtá-
sához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével 

151 Art. 203. § (9) bekezdés.
152 Art. 204. §.
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évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal 
meghosszabbodik (több esete is van a végrehajtáshoz való jog meghosszabbodásának, 
itt csak példaként említem a végrehajtási cselekmény foganatosítását).

Az adó esedékessége vonatkozásában – tekintve, hogy Adóigazgatás és adóeljárás 
alapjai tantárgy kereteiben erről már volt szó – itt most csak felidézem, hogy például 
az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt 
napon belül kell megfizetnie az adózónak, vagy annak, akit erre a határozat kötelez. 
Abban az esetben, ha nem adóhatósági ellenőrzést követő határozat írja elő az adókö-
telezettséget, hanem például az adózó az önadózás keretében bevallott kötelezettségét 
nem fizette meg, akkor az esedékesség a jogszabály által (Art. 3. sz. melléklete) az adó 
megfizetésére előírt időpont. Ha az adózó befizetési kötelezettségének önként nem tesz 
eleget, az adóhatóság végrehajtási eljárás keretében hajtja be az adózó tartozását.

A törvény a végrehajtási jog korlátozását és megszüntetését mindazon megállapítások 
tekintetében előírja, amelyek jogszabálysértőnek minősülnek, függetlenül attól, hogy 
a jogszabálysértő kötelezettség-előírást teljesítették-e már. A végrehajtási jog korláto-
zását és megszüntetését ebből következően a jogszabálysértő adómegállapítás jogerőre 
emelkedésének időpontjára visszamenőleges hatállyal kell előírni, amely – amennyi-
ben a törvénysértő módon előírt tartozást már behajtották, vagy akár önként teljesítet-
ték – visszatérítési kötelezettséget is eredményezhet.

Elévülés kölcsönös egyeztetési eljárásnál

Speciális jellegére tekintettel külön kell szólni az elévülés alakulásáról úgynevezett 
kölcsönös egyeztetési eljárás esetén.

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés alapján – ha a nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik – a kölcsönös egyeztetési eljárás lefolytatásának 
feltétele, hogy az eljárás megindítására irányuló kérelem vagy bármilyen arra utaló érte-
sítés, amely az eljárás megindításának alapjául szolgál, a másik szerződő állam illetékes 
hatóságától az adómegállapításhoz való jog vagy az adó-visszatérítés iránti jog elévülési 
idején belül a magyar illetékes hatósághoz beérkezzen.

A kölcsönös egyeztetési eljárás során az adóhatóság az elévülési időn túl is végezhet 
az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket.

A kölcsönös egyeztetési eljárás eredményeként létrejött megállapodást azon adó-
megállapítási időszakok vonatkozásában is végre kell hajtani, amelyek a megállapodás 
megkötésének időpontjában már elévültek.153

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeknek általában a 25. cikke szól 
a kölcsönös egyeztetési eljárásról, tekintve, hogy ezek az egyezmények az OECD model-
legyezménye alapján készülnek. A lényeget tekintve a megállapodások ezen része azt 
tartalmazza, hogy ha az adózó úgy értékeli, az egyik vagy mindkét szerződő állam 
intézkedései rá nézve olyan következménnyel járnak vagy fognak járni, ami ellentétes 

153 Art. 205. § (1)–(3) bekezdései.



1374

az egyezménnyel – vagyis duplán adóztatják –, annak az államnak az adóhatóságához 
fordulhat, amelyben belföldi illetőségű. Amennyiben az egyenlő elbánáshoz való joga 
sérül, úgy az állampolgársága szerinti állam illetékes hatóságához fordulhat.

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés alapján indítandó köl-
csönös egyeztetési eljárások időtartama túlnyúlhat a belső jog szerinti elévülési időn, 
ezért – az idézett rendelkezés alapján – az adóhatóság az elévülési időn túl is végezhet 
az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket, az eljárás eredménye-
ként létrejött megállapodást pedig azon adómegállapítási időszakok vonatkozásában is 
végre kell hajtani, amelyek a megállapodás megkötésének időpontjában már elévültek.

Amennyiben a kérelem (vagy a másik szerződő állam értesítése) az elévülési időn 
belül megérkezik, úgy az adóhatóság az egyeztetési eljárást lefolytatja, ha nem, úgy 
a kérelmet – tekintettel az elévülés bekövetkeztére – elutasítja.

Ellenőrző kérdések

1. Mikor évül el az adómegállapításhoz való jog?
2. Mely esetekben írja elő az Art. az elévülés nyugvását és megszakadását?
3. Mely esetekben írja elő az Art. az elévülés meghosszabbodását?
4. Mikor van lehetőség az Art. szerint a végrehajtási jog korlátozására vagy meg-

szüntetésére?
5. Mikor évül el a végrehajtáshoz való jog?
6. Milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

nemzetközi szerződések alapján folyó kölcsönös egyeztetési eljárás esetén?
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Adójogi szankciók

Az adójogi szankciók rendszere

Az adójogi szankciók a jogszabályokban meghatározott adókötelezettségek nem vagy 
nem jogszerű teljesítése esetén alkalmazott hátrányos jogkövetkezmények.

A szankcióalkalmazás mindig jogalkalmazási tevékenység eredménye, rendszerint 
az ellenőrzés során feltárt jogellenes magatartásra reagálás.154

Az adójogi szankciók között megkülönböztethetünk reparatív és represszív jellegű 
szankciókat. Reparatív jellegű szankciók a pótlékok, amelyek célja a jogsértés következ-
tében keletkezett – anyagi jellegű – hiány helyreállítása. A represszív jellegű szankciók 
közé tartoznak a bírságok, amelyek célja nem egyszerűen a hiány kiegyenlítése, hanem 
a jogsértés megtorlása.

Szűkebb értelemben vett adójogi szankciónak tekinthetjük az Art.-ben  rögzített
 – önellenőrzési pótlékot,
 – adóbírságot,
 – késedelmi pótlékot,
 – mulasztási bírságot,
 – eljárási bírságot és
 – az intézkedéseket.

A tágabb értelemben vett adójogi szankciók közé sorolhatjuk
 – azokat az adójogi normákat, amelyek egyes jogsértések esetére az adóhatóságnak 

vagy másnak írnak elő olyan magatartást, amely az adózó számára hátrányos (pél-
dául jelentős adótartozással rendelkező adózók listájának közzététele),

 – azokat az adójogi normákat, amelyek bizonyos körülmények bekövetkezése ese-
tén a kedvezményes adózói pozíció elvesztését eredményezik (például megbízható 
adózói státus elvesztése) és

 – a más törvényekben az adózással összefüggésben szabályozott jogkövetkezményeket 
(például költségvetési csalás elkövetése esetén a büntetőjogi jogkövetkezmények).

A többféle szankció típus egymással párhuzamosan is alkalmazható.155

A jegyzet további részében a szűkebb értelemben vett adójogi szankciókkal foglal-
kozom.

154 Patyi 2017, 49.
155 Simon 2012, 92.
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Az adóbírság
Az adóbírság alapja, mértéke

Az adóellenőrzést követő hatósági eljárás során alkalmazható legsúlyosabb szankció 
az adóbírság. Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Adóbírságot állapít meg az adó-
hatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigény-
lési, adó-visszatérítési kérelmét vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó 
bevallását.156

Az adóhiány fogalmát – amit az Art. 217. §-a  határoz meg – már a jegyzőkönyv össze-
állítása kapcsán ismertettem, de talán nem haszontalan az ismételt rögzítése: – adóhiány-
nak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, 
ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költség-
vetési támogatást igénybe vették.

Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesí-
téseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének 
napján is fennáll.

Előzőek alapján az Art. akkor tekinti adóhiánynak az adózó terhére megállapított 
adókülönbözetet, ha azt az adózó az esedékességi időpontig pénzügyileg nem rendezte, 
illetőleg támogatás esetében – jogalap nélkül – ténylegesen igénybe vette. Az ellenőrzés 
az adózó által benyújtott – esetlegesen önrevízióval korrigált – bevallást vizsgálja felül. 
Ha a revízió megállapítja, hogy a bevallott összeg és a tényleges – az adóhatóság által 
megállapított – adó között eltérés van, akkor adókülönbözetet állapít meg. Az adókü-
lönbözet megállapítása történhet az adózó javára, illetve terhére. Amikor az adóhatóság 
azt állapítja meg, hogy az adózó a tényleges kötelezettségénél kisebb összeget szere-
peltetett a bevallásában, az adózó terhére kell az adókülönbözetet előírni. Az adóhiány 
megállapításához pedig az eredeti esedékesség időpontjára vonatkozóan vizsgálni kell 
a tényleges pénzügyi teljesítést is. Ugyanakkor a jogszabály az adott adónemen fennálló 
esetleges – bármely okból keletkezett – túlfizetést, ha az még az ellenőrzés megkezdé-
sekor is fennáll, megengedi figyelembe venni az adóhiány csökkentéseként.

Nem állapítható meg adóbírság
a) a természetes személy terhére az adóhiány olyan része után, amely a munkáltató 

vagy a kifizető valótlan adóigazolása miatt keletkezett;
b) az adó megfizetésére az adózó örököseként vagy az általa megajándékozottként 

kötelezett személy terhére az adózónál keletkezett adóhiány után.157

A törvény két kivételt nevesít, amikor adóhiány ellenére nem szabhat ki adóbírságot 
az adóhatóság. Az egyik esetkör a magánszemélyek jövedelemadójának bevallásához 
kapcsolódik, amikor a munkáltató, illetve a kifizetők által kiállított valótlan igazolásokon 
alapul a bevallás, és ebből ered az adóhiány. Ez esetben nem képez bírságalapot az adó-
hiánynak az a része, amely a valótlan munkáltatói, kifizetői igazolás miatt keletkezett. 

156 Art. 215. § (1) bekezdés.
157 Art. 215. § (1) bekezdés.
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A kifizető, illetőleg a munkáltató, amennyiben észleli, hogy a kiállított igazolása téves 
volt, köteles helyesbítő igazolást kiállítani. Ennek alapján a magánszemélynek önelle-
nőrzést kell végeznie, amely azonban önellenőrzésipótlék-mentes.

A másik esetkör az, amikor az adózó helyett valamely adófizetésre kötelezett személy 
(örökös, megajándékozott) áll helyt az adózó kötelezettségeiért a megajándékozottként, 
illetve örökösként kapott juttatás összegének (értékének) erejéig. Őket csak az adótartozás 
megfizetésére lehet kötelezni, szankciót velük szemben alkalmazni nem lehet.

Az adóbírság mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – az adóhiány, illetve 
jogosulatlan igénylés 50%-a.158

Az adóbírság mértéke az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés 200%-a, ha
 – az adóhiány a bevétel eltitkolásával,
 – hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával, felhasználásával,
 – illetve a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisíté-

sével függ össze.159

Az emelt összegű adóbírság magyarázatául szolgál, hogy a törvény az adóbevételi érde-
keket legsúlyosabban sértő, szándékos adórövidítésre irányuló csalárd magatartások 
elkövetése esetén rendeli alkalmazni. Az e körbe tartozó adózói magatartások közös 
jellemzője, hogy az adóhatóság megtévesztése által az adófizetési kötelezettség elkerülé-
sére, jogszerűtlen adóelőny megszerzésére irányulnak, ezért csak tudatos magatartással 
valósíthatóak meg.

Az adóbírságot az adóellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozatban 
állapítja meg az adóhatóság.

Feltételes adóbírság-kedvezmény

A 2018-tól  hatályos új jogi szabályozás az állami adó- és vámhatóság adózóbarát arcula-
tának kidomborítása jegyében új jogintézményként vezette be a feltételes adóbírság-ked-
vezményt. Eszerint ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott elsőfokú határozat 
elleni fellebbezési jogáról lemond, és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet 
megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság 50%-ának  megfizetése alól.

A feltételes adóbírság-kedvezmény egyik feltétele, hogy az adózó kifejezetten – akár 
szóban, akár írásban – lemondjon a fellebbezési jogáról. Erre a fellebbezési határidőn 
belül van lehetősége, vagyis legkorábban a határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb 
a fellebbezési határidő utolsó napján szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elekt-
ronikus úton elküldött lemondó nyilatkozat megtételével.

A feltételes adóbírság-kedvezmény másik feltétele, hogy az adózó a határozatban előírt 
adókülönbözetet esedékességig megfizesse. A feltétel teljesítéséhez a határozatban előírt 

158 Art. 215. § (3) bekezdés.
159 Art. 215. § (4) bekezdés.
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összes adókülönbözetet meg kell fizetni, azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot. 
Esedékességig megfizetettnek akkor minősül az adókülönbözet, ha azt az adókülönböze-
tet megállapító határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül megfizették.

E kettős feltétel teljesítése esetén az adózó mentesül a határozatban kiszabott adó-
bírság felének megfizetése alól.

A kedvezmény jellegéhez hozzá tartozik, hogy sem a határozatban kiszabott más fize-
tési kötelezettség (mulasztási bírság, késedelmi pótlék, adóbírság), sem az adózó korábbi 
tartozásainak megfizetése nem befolyásolja az adóbírság-kedvezményt. A kedvezmény 
érvényesítése szempontjából tehát nem kizáró tényező, ha az adózónak az adókülönbö-
zettel érintett adónemen hátraléka van.

A munkáltató (kifizető) és a természetes személy kötelezése adóhiány esetén

Az Art. a járulék, illetve a személyi jövedelemadó tekintetében különválasztja a munkál-
tató (kifizető) adó-, illetve járulékmegállapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -beval-
lási kötelezettsége elmulasztásának vagy nem jogszerű teljesítésének a megállapított 
adóhiány és az azzal összefüggő szankciók megállapításával kapcsolatos szabályozását.

Ha a munkáltató (kifizető) a természetes személyt terhelő járulékmegállapítási, 
-levonási és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvény-
ben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt, az adóhiány után 
az adóbírságot és a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) terhére, a rá vonatkozó 
szabályok szerint állapítja meg, kivéve, ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatko-
zatának következménye.160

Ha a munkáltató (kifizető) a természetes személyt terhelő személyijövedelem-
adó-megállapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségének nem 
vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt 
a természetes személy terhére, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot 
a munkáltató (kifizető) terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg.161

Járulék tekintetében szigorúbbak a munkáltatót (kifizetőt) terhelő szankciók, mivel ha 
a munkáltató, kifizető elmulasztja, vagy jogszabálysértő módon teljesíti a járulékmegál-
lapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségét, akkor – fő szabály 
szerint – a munkáltató (kifizető) terhére kell megállapítani a magánszemély részére 
teljesített jövedelmet, juttatást terhelő, meg nem fizetett járulékokat (azaz az adóhiányt) 
és az ezt terhelő jogkövetkezményeket is. Ennek az az oka, hogy járulékkal kapcsolatban 
bevallási kötelezettség csak a munkáltatót (kifizetőt) terheli, ezért a járulékkülönbözet, 
adóhiány (járulékhiány) és a jogkövetkezmények megállapítása kizárólag a foglalkoztató 
terhére történik.

A személyi jövedelemadó vonatkozásában – a korábbi szabályozással egye-
zően – az adóhiányt a magánszemély terhére, míg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot 

160 Art. 218. § (1) bekezdés.
161 Art. 218. § (1) bekezdés.
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a munkáltató (kifizető) terhére kell megállapítani, azonban a magánszemély jogszerűtlen 
magatartása esetére kimentési lehetőséget ad a jogkövetkezmények viselése alól a jog-
szabály. A munkáltatót a hibás adómegállapításért felelősség nem terheli, ha az adóhiány 
a munkavállaló (alkalmazott, megbízott stb.) jogszerűtlen nyilatkozatának, hiányos vagy 
valótlan igazolásainak a következménye.

Az adóhatóság az adóhiányt, illetve az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is a mun-
káltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha az adóelőleget, adót, járulékot a munkáltató 
(kifizető) a természetes személytől levonta, de az ezzel összefüggő bevallási kötelezett-
ségének nem tett eleget.162

A törvény szigorúbb rendelkezést tartalmaz arra az esetre, ha a munkáltató (kifi-
zető) levonta a természetes személytől (munkavállalótól) az adóelőleget, adót, illetőleg 
a járulékot, de az ezzel összefüggő bevallási és befizetési kötelezettségének nem tett 
eleget. Ebben az esetben a jogkövetkezményeken túl az adóhiányt is a munkáltató (kifi-
zető) terhére kell az adóhatóságnak megállapítania. A rendelkezés figyelembe veszi, 
hogy a munkavállaló természetes személy jellemzően kiszolgáltatott helyzetben van 
a foglalkoztatójával szemben, valamint azt a tényt, hogy a munkavállalótól már egyszer 
levont adó-, illetve járulék a munkáltató visszaélésszerű magatartása miatt nem került 
befizetésre az állami költségvetésbe.

Az adóbírság mérséklése, a kiszabás mellőzése

Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy 
kérelemre mérsékelhető vagy kiszabása mellőzhető.

Az adóbírság mérséklésénél vagy a kiszabás mellőzésénél az ügy összes körülményét 
mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az adózó 
jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, 
illetve azt, hogy a körülményekből megállapíthatóan az adózó, illetve intézkedő kép-
viselője, foglalkoztatottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható 
körültekintéssel járt-e el.

Nincs helye az adóbírság mérséklésének vagy kiszabása mellőzésének sem hivatalból, 
sem kérelemre, ha az adóhiány

 – a bevétel eltitkolásával,
 – hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával, felhasználásával, illetve
 – a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével 

függ össze.163

A „tőle elvárhatóság” eltérően ítélendő meg egy gazdálkodó szervezet (például gazdasági 
társaság) és egy természetes személy esetén. A gazdasági tevékenység szervezettségének 
magasabb szintje magasabb követelmények elvárását teszi lehetővé. Nagyobb volumenű 

162 Art. 218. § (3) bekezdés.
163 Art. 219. § (1)–(3) bekezdései.
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gazdasági tevékenységet végző szervezetek jellemzően rendelkeznek könyvelővel, adó-
tanácsadóval, jogásszal, tehát olyan szakembergárdával, amely lehetőséget ad az adózási 
jogszabályok megfelelő értelmezésére és alkalmazására. További szempont lehet a „tőle 
elvárhatóság” mérlegelése körében a képességbeli különbségek megléte, valamint a szak-
képzettség, a specializáltság is. E különböző kiindulási alapok szintén eltérő felelősségi 
szintet eredményezhetnek. Például egy ingatlanforgalmazásra specializálódott adózó-
tól – szervezettségére tekintet nélkül is – joggal elvárható az ingatlanforgalmazással 
összefüggő jogszabályok pontos ismerete és betartása, így – többek között – az ingat-
lanokkal kapcsolatos áfaszabályok helyes alkalmazása is. Adott esetben alacsonyabb 
szintű az elvárás egy egyszerűbb gazdasági tevékenységet (például női szabó egyéni 
vállalkozó) egyedül folytató adózó esetén, akinek a vállalkozásából eredő jövedelme 
nem teszi lehetővé adószakértő, könyvelő megbízását.

Az „adott helyzetek” is eltérőek lehetnek egymástól, így például figyelembe veendő 
lehet a tevékenység megkezdésének időpontja (egy hosszabb adózási múlttal rendelkező 
gazdálkodó esetén elvárható, hogy tisztában legyen az adókötelezettségeivel), míg egy 
kezdő vállalkozásnál időre van szükség a megfelelő adózási kultúra kialakulására. Egy 
új jogintézmény bevezetése vagy egy hatályos szabályozás jelentős módosítása eredmé-
nyezhet olyan helyzetet, hogy az adózó még a régi szabályok alapján jár el, megszokás-
ból, figyelmetlenségből stb. Ez a körülmény szintén figyelembe veendő az adóbírság 
kiszabása során.

Az adózói felelősség vizsgálata kapcsán a jogszabály bevonta a vizsgálati körbe 
az adózó intézkedő képviselőjét, alkalmazottját, tagját, megbízottját is, azaz nem kizá-
rólag az adózó, hanem az említett személyek magatartásának is kihatása lehet az adózót 
érintő szankció mértékére. Így az adózó eljárásának vizsgálata során figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy a gondossági követelménynek eleget tett-e az adózó a jelzett személyek 
megbízása, illetve tevékenységük kontrollálása során.

Az adóbírság mérséklésére okot adó kivételes méltánylást érdemlő körülménynek 
értelemszerűen az adózó javára megállapítható körülmény minősülhet.

Az adóbírság kiszabása – indokolt esetben – az összes mérlegelendő körülmény figye-
lembevételével akár mellőzhető is. Nincs helye azonban az adóbírság mérséklésének, ha 
az adóhiány keletkezése az adózó csalárd magatartásának következménye.

Önellenőrzési pótlék

Az önellenőrzési pótlék mint szankció tárgyalása előtt, indokolt lehet az Adóigazgatás 
és adóeljárás tárgyból már megismert önellenőrzés (Art. 54. §) jogintézményének ismétlő 
jellegű bemutatása.164

Az önellenőrzés lényege az, hogy az önadózás, az adóbeszedés útján megállapított 
vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési támogatást az adózó 
helyesbítheti.

164 Art. 54. §.
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Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy 
az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően álla-
pította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési 
támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támoga-
tás – a vizsgált időszak tekintetében – önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóható-
ság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.

A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés 
abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőr-
zésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló 
előzetes értesítés, az értesítés mellőzése esetén a megbízólevél kézbesítésének – kéz-
besítés hiányában átadásának – napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta 
(postára adta).

Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást
 – a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint,
 – a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra,
 – az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Az önellenőrzés
 – az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és - ha törvény előírja – az önel-

lenőrzési pótlék megállapítása,
 – a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a pótlék 

bevallása és egyidejű megfizetése,
 – és az adó, költségvetési támogatás igénylése.

Az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót és a költségvetési támogatást 
tartalmazó, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (önellenőrzési lap) benyújtásával 
teljesíti. Azt az adót, illetve költségvetési támogatást, amelyről rendelkező jogszabály 
az önellenőrzés időpontjában nincs hatályban, egyéb befizetés, illetve egyéb támoga-
tás jogcímén kell bevallani és megfizetni, illetve visszaigényelni. Önellenőrzéssel csak 
azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege 
az ezer forintot meghaladja.

Az önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség

Ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelke-
zések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet.

Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a beval-
lott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után 
az adózó állapítja meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg.165

165 Art. 211. § (1) bekezdés.
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Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat. A pótlékot csak akkor 
kell felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség megha-
ladja az eredetileg bevallott kötelezettséget. Ellenkező esetben – az adózó javára mutat-
kozó önellenőrzés esetén – pótlékot nem kell felszámítani.

Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, ha
a) a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt az adózó beval-

lását önellenőrzéssel helyesbíti,
b) a munkáltató (kifizető) az elektronikus havi adó- és járulékbevallást a természetes 

személy hibás nyilatkozata miatt önellenőrzéssel helyesbíti.166

Az önellenőrzési pótlék mértéke

Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az ese-
dékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
háromszázhatvanötöd része.

Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén az önellenőrzési pótlék mértéke 
az előzőekben foglaltak szerint számított összeg másfélszerese.167

Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék mértékéhez – így a jegybanki 
alapkamathoz – igazodik. Ebből következik, hogy a jegybanki alapkamat időközi válto-
zása érinti a pótlékfelszámítás rendjét, ugyanis a pótlékköteles időtartam minden napjára 
az önellenőrzési pótlékot az ezen a napon érvényes jegybanki alapkamat figyelembevé-
telével kell kiszámolni. Ennek megfelelően az önellenőrzéssel érintett időszakot a jegy-
banki alapkamat változásainak megfelelő időtartamokra kell bontani és az önellenőrzési 
pótlékot ennek figyelembevételével kell megállapítani. Az adózó több alkalommal is 
módosíthatja önellenőrzéssel a bevallását, de ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése 
esetén magasabb mértékű önellenőrzési pótlékot kell fizetnie.

Az önellenőrzési pótlék mérséklése, elengedése

Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, illetve engedhető el, ha az adózó 
tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák 
az adóbírság mérséklését, kiszabásának mellőzését is.168

Az adózó mentesülhet az önellenőrzési pótlék megfizetése alól, ha a korábbi beval-
lásában ejtett tévedését (amelyet az önellenőrzéssel kíván orvosolni) olyan körülmények 
okozták, amelyek az adóbírság mérséklésének, mellőzésének alapjául is szolgálhatnának, 
ha az adóhatóság utólag, egy adóellenőrzés során tárná fel a hibát.

166 Art. 211. § (2) bekezdés.
167 Art. 212. § (1)–(1a) bekezdései.
168 Art. 213. §.
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Az önellenőrzés jogkövetkezménye

Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó, illetve költségvetési 
támogatás bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg 
nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás, továbbá az önel-
lenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék 
alól.169

Az önellenőrzési pótlékot a módosított adóval együtt be kell vallani, és ezzel egyide-
jűleg kell megfizetni. Ilyenkor a pótlék esedékessége az önellenőrzési bevallás benyúj-
tásának időpontja.

Az önellenőrzésnek az a következménye, hogy az önellenőrzési pótlék megfizetésével 
az adózó mentesül minden olyan hátrányos jogkövetkezmény alól, amely egyébként a meg 
nem fizetett adó (jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás) miatt terhelné.

A késedelmi pótlék
A késedelmipótlék-fizetési kötelezettség

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól mint kezdő-
naptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén 
az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedel-
mét igazolta. Igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső 
ok idézte elő.170

Az állami költségvetés bevételét illető pénz használata esetén – az idegen pénz 
használatáért járó kamat mintájára – pótlékot kell fizetni. Az Art. 3. számú melléklete, 
illetve néhány adó esetében az azt meghatározó anyagi jogszabály tartalmazza azokat 
az esedékességi időpontokat, ameddig az adót meg kell fizetni, illetve amely időponttól 
a támogatást igénybe lehet venni. Ha az adózó az esedékességi időpontig nem fizeti meg 
kötelezettségének teljes összegét, akkor az elmulasztott határidőtől (a határidő utolsó nap-
ját követő nappal kezdődően) a megfizetés időpontjáig pótlékot kell fizetnie. Támogatás 
esetén a késedelmipótlék-fizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha az adózó az esedé-
kességi időpont (a támogatásra vonatkozó igényjogosultság megnyíltának időpontja) 
előtt veszi igénybe a támogatást, illetve ha olyan támogatást vesz igénybe, amelyre nem 
jogosult. Ez utóbbi esetben még adóbírságot is fizetni kell jogosulatlan igénylés miatt.

A késedelmi pótlék felszámítása és előírása

Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító hatá-
rozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.

169 Art. 214. §.
170 Art. 206. § (1) és (3) bekezdései.
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Az állami adó- és vámhatóság az 5 ezer forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem 
írja elő.171

A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön 
kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.172

A késedelmi pótlék alapját csökkenti:
a) az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adó-

val kapcsolatban fennálló túlfizetés összege (nettó pótlékszámítás);
b) az a tartozás, amelyre az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

Az adóhiány után felszámított késedelmi pótlék alapját nem csökkenti az ugyanazon 
adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban 
fennálló túlfizetés összege.173

A késedelmi pótlék mértéke

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedé-
kesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 
százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után 
késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

Az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett 
jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb három évre számítható fel.174

A vonatkozó jogi szabályozás szerint késedelmi pótlék felszámítása két módon tör-
ténhet:

a) úgynevezett automatikus pótlékszámítással és
b) adóhiány megállapítása esetén úgynevezett egyedi pótlékszámítás alkalmazásával.

Az első esetben az adóhatóság a beérkező bevallásokhoz képest megvizsgálja a befizetett 
összegeket, és amennyiben pótlékalapot állapít meg (a bevallott, a jogerős határozattal, 
értesítéssel előírt adó nagyobb mint a befizetett összeg, illetve támogatás esetében előbb 
történt az igénybevétel, mint azt a bevallásban feltüntették, vagy kisebb összeget vallott 
az adózó, mint amennyit igényelt), akkor a fizetési eltérés egyes napjain érvényes kése-
delmi pótlékot számítja fel.

Ha az adószámla 5 ezer forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, 
az adóhatóság az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak 
részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére 
október 31-ig  értesítést ad ki. Nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtá-
sára, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása 

171 Art. 207. § (1)–(2) bekezdései.
172 Art. 208. § (1) bekezdés.
173 Art. 208. § (1)–(3) bekezdései.
174 Art. 209. § (1)–(2) bekezdései.
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szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az állami adó- és vám-
hatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adó-
számla és a felszámított késedelmi pótlék összegének elektronikus elérhetőségéről. 175

Ha az adózó nem ért egyet a felszámított késedelmi pótlékkal, akkor ezt írásban kell 
jeleznie az adóhatóság felé, és ez alapján az adószámla adatainak egyeztetése körében 
kerülhet tisztázásra a tényleges késedelmipótlék-fizetési kötelezettség.

A másik esetkör szerint, ha az adóhatóság az ellenőrzése során adóhiányt tár fel, akkor 
az utólagos adómegállapítás keretében meghozott határozatában az adó (jogosulatlanul 
igénybe vett költségvetési támogatás) után az eredeti esedékességtől számítva megálla-
pítja a késedelmi pótlék összegét. A pótlék mindig ahhoz igazodik, hogy az adóhiány 
keletkezésekor (amikor „fel kellett volna számítani” az adóhatóságnak) mennyi volt annak 
mértéke a jegybanki alapkamathoz igazodóan (egyedi pótlékszámítás).

Az automatikus és az egyedi pótlékszámítás közötti alapvető különbség, hogy az auto-
matikus késedelmi pótlék számításánál az úgynevezett nettó pótlékszámítás elve érvé-
nyesül, azaz a késedelmi pótlék alapját csökkentik az esedékességkor az adószámlán 
más adónemekben fennálló túlfizetések összegei.

Az egyedi – azaz az adóhiány utáni – pótlékszámítás során a késedelmi pótlék alap-
jának meghatározása szempontjából kizárólag az az egy adónem kerül figyelembevé-
telre, amelyben az adóhiányt – illetve a költségvetési támogatás esedékesség előtti vagy 
jogosulatlan igénybevétele – megállapították.

A pótlék felszámításának időtartamát is ennek megfelelően határozza meg a jogsza-
bály: az adó eredeti esedékességétől – illetve a költségvetési támogatás igénybevételé-
től – az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig (esedékesség előtti igénybevétel esetén 
az esedékességig), de legfeljebb három évig számítandó fel késedelmi pótlék. Az egyedi 
pótlékszámítás során tehát irreleváns, hogy az adószámlán más adónemben fennáll-e 
túlfizetés.

A késedelmi pótlék mérséklése és törlése

Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén az adóhiányt megállapító határozat-
ban – hivatalból vagy kérelemre – az adó esedékességét követő napnál, illetve a költségve-
tési támogatás igénybevételének napjánál az adóhatóság későbbi, valamint a jegyzőkönyv 
keltétől korábbi időpontot is megállapíthat a pótlékfizetés kezdő- vagy zárónapjaként.

A késedelmi pótlék mérséklése nem alkalmazható olyan adóhiány esetén, amikor 
az adóbírság mérséklésének sincs helye.

Az adóhatóság hivatalból vagy kérelemre törli a tévesen felszámított késedelmi pót-
lékot.

Ha az adózó a késedelmi pótlék összegét továbbra is vitatja, a felettes adóhatóság 
határozatban dönt.176

175 Vhr. 22. §.
176 Art. 210. §.
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Az Art. a késedelmi pótlékot illetően is megengedi az adóhatóság számára a méltá-
nyosság gyakorlását, ugyanis az adózó kérelmére (amit a jegyzőkönyvre tett észrevétel-
ben, illetve az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben jelezhet), vagy hivatalból 
az adóhiány mellett felszámításra kerülő pótlék kezdő időpontját (az eredeti esedékesség 
időpontját későbbre tolva), vagy a jegyzőkönyv keltének időpontjához képest korábbi 
időpontot meghatározva, rövidebb időtartamra állapíthatja meg a késedelmi pótlékot.

Rövidebb felszámítási időszak meghatározására mind az alapeljárás, mind pedig 
a jogorvoslati eljárás keretében sor kerülhet, ennek feltétele azonban, hogy kivételes 
méltánylást érdemlő körülmény álljon fenn. A kivételes méltánylást érdemlő körül-
ménynek a pótlék keletkezésével kapcsolatban kell meglennie, ezt csak az eset összes 
körülményének körültekintő mérlegelése után lehet eldönteni.

Automatikusan felszámított késedelmi pótlék összegének vitatása esetén, ha az adó-
számla-egyeztetés eredményre vezetett, tehát kiderül, hogy az adóhatóság tévesen szá-
mította fel a késedelmi pótlékot, akkor ezt az összeget az adószámláról törli, illetve 
akkor is, ha saját hatáskörben történő adószámla felülvizsgálat esetében tárja fel a hibát 
hivatalból. Amennyiben nem vezetett eredményre az adószámla-egyeztetés az adózó-
val, és az adózó a felszámított késedelmi pótlék összegét továbbra is vitatja, a felettes 
adóhatóság határozatban dönt a pótlék összegéről.

A mulasztási bírság

A mulasztási bírság intézménye speciális adójogi szankció, amelyet más közigazgatási 
eljárásokban nem alkalmaznak.

Általános bírságszabály

Az új jogi szabályozás 2018. január 1-jétől  bevezetett egy általános bírságszabályt, amely 
szerint jogszabályban megállapított kötelezettség megszegése miatt a természetes sze-
mély adózót 200 ezer forintig, nem természetes személy adózót 500 ezer forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság.

Az Art. az elvárhatósági követelmények adóbírságnál már ismertetett megközelítési 
módja szerint a szigorúbb megítélés választóvonalát tartalmazza a természetes szemé-
lyek, illetve az egyéb adózók között. Ez alapján az általános bírságszabály szerint mulasz-
tásért a magánszemély adózó – ideértve az egyéni vállalkozót is – 200 ezer Ft-ig, más 
adózók azonban 500 ezer Ft-ig  terjedő bírsággal sújthatók.

A mulasztási bírság alkalmazhatósága tekintetében kötelezettség megszegésének 
minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedel-
mes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
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Késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a köte-
lezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.177

A jogi szabályozás egyértelműsíti, hogy mulasztási bírság kiszabásának helye van 
akkor is, ha a kötelezettség megszegése abban áll, hogy az adózó hibásan, hiányosan, 
valótlan adattartalommal vagy késedelmesen teljesítette valamely kötelezettségét, csak-
úgy, mintha egyáltalán nem teljesít. Késedelmes teljesítés esetén ugyanakkor a jogszabály 
lehetővé teszi, hogy az adózó kimentéssel éljen, és ezzel mentesüljön a mulasztási bírság 
jogkövetkezmény alól.

Hiánypótlásra felhívás kötelező alkalmazása

A 2018. január 1-től  hatályos új jogi szabályozás bevezette a hiánypótlásra felhívás köte-
lező alkalmazását a mulasztások nagy része esetén. A mulasztási bírság kiszabása előtti 
kötelező hiánypótlási felhívás célja a kötelezettség teljesítésére való ösztönzés, mentesítve 
a szankció alól azt, aki felhívásra határidőben és jogszerűen teljesít.178

Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti bejelentés, a gép-
jármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos 
bejelentési, valamint az EKAER-bejelentési kötelezettség kivételével

a) a bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési, vál-
tozásbejelentési, adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségének, 
regisztrációs kötelezettségének nem teljesítése,

b) hiányos, hibás teljesítése,
c) valótlan adattartalommal történő teljesítése

esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos 
határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.179

Az előzőekben felsorolt adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű 
teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót 50 ezer forint, a nem ter-
mészetes személy adózót 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja, és – a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő tűzésével ismé-
telten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben 
történő teljesítése esetén a kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.180

E határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adó-
zót 200 ezer forint, a nem természetes személy adózót 500 ezer forint mulasztási bírsággal 

177 Art. 220. § (2)–(3) bekezdései.
178 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3006/2018. útmutató az állami adó-és  vámhatóságnak 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 
valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján 
történő bírságolási gyakorlatáról. 4.
179 Art. 221. § (1) bekezdés.
180 Art. 221. § (2) bekezdés.
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sújtja, és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos 
határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség 
teljesítése esetén a kiszabott bírság nem mérsékelhető.181

Az adóhatóság mellőzi a felhívást és a mulasztási bírság kiszabását, ha az adózó 
felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, és a felhíváskor már 
nincsen lehetősége a teljesítésre.182

Összefoglalva a hivatkozott szabályozás lényegét: a nevesített adókötelezettségeket 
betartó vagy legalább az első felhívást követően jogszerűen teljesítő adózót nem éri 
mulasztási bírság kivetése miatt anyagi hátrány, ám aki a hiánypótlási felhívásokat köve-
tően sem teljesíti a jogszabályban előírt adóbevallási, adatbejelentési stb. kötelezettségét, 
jelentős fizetési többlettel számolhat, ennek mértéke és összege elérheti (adózónként 
és egyes mulasztásonként) a 200 ezer vagy 500 ezer forintot.

A továbbiakban áttekintem az egyes, az állami adó- és vámhatóság gyakorlatában 
jellemzően előforduló mulasztási bírság tényállásokat.

Mulasztási bírság kiszabására okot adó egyes jelentősebb adózói 
jogsértések (tényállások)

Az üzletlezárás akadályozása

Az adózó az általános bírságszabály szerint szankcionálható, ha üzletének lezárását 
akadályozza.

Ha az adózó az üzletlezárás foganatosítását meghiúsítja, valamint a lezárt üzletet 
kinyitja, a mulasztási bírság felső határa az üzletlezárást elrendelő határozatban meghatá-
rozott napjai számának és a bírság adózóra vonatkozó, legmagasabb mértékének szorzata.

Az üzletlezárás akadályozásáért, illetve meghiúsításáért adózónak nem minősülő 
személy is szankcionálható.183

Az üzletlezárás mint intézkedés szabályai a későbbiekben kerülnek ismertetésre, itt 
most az érthetőség kedvéért szükséges annyit rögzíteni, hogy be nem jelentett alkalma-
zott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása, számla- vagy nyugtaadási 
kötelezettség ismételt elmulasztása, illetve a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott kötelezettség megszegése esetén az adóhatóság mulasztási 
bírság kiszabása mellett elrendelheti az üzlet lezárását is bizonyos időtartamra.

Az üzletlezárás foganatosításának akadályozása, illetve meghiúsítása, valamint 
a lezárt üzlet kinyitása ugyancsak mulasztási bírság kiszabására okot adó adózói köte-
lezettségszegés, ugyanis az Air. alapelvként fogalmazza meg, hogy az adózó köteles 
a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását. 

181 Art. 221. § (3) bekezdés.
182 Art. 221. § (4) bekezdés.
183 Art. 222. §.



1389

Ennek ellenére a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az adózók gyakran igye-
keznek az adóhatóság eljárási cselekményeit akadályozni, végső soron ellehetetleníteni 
a szankciók elkerülése érdekében. Éppen ezért a hatályos szabályozás az üzletlezárás 
meghiúsítása esetén lehetővé teszi az általános bírságtételnél magasabb összegű mulasz-
tási bírság kiszabását. Ennek maximális mértéke természetes személy esetén az üzlet-
lezárás napjai számának szorzata 200 ezer forinttal, más adózó esetén az üzletlezárás 
napjai számának szorzata 500 ezer forinttal.

Tehát, ha például 12 napra zárta le az adóhatóság az adózó üzletét, és az üzletet gaz-
dasági társaság (például kft) működteti, akkor az általános bírságszabály szerint 500 ezer 
Ft-ig  terjedő mulasztási bírsággal sújtható az üzlet lezárásának akadályozásáért. Ugyan-
ezen példabeli kft. vonatkozásában 12 x 500 ezer Ft, azaz 6 millió Ft-ig  terjed a kiszab-
ható mulasztási bírság összege abban az esetben, ha az üzlet lezárását meghiúsítja, vagy 
a lezárt üzletet kinyitja.

Az akadályozás és a meghiúsítás közötti különbség abban áll, hogy akadályozás esetén 
az adóhatóság az akadályozó magatartás ellenére végül tudja foganatosítani az üzletlezá-
rást, míg meghiúsítás esetén nem tud érvényt szerezni a döntésének, nem tudja lezárni 
az üzletet.

Az üzletlezárás foganatosításának meghiúsítása esetén a mulasztási bírság kiszabására 
jogalapot ad bármilyen olyan magatartás, amely eredményeként vagy következményeként 
az üzlet nem zárható le.

A munkáltató kijelölésére vonatkozó szabály megsértése

Ha több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltató kijelölésére írásban 
a munkaviszony létesítésével egyidejűleg nem kerül sor, a munkaviszony valameny-
nyi – az Mt. szerinti – munkáltatója az általános bírságszabály szerint szankcionálható.184

A jelenlegi gazdasági környezetben gyakorta előfordul, hogy egy természetes sze-
mély több munkáltatónál, foglalkoztatónál létesít munkavégzésre irányuló jogviszonyt. 
Az Art. 8. § (1) bekezdése alapján több munkáltató által létesített munkaviszony esetén 
a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötele-
zettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről 
a munkavállalót tájékoztatni.

A törvényi rendelkezés alapján a munkáltatók külön-külön, akár 500 ezer Ft mértékű 
bírsággal is szankcionálhatók, amennyiben a munkáltató kijelölésére írásban, a munka-
viszony létesítésével egyidejűleg nem került sor.

184 Art. 223. §.
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Adóköteles tevékenység folytatása adószám hiányában

A természetes és nem természetes személy adózót 1 millió forintig terjedő mulasztási 
bírsággal kell sújtani, ha adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet 
adószám hiányában folytat.185

A vállalkozások jelentős anyagi eszközökkel (adóbefizetéssel) járulnak hozzá 
az állami költségvetéshez, illetve különféle alapok működtetéséhez. Ezek a terhek ugyan 
költségként elszámolhatók a vállalkozások számára, de az általuk végzett szolgálta-
tást, termék-előállítást jelentős mértékben megdrágítják. Azok a vállalkozók, akik nem 
jelentkeznek be az adóhatósághoz, a vállalkozási tevékenységüket a hatóságok elől rejtve 
végzik, nem vesznek részt a közös teherviselésben (nem fizetnek adót és járulékokat), 
ezáltal lényegesen kedvezőbb piaci helyzetbe kerülhetnek, hiszen képesek sokkal olcsóbb 
árut és szolgáltatást nyújtani a piacon. Másrészt a költségvetés is jelentősen károsodik 
az elmaradt bevételek miatt. Mindezekre tekintettel a jogalkotó súlyos jogsértésnek ítéli 
az adóköteles tevékenység adószám hiányában történő folytatását, és kiemelten magas 
mulasztási bírság kiszabását teszi lehetővé ez okból.

Fontos kiemelni azt is, hogy e tényállás megvalósulása esetén az adóhatóság nem 
mérlegelheti, hogy kiszab-e mulasztási bírságot, vagy sem. Mérlegelési lehetősége pusz-
tán abban áll, hogy az 1 millió forintig terjedő összeghatáron belül mennyi mulasztási 
bírságot állapít meg.

A foglalkoztatott bejelentésére vonatkozó szabályok megsértése

Az adózót 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett 
foglalkoztatottat alkalmaz vagy alkalmazott.

Ha az adózó a biztosított bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét kése-
delmesen, de az ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára 
vonatkozóan teljesítette, az adóhatóság csak késedelmes bejelentés miatt szankcionálhat. 
A bírság kiszabása ebben az esetben mellőzhető.186

Az úgynevezett fekete foglalkoztatás visszaszorítása érdekében kötelező az állami 
adóhatóság számára a mulasztási bírság kiszabása abban az esetben, ha a munkáltató 
a foglalkoztatottak bejelentésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Az Art. 7. § 
10. pontja szerint be nem jelentett foglalkoztatottnak minősül az adózó tevékenységében 
személyesen közreműködő természetes személy, akire vonatkozóan a munkáltató, illetve 
kifizető biztosítotti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve a munkáltató, 
kifizető nem tudja bizonyítani, hogy a tevékenységében közreműködő jogviszonya kívül 
esik a bejelentési kötelezettségen.

185 Art. 224. §.
186 Art. 225. § (1)–(2) bekezdései.
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Az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a foglalkoztatottra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségét hibásan, hiányosan, illetve valótlan adattartalom-
mal teljesíti.187

A jogalkotó megközelítése szerint enyhébb súlyú mulasztás, ha a foglalkoztató a beje-
lentési kötelezettségét hibásan, hiányosan vagy valótlan adattartalommal ugyan, de 
teljesíti. Ez esetben a mulasztási bírság összege is alacsonyabb, és a bírság kiszabása is 
mérlegelhető az adóhatóság részéről.

Nem lehet be nem jelentett foglalkoztatott miatt mulasztási bírságot kiszabni, ha 
az adózó a foglalkoztatott vonatkozásában az ellenőrzést megelőző bevallással lezárt 
utolsó adómegállapítási időszak vonatkozásában az ugyanazon jogviszonnyal összefüggő 
bevallási kötelezettségének eleget tett.188

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy a foglalkoztató utóbb, az adóhatósági elle-
nőrzést megelőző utolsó bevallási időszakban bevallásában rendezze az esetlegesen 
elkövetett korábbi mulasztásokat. Ez esetben nem lehet be nem jelentett foglalkoztatott 
miatt mulasztási bírságot kiszabni. Az adóhatóságnak vizsgálnia kell, hogy az adózó 
mulasztása egyszerű adminisztratív mulasztás volt-e, vagy pedig feketemunkás alkal-
mazása és adókijátszás volt-e a célja.

A foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabandó 
vagy hibás, hiányos, illetve valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén kiszabható 
mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott vagy a hibás, hiányos, illetve 
valótlan adattartalommal teljesített bejelentéssel érintett foglalkoztatottak számának 
és a bírság legmagasabb mértékének szorzata.189

Ha a foglalkoztató több foglalkoztatott esetében is elmulasztja a bejelentési kötele-
zettségét a bírság mértéke a foglalkoztatottak számának és a bírság legmagasabb mér-
tékének a szorzata.

A szankciós jellegű becslés ismertetése során részletesen szó volt róla, itt most csak 
utalok rá, hogy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása olyan jelentősnek tekint-
hető ténynek (körülménynek) minősül, amely miatt az adóhatóság becslést alkalmazhat 
az adóellenőrzés során.

Igazolatlan eredetű áru forgalmazása és EKAER-bejelentési kötelezettség nem 
előírásszerű teljesítése

Ha az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az adóhatóság az áru forgalmi 
értékének 40%-áig  terjedő, de természetes személy adózó esetében legalább 200 ezer 
forintig, nem természetes személy adózó esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási 
bírságot szabhat ki.190

187 Art. 225. § (3) bekezdés.
188 Art. 225. § (4) bekezdés.
189 Art. 225. § (5) bekezdés.
190 Art. 226. § (1) bekezdés.
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Igazolatlan eredetű árunak minősül az Art. 7. § 23. pontja szerint mindazon áru, 
anyag, amelyről az adózó az ellenőrzés időpontjában hiteles bizonylattal vagy bizonylat 
kiállításának alapjául szolgáló okirattal nem rendelkezik. Igazolatlan eredetű áru for-
galmazása esetén a jogalkotó a forgalmazott áru értékének 40%-áig  terjedő mulasztási 
bírság kiszabását teszi lehetővé, ha ez kevesebb mint az általános bírságmérték, akkor 
az általános bírságmértéknek megfelelő összegig terjedhet a mulasztási bírság kiszabása.

Ha az adózó
a) a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget EKAER-be-

jelentési kötelezettségének, vagy
b) a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan 

teljesíti
az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére a be nem jelentett, illetve a hibásan, 

valótlan adattartalommal vagy hiányosan bejelentett áru értékének 40%-áig  terjedő 
mulasztási bírságot szabhat ki.

Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó 
az EKAER-bejelentési kötelezettségét valótlan adattartalommal úgy teljesítette, hogy 
a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyi-
ségét, akkor az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 
40%-áig  terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.191

2015. január 1-jétől  az akkori adózás rendjéről szóló törvény új bejelentési szabállyal 
egészült ki, amely bejelentést az Európai Unió más tagállamából Magyarország terüle-
tére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, Magyarország területéről 
az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, 
valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles ter-
mékértékesítést, azaz közúti fuvarozással járó tevékenységet folytató adózónak kell 
teljesítenie az állami adó- és vámhatóság felé.

A bejelentés teljesítése az EKAER elnevezésű elektronikus rendszeren keresztül 
történik. Tekintettel arra, hogy az EKAER-bejelentéseknek nem kizárólag a teljes hiánya 
(elmulasztása), hanem a hibás, hiányos, illetve valótlan tartalma is megnehezítheti, meg-
hiúsíthatja az ellenőrzéseket, ezért a felsorolt elkövetési magatartások egyaránt mulasztási 
bírsággal szankcionálhatók.

Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése

Az állami adó- és vámhatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezési 
és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén 30 napos határidő tűzésével felhívja 
az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a köte-
lezettség teljesítését nem pótolja, 30 napos határidő tűzésével 200 ezer forint mulasztási 
bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

191 Art. 226. § (2)–(3) bekezdései.
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Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének 
az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adó- és vám-
hatóság az adózó adószámát hivatalból törli, és erről a cégbíróságot elektronikus úton 
haladéktalanul értesíti, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Nincs helye az adószám törlésének, ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve 
közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását meg-
előzően teljesíti.192

A cégeknek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kor-
mányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámo-
lóhoz – a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – elektronikus űrlapot kell 
mellékelni. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja – az érkezést 
követően haladéktalanul – az állami adó- és vámhatóság részére. A beszámolónak a cég-
információs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési 
és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A számviteli beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség teljesítésének 
ösztönzése érdekében a letétbe helyezésre és közzétételre előírt határidő eredménytelen 
elteltét követő 15 napon belül ezen kötelezettséget nem teljesítő céget (adózót) az állami 
adóhatóság hívja fel 30 napos határidő tűzésével a kötelezettség teljesítésére.

Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben sem teljesíti fenti kötelezettségét, akkor 
az adóhatóság a határidő elteltét követő napon újabb 30 napos határidő tűzésével 200 ezer 
forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség 
teljesítésére.

Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének 
az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, akkor az állami adó-
hatóság az adózó adószámát hivatalból törli, és erről a cégbíróságot elektronikus úton 
haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Ha az adózó a mulasztást pótolja még a törlő határozat véglegessé válását megelőzően, 
akkor nincs helye az adószám törlésének, az adóhatóság a határozatot visszavonja.

Számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint iratmegőrzési kötelezettség 
szabályainak megsértése

Az adóhatóság az adózót 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha
a) a számla-, egyszerűsített számla-, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, 

vagy a számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről 
bocsátja ki, vagy

b) iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

192 Art. 227. § (1)–(4) bekezdései.
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A jogkövetkezmények alkalmazása során az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztá-
sával egy tekintet alá esik, ha az adózó iratait az ellenőrzés lefolytatására alkalmatlan 
állapotban nyújtja be.

Ha az adózó iratmegőrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla, 
nyugta megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, 
illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság 
összege természetes személy esetén 200 ezer forint, nem természetes személy adózó 
esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által 
meghatározott összegig terjedhet.193

Az adózó az Áfa. tv. előírásai alapján értékesítései és nyújtott szolgáltatásai után 
számlát, egyszerűsített számlát, ennek hiányában nyugtát köteles kibocsátani. A mulasz-
tási bírság – tekintettel arra, hogy ez a tényállás az adóelkerülés egyik legdirektebb 
módja – az adózó személyétől független, egységes és emelt tételű, 1 millió forintig 
terjedő lehet. A nyugtakibocsátási kötelezettség – egész szűk tevékenységi körtől 
eltekintve – mindenkit terhel. A számlakibocsátási-, egyszerűsítettszámla-kibocsá-
tási-, nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése – ahogy arról már szó 
volt – leginkább próbavásárlás (fel nem fedett próbavásárlás) keretében történik. Több-
szöri mulasztás esetén a törvény lehetővé teszi az üzlet lezárását. Adóellenőrzés során 
becslés is alkalmazható, ha az adóhatóság rendelkezésére álló, azok száma vagy tar-
talma miatt jelentősnek tekinthető adat, tény, körülmény alapján alaposan feltételezhető, 
hogy az adózó iratai nem alkalmasak a valós adó, illetve költségvetési támogatás alap-
jának megállapítására. E körben jelentősnek tekinthető tény, adat, körülmény – többek 
között – a számla- (egyszerűsítettszámla-), nyugtakibocsátási kötelezettség adóéven 
belüli ismételt elmulasztása.

Külön tényállást képez, ha az adózó az iratait az ellenőrzés lefolytatására alkalmat-
lan állapotban nyújtja be, azonban a kiszabható mulasztási bírság ez esetben is 1 millió 
forintig terjedhet.

Az adózó iratmegőrzési kötelezettségének megsértése szintén akár 1 millió forintig 
terjedő mulasztási bírság kiszabását is maga után vonhatja, míg a nyomdai úton előállított 
számla, nyugta megőrzésének elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság magánsze-
mély esetén 200 ezer forint, más adózó esetében 500 ezer forint, és a hiányzó számlák, 
illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet.

Általános forgalmi adó összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése

Az általános forgalmi adó összesítő jelentés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén 
a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, illetve számlával egy 

193 Art. 227. § (1)–(4) bekezdései.
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tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra 
egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének szorzata.194

Mind a kockázatkezelési, mind az ellenőrzési tevékenység fejlesztésében hathatós 
segítséget jelent a 2013-tól  bevezetett általános forgalmi adó összesítő jelentés, amely 
a fizetendő és levonható általános forgalmi adóval összefüggésben széles körben biztosít 
részletes adatokat az adóhatóság számára.

Az összesítő jelentés benyújtásának előírása megteremti a lehetőségét annak, hogy 
az adóhatóság összefuttassa – a rendelkezésére álló informatikai háttértámogatás-
sal – a számlakibocsátók és számlabefogadók adatait, a számlázások alapján képződő 
számlázási útvonalakat. Az eltérések kimutatásával kiszűrhetővé válnak a valószínűsít-
hetően áfaelkerülésben részt vevő, illetve fiktív számlákat kibocsátó és befogadó adózók, 
továbbá a belföldi termékértékesítéseiket közösségi termékértékesítésnek álcázó adózók, 
valamint a beszerzéseiket és továbbértékesítéseiket eltitkolók.

Erre tekintettel, amennyiben az adózó valamely ügyletéről elmulasztja a jelentést, 
úgy az érintett számlák és az adózóra irányadó legmagasabb bírságmérték szorzatának 
megfelelő mulasztási bírsággal szankcionálható.

Az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése

Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során 
megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os  mértékben, a befi-
zetett előleg és az adóévi adó 90%-ának  különbözete után 10%-ig  terjedő mulasztási 
bírságot fizet.195

Az adózónak egyes adótörvények alapján adóelőleget is kell fizetnie, sőt bizonyos 
esetekben a törvény úgy is rendelkezhet, hogy az adóév során befizetett előlegeket az év 
végén a várható adó összegére ki kell egészítenie. Ez az úgynevezett előlegfeltöltési köte-
lezettség, amely az állami adóhatóságnál kezelt adók közül korábban például a társasági 
adó és az egyszerűsített vállalkozói adó vonatkozásában állt fenn, jelenleg az önkormány-
zati adóztatásban a helyi iparűzési adó vonatkozásában áll fenn. Az adóelőleg-feltöltési 
kötelezettség mint jogintézmény tehát lényegében az adó esedékesség előtti beszedését 
jelenti.

Az adózónak a feltételezett teljes adó összegének megállapítására kell törekednie, 
amely során a gazdasági események várható hatásaira is figyelemmel kell lennie. Ugyan-
akkor az előlegfeltöltési kötelezettség időpontjában – a gazdasági élet bizonytalansági 
tényezőire is figyelemmel – a számítások teljes pontossággal nem végezhetők el, ezért 
csak azon adózókkal szemben rendelte el a jogalkotó a mulasztási bírság kiszabását, 
akik a várható adó 90%-át nem fizették meg.

194 Art. 229. §.
195 Art. 231. §.
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Az adólevonási, adóbeszedési kötelezettség megsértése

Ha a munkáltató (kifizető) adólevonási vagy az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési 
kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a beszedett, illetve megálla-
pított és levont adót nem fizette meg, késedelmi pótlék mellett 50%-ig  terjedő mulasztási 
bírságot fizet.

A bírság alapja a beszedni, levonni, illetve megfizetni elmulasztott adó összege.196

Az adózó (munkáltató, kifizető) adólevonási kötelezettségét különböző anyagi jog-
szabályok határozzák meg, így például az Szja tv. a munkáltatót, kifizetőt kötelezi a kifi-
zetett jövedelem utáni adóelőleg, illetve adó megállapítására, levonására, befizetésére. 
Ennek elmulasztása mulasztási bírság szankciót von maga után. E mulasztás miatt is 
mérlegeléssel kell a konkrét bírságösszeget meghatározni, de a bírság kiszabása kötelező. 
A bírság alapja, amennyiben az adózó az adót, adóelőleget le sem vonta, be sem szedte, 
a levonni, beszedni elmulasztott összeg; amennyiben az adózó levonási, beszedési köte-
lezettségét teljesítette ugyan, de azt az adóhatóság felé át már nem utalta, a bírság alapja 
a befizetni elmulasztott összeg.

A készpénzfizetési szabály megsértése

Az Art. szabályai szerint a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles 
tevékenysége keretében más adózónak a vele kötött szerződés alapján, az abban meg-
határozott szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy 
naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a készpénzfizetési szabály meg-
sértése esetén a készpénzfizetésnek a 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% 
mértékű mulasztási bírságot fizet. A teljesített fizetés jogosultja, ha a szabálytalan fizetést 
elfogadja, a készpénzfizetésnek a 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű 
mulasztási bírságot fizet.197

Azon készpénzben teljesített fizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására 
kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó 
részére teljesít, egy szerződés alapján teljesített készpénzfizetésnek kell tekinteni, ha 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű 
joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

A készpénzben való kifizetések korlátozása a célja az előzőekben ismertetett rendel-
kezéseknek. A korlátozás figyelmen kívül hagyásához kapcsolódó mulasztási bírság csak 
a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra, és kizárólag a vállalkozási tevékeny-
séghez (adóköteles tevékenységhez) kapcsolódó vagy azt szolgáló ügyletekre vonatkozik.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók körét az Art. 114. § (1) bekezdése 
határozza meg. E szerint legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie 
a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes 

196 Art. 232. §.
197 Art. 233. § (1)–(2) bekezdései.
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személynek, ideértve az egyéni vállalkozót is. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
adózó a készpénzben teljesíthető fizetések

céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi szám-
lán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani.

Mivel a jogszabály nem keretjelleggel (tól-ig  határok között), hanem kötelezően meg-
határozza a bírság mértékét, attól eltérni, illetve a bírság kiszabásától eltekinteni nem 
lehet (ezt támasztja alá a kijelentő módú megfogalmazás).

A pénztárgéppel összefüggő szabályok megsértése

Az állami adó- és vámhatóság
a) a forgalmazó terhére a pénztárgép forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, 

a pénztárgép forgalmazási engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, 
engedélyezettől eltérő pénztárgép forgalmazása esetén 10 millió forintig terjedő 
mulasztási bírságot szab ki;

b) a pénztárgép kötelező használatával, forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelé-
sével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén 
a természetes személy kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 
500 ezer forintig, nem természetes személy kötelezettet 1 millió forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújthatja.198

E rendelkezés háttérjogszabályát a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyug-
takibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésé-
ről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XII. 15.) NGM rendelet képezi, amely – többek között – tartalmazza 
a pénztárgép forgalmazásának engedélyezésével, továbbá a pénztárgép szervizelésével 
és üzemeltetésével kapcsolatos részletszabályokat.

A pénztárgép, taxaméter forgalmazására vonatkozó szabályok megszegésének a) 
pontban meghatározott legsúlyosabb eseteiben minden adózóra vonatkozóan egysége-
sen 10 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása kötelező (azaz a bírság nem 
mellőzhető, de a 10 millió forintos bírságmaximumon belül annak konkrét összege mér-
legeléssel állapítható meg).

198 Art. 234. §.
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Az automata berendezéssel és az AFE-val összefüggő szabályok megsértése

Az állami adó- és vámhatóság
a) a felügyeleti szolgáltatói engedély nélküli automata felügyeleti egység (további-

akban: AFE)199 forgalmazása, a felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonását 
követően az AFE továbbforgalmazása, továbbá a felügyeleti szolgáltatói engedélytől 
eltérő AFE forgalmazása, felügyeleti szolgáltatói engedély nélküli szolgáltatás-
nyújtás, felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonását követő szolgáltatásnyújtás 
esetén 10 mill forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki a forgalmazó, illetve 
a szolgáltatásnyújtó terhére;

b) az automata berendezés üzemeltetésével, az AFE forgalmazásával, szervizelésével 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő 
megszegése esetén a természetes személy kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, 
szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem természetes személy kötelezettet 1 
millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.200

Az automataberendezéssel szembeni követelmény, hogy képes legyen kezelőszemélyzet 
nélkül működni, vagyis emberi beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a termékérté-
kesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítésére, illetve ahhoz kapcsolódóan az ellenérték 
megtérítésére szolgáló folyamat kezelésére.

Az automataberendezések egy meghatározott körére vonatkozóan – amelyek élel-
miszer-értékesítést végeznek – már a korábbi években megtörtént az üzemeltetéshez 
szükséges feltételek újraszabályozása, ami alapján 2015. január 1-től  az élelmiszer-ér-
tékesítést végző automataberendezések üzemeltetését be kell jelenteni az állami adó- 
és vámhatósághoz. 2018. július 1-től  pedig ezeket az automataberendezéseket fel kell 
szerelni AFE-vel is, ami lehetővé teszi az automataberendezések értékesítési és műszaki 
adatairól történő online adatszolgáltatást.

A 2019. április 13-án  hatályba lépett jogszabályváltozások alapján ma már valamennyi 
automataberendezést be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóság felé, ami megfelel 
a jogszabály szerinti fogalomnak. Ilyen automataberendezések például a parkolóautoma-
ták, az önkiszolgáló autómosó berendezések, a könyvárusító automaták, fényképkészítő 
automaták stb.

Az új fogalomnak megfelelő – nem élelmiszer-értékesítést végző – automataberen-
dezések esetében jelenleg kizárólag bejelentési kötelezettség áll fenn, azokat egyelőre 
nem kell AFE vel felszereln,i és nem kell az értékesítési adatokról online adatszolgáltatást 
teljesíteni. Az adópolitikáért felelős miniszter a felügyeleti egységgel történő felszerelés 
és az állami adó- és vámhatósági felügyelet kezdetének időpontját rendeletben fogja 
megállapítani.

199 Automata felügyeleti egység: az automatába szerelt azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adat-
tároló és adatkommunikációs egység, amely az Art. és a rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott 
adattartalmú elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá a felügyeleti szolgáltató informatikai 
rendszerének részeként biztosítja, és ellátja az automata és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt.
200 Art. 235. §.
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Egyelőre tehát az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automa-
ták működnek AFE-vel, és ezen értékesítési tevékenység folytatásához kapcsolódik 
számos jogszabályi előírás a bejelentési kötelezettségen túl. Az élelmiszer-értékesítést 
kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üze-
meltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami 
adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 
jelenti azon háttér jogszabályt, amely a legtöbb előírást tartalmazza. Ezek megsértése 
esetén mulasztási bírság kiszabását írja elő az Art.

Itt is megoszlik a szabályok megszegésének esetköre, és a súlyosabbnak minősülő, 
a) pontban meghatározott esetekben egységesen 10 millió forintig terjedő mulasztási 
bírság kiszabása kötelező, míg a b) pontban foglalt jogsértések esetén a mulasztási bírság 
összege enyhébb és a kiszabását is mérlegelheti az adóhatóság.

A mulasztási bírság kiszabását megalapozó főbb tényállások ismertetését követően 
a következőkben arra térek ki, milyen szempontokat kell mérlegelnie az adóhatóságnak, 
amikor a mulasztási bírság összegét meghatározza.

Mérlegelési szempontok mulasztási bírság kiszabásánál

A mulasztási bírság kiszabásánál az adóhatóság az adózó javára vagy terhére értékeli
a) az adózó adózási gyakorlatát, általános jogkövetési hajlandóságát,
b) az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, 

gyakoriságát, időtartamát, továbbá
c) azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, foglalkoztatottja, tagja vagy meg-

bízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

A körülmények okszerű mérlegelése alapján az adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó, 
az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi. 
Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a kötelezettség nem jogszabályszerű teljesítése 
esetén a mulasztási bírság több alkalommal, emelt mértékben is kiszabható.201

Azokban az esetekben, amikor a jogalkotó az alkalmazható szankció mértékét keret-
jelleggel határozza meg, a mérlegelés körében először a jogsértő magatartás értékelendő, 
a jogellenes cselekmény súlyának (azaz lehetséges vagy beállt következményeinek) mér-
legelése után következhet az egyéniesítés, a szubjektív felróhatóság (a tőle elvárható 
körültekintés tanúsítása vagy annak hiánya) mérlegelés keretében történő értékelése.

Az Art. előírja a mérlegelés során az okozott adózási érdeksérelem figyelembevéte-
lét, amelyet mint lehetséges vagy beállt következményt a jogellenes cselekmény súlyá-
nak megállapítása során figyelembe kell venni. A bírság kiszabásánál mind az adózó 
javára, mind a terhére figyelembe veendő körülményeket fel kell tárni és mérlegelni 
kell, és az adóhatóságnak a mulasztási bírság kiszabását előíró határozatában indokol-

201 Art. 237. §.
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nia kell, hogy a körülmények mérlegelése során mely szempontokat, milyen súllyal vett 
figyelembe a szankció mértékének megállapításakor.

A mulasztási bírság kiszabásának időbeli korlátja

A jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására jutásától számított egy év elteltével 
történő megállapítása esetén mulasztási bírság kiszabásának nincs helye. E rendelkezés 
nem alkalmazható az ellenőrzés során feltárt jogsértésekre.202

A fentiek szerint a jogszabály időbeli korlátot szab az adóhatóság számára, amikor 
kimondja, hogy a mulasztási bírság kiszabására okot adó körülmény adóhatóság tudomá-
sára jutásától számított 1 éven túl mulasztási bírság kiszabásának nincs helye. E fősza-
bálytól eltérést enged az ellenőrzések során feltárt jogsértések vonatkozásában, azaz 
ellenőrzési eljárás során feltárt jogsértés esetén nem alkalmazható az egyéves időkorlát.

További rendelkezések a mulasztási bírság vonatkozásában

Az Art. 12. § (2) bekezdése kimondja, hogy a felszámoló, a végelszámoló, kényszer-
törlési eljárás esetén a vezető tisztségviselő által elkövetett jogsértés miatt a mulasztási 
bírságot és az eljárási bírságot felszámolás esetén a felszámolóval, végelszámolás esetén 
a végelszámolóval, kényszertörlési eljárás esetén a vezető tisztségviselővel vagy a volt 
végelszámolóval szemben kell megállapítani, azzal, hogy a felszámoló, a végelszámoló, 
a volt végelszámoló, illetve a vezető tisztségviselő akkor mentesül a mulasztási bírság, 
illetve az eljárási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső 
okra vezethető vissza.

Az adózónak az Art. 9. §-ában, valamint az Air. 98. §-ában meghatározott kötelezett-
ségeit felszámolás esetén – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 31. § (1) bekezdésben foglalt feladatok kivételével – a felszámolás kezdő 
időpontjától a felszámoló gyakorolja.

Végelszámolás esetén – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végel-
számolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (3) bekezdésében foglalt feladatok kivé-
telével – a végelszámolás kezdő időpontjától a végelszámoló josult az adózó jogainak 
gyakorlására.

Kényszertörlési eljárás esetén a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától a vezető 
tisztségviselő, vezető tisztségviselő hiányában – ha a kényszertörlési eljárást végelszá-
molás előzte meg – a volt végelszámoló teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető 
jogokat.

Ez azt jelenti, hogy a törvényes képviselő képviseleti joga megszűnik a felszámolás, 
a végelszámolás, illetve a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától. Abban az esetben, 
ha ezen, felsorolt eljárások időtartama alatt a felszámoló, végelszámoló, illetve a vezető 
tisztségviselő jogsértést követ el (például nem nyújt be egy esedékes bevallást), emiatt 

202 Art. 238. §.
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a mulasztási bírságot nem a céggel (adózóval) szemben, hanem velük szemben kell meg-
állapítani. Ez alól akkor mentesülhetnek, ha bizonyítják, hogy a jogsértés az ő érdekkö-
rükön kívül eső okra vezethető vissza.

Az Art. 49. § (7) bekezdése kimondja, hogy az adóbevallást, illetve az adóbevallással 
egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleve-
les adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetve adóbevallással 
egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság a nyilvántartásba vett 
adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő terhére állapítja meg.

Végezetül itt utalok arra, hogy az adózók minősítésével összefüggésben is felmerülhet 
a bírságok, így a mulasztási bírság általános szabályok szerinti mértékének változása.

Megbízható adózó esetén oly módon, hogy ha az adózó a jogszabálysértés elköve-
tésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) idő-
pontjában megbízható adózónak minősült, az állami adó- és vámhatóság által kiszabható 
mulasztási bírság felső határa az egyébként kiszabható mulasztási bírság felső határának 
az 50%-a, a rögzített bírságösszeg vagy bírságmérték esetén a bírság mértéke az egyéb-
ként irányadó bírság 50%-a.

Kockázatos adózónál, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában 
vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az utólagos ellenőrzés megállapításairól 
szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában kockázatos adózónak minősült, az állami adó- 
és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa 
kiszabható legkisebb bírság mértéke az egyébként kiszabható bírság felső határának 
30%-a, a rögzített bírságösszeg vagy bírságmérték esetén a bírság mértéke az egyébként 
irányadó bírság 130%-a. (Erről részletesebben az Adóigazgatás és adóeljárás alapjai 
tantárgy keretében esett szó.)

A gyakorlati jogalkalmazók számára ezen fenti előírások figyelembevétele is szük-
séges a mulasztási bírság kiszabása tárgyában hozott döntések meghozatala során.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse az adójogi szankciók rendszerét!
2. Ismertesse az adóbírságra vonatkozó szabályokat!
3. Mit jelent a feltételes bírság kedvezmény?
4. Ismertesse az önellenőrzési pótlékra vonatkozó szabályokat!
5. Ismertesse a késedelmi pótlék megállapítására és mérséklésére vonatkozó szabá-

lyokat!
6. Mennyi a mulasztási bírság általános bírságtétele?
7. Ismertesse a kötelező hiánypótlási felhívás esetköreit!
8. Ismertessen a mulasztási bírság kiszabására okot adó jelentősebb tényállások közül 

ötöt!
9. Ismertesse a mulasztási bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontokat!



VÁKÁT OLDAL



Intézkedések

Az adóhatósági szankciók összegszerű emelésének észszerűségi korlátai vannak, bizo-
nyos adókikerülő magatartásoknál a pénzbírságok emelése nem is fejti ki a kívánt hatást, 
mivel a jogsértő magatartás „hozama” messze felülmúlja a törvényben kiszabható bírsá-
gok kockázatát. Ezért a jogalkotó a nem bírság típusú intézkedések bevezetésével olyan 
„eszközöket” hozott létre, amelyekkel fokozható a jogsértő magatartások elleni fellépés 
eredményessége.

Az adóhatósági intézkedések körében megkülönböztetjük az alábbiakat:
 – lefoglalás adószám hiánya miatti bírságolásnál,
 – a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem szabály-

szerű teljesítése esetén történő lefoglalás,
 – gépjármű visszatartása,
 – az áru hatósági felügyelet alá vonása,
 – üzletlezárás elrendelése,
 – az adószám törlése.
 – Előzőek mellett jelen fejezetben szó lesz a lefoglalásra vonatkozó közös szabályok-

ról, és a lefoglalt ingóság (esetleges) értékesítése esetén irányadó rendelkezésekről.

Lefoglalás adószám hiánya miatti bírságolásnál

Ha az adóhatóság adóköteles tevékenység adószám hiányában történő végzése miatt 
mulasztási bírságot szab ki, a bejelentés vagy cégbejegyzés nélkül folytatott tevékenység 
eszközét, termék-előállítás esetén annak eredményét, az árukészletet – a romlandó áru 
és az élő állat kivételével – a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosíté-
kaként lefoglalhatja, és erről a mulasztási bírságot kiszabó határozatban rendelkezik.203

Az engedély nélkül („feketén”) folytatott tevékenységek esetén lehetősége van az adó-
hatóságnak a tevékenység eszköze, illetve az árukészlet lefoglalására. Az intézkedés 
szorosan összefügg a mulasztási bírság szankcióval, a lefoglalt értékek (áruk, eszközök) 
az előírt mulasztási bírság fedezetét képezik. Az intézkedés indoka az, hogy az a jog-
sértő, aki addig az adózás szempontjából „nem létezőnek” minősült (nem jelentkezett be 
az adóhatósághoz, nem adott be bevallást, nem fizetett adót a gazdasági tevékenységéből 
származó jövedelme után stb.), legalább a kiszabott mulasztási bírságot fizesse meg.

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem 
szabályszerű teljesítése esetén történő lefoglalás

Ha az állami adó- és vámhatóság az
 – EKAER-bejelentési kötelezettség elmulasztása,

203 Art. 239. §.
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 – hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan történő teljesítése miatt
 – mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozott terméket – a romlandó áru és az élő állat 

kivételével – a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefog-
lalhatja, és erről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik.

2015. január 1-jétől  bővült a lefoglalás lehetősége, ugyanis az akkortól bevezetett Elekt-
ronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) alkalmazásával összefüggő 
bejelentési kötelezettség nem teljesítése vagy jogszerűtlen (hibás, hiányos, valótlan) tel-
jesítése miatt kiszabott mulasztási bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként 
a fuvarozott termék szintén lefoglalható.204

A törvény garanciális szabályként (annak érdekében, hogy még a jogszabálysértő 
személyt se érje aránytalanul nagy kár) fogalmazza meg mindkét tényállás esetén, hogy 
nem lehet lefoglalni a romlandó árukat, továbbá az élő állatokat.

Az Art. 7. § 41. pontja szerint romlandó áru: az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló törvény szerint fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időtartammal 
ellátott termék (például élelmiszerek közül a hús, tejtermék stb.).

A lefoglalást két hatósági tanú jelenlétében kell végezni. Az intézkedés foganatosí-
tásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a lefoglalásról mint intézkedésről a mulasztási 
bírságot kiszabó határozatban kell rendelkezni.

A lefoglalásra vonatkozó közös szabályok

Ahogy azt már rögzítettem, a lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság jegyzőkönyvet 
vesz fel. A lefoglalás történhet úgy, hogy a lefoglalt ingóságot zár alá veszi az adóhatóság 
(de a lefoglalást elszenvedő birtokában hagyja), vagy az adózó költségére elszállíttatja 
az ingóságot és megőrzi.

A mulasztási bírság kiszabásáról hozott határozatot a jelen lévő adózóval vagy annak 
jelen lévő képviselőjével, meghatalmazottjával, foglalkoztatottjával vagy a termék fuva-
rozását végző személlyel kihirdetés útján közli az adóhatóság. A határozat a közlés idő-
pontjától kezdve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.205

A fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság csak magának a lefoglalásnak a foga-
natosítására vonatkozik, a mulasztási bírság megfizetésére nem, hiszen nem lehet vég-
rehajtható egy olyan fizetési kötelezettség, amely az esedékességtől számítva 15 napig 
még anélkül fizethető meg, hogy ahhoz jogkövetkezmény, azaz a lefoglalt vagyontárgyak 
értékesítése kapcsolódna.

204 Art. 240. §.
205 Art. 241. §.
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A lefoglalt ingóság értékesítése

Az adóhatóság a biztosítékként lefoglalt ingóságokat a végrehajtásra vonatkozó szabá-
lyok szerint értékesíti, ha az adózó a mulasztási bírságot a határozat közlésétől számított 
15 napon belül nem fizette meg. Az áru értékesítéséből származó összegnek a mulasztási 
bírságot, pótlékot és költségeket meghaladó részét az adóhatóság az adózónak vissza-
téríti.206

Az értékesítés a végrehajtásra vonatkozó szabályok szerint történik, tehát a befolyt 
ellenértékből a mulasztási bírság, valamint a meg nem fizetés miatt az értékesítésig 
felmerült késedelmi pótlék összegét, továbbá a végrehajtás költségeit is le kell vonni, 
és csak a fennmaradó összeg jár vissza az adózónak.

A lefoglalt ingóságok értékesítéséből befolyt összeg a mulasztási bírság biztosíté-
kául szolgál, ezért az adózó egyéb adótartozásának kiegyenlítésére – hozzájárulása 
nélkül – nem lehet fordítani. Ha azonban az adózó ellen már végrehajtási eljárás van 
folyamatban (esetleg egy korábbi tartozás miatt), a visszajáró összeg e külön eljárás 
keretében lefoglalható.

A jármű visszatartása

Ha az állami adó- és vámhatóság a hatósági zár megőrzési kötelezettség megsértése 
miatt mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozás eszközét – a romlandó árut és az élő állatot 
szállító fuvareszközök kivételével – az általa lefolytatott ellenőrzés során a kiszabott bír-
ság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig, az erre vonatkozó külön határozat 
kiadása nélkül visszatarthatja.207

A jármű nem tartható vissza abban az esetben, ha
a) a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, illetve lakóhelye vagy szokásos 

tartózkodási helye Magyarország területén van, és a kötelezett rendelkezik az állami 
adó- és vámhatóság által kiadott adószámmal, illetve adóazonosító jellel, vagy

b) a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, garan-
ciát vállal, vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező 
gazdálkodó szervezet átvállalja, és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás 
során hitelt érdemlően igazolja.208

Ha a külföldi fuvarozó az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zár állami 
adó- és vámhatóság által történő levételét megakadályozza, az állami adó- és vámhatóság 
a fuvarozó tulajdonában vagy használatában lévő fuvareszközt visszatarthatja.209

Külföldi fuvarozó a Magyarország területén termékmozgatást végző,

206 Art. 242. §.
207 Art. 243. § (1) bekezdés.
208 Art. 243. § (2) bekezdés.
209 Art. 243. § (3) bekezdés.
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a) belföldön nem letelepedett és egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, 
üzleti) tevékenységet nem folytató jogi személy és egyéb szervezet;

b) járművet vezető, belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendel-
kező természetes személy; valamint

c) az a) pontban foglaltak szerinti jogi személy és egyéb szervezet tulajdonában álló 
termékmozgatást végző jármű belföldi természetes személy vezetője.210

A fenti szabályok az EKÁER-ellenőrzések során gyanússá vált szállítmányokra fel-
helyezett hatósági zár megőrzési kötelezettség megszegése miatt kiszabott mulasztási 
bírság biztosítékaként teszik lehetővé a fuvarozást végző jármű visszatartását. Ennek 
elsősorban azon járművek esetében van jelentősége, ahol külföldi a fuvarozó, illetve azon 
esetekben, amikor a bírságfizetésre kötelezettnek nincs Magyarországon letelepedése, 
ebből következően a későbbiekben nem vagy nehezen lehetne tőle a kiszabott mulasztási 
bírságot behajtani.

Áru hatósági felügyelet alá vonása

Az állami adó- és vámhatóság hatósági felügyelet alá vonja – a romlandó áruk és az élő 
állatok kivételével – azt az árut, amelyet helyszíni ellenőrzése során talál, és amelynek 
eredetéről, beszerzésének körülményeiről, tulajdonosának kilétéről vagy a rendeltetési 
hely megfelelőségéről az ellenőrzés időpontjában hitelt érdemlő igazoló irat nem áll 
rendelkezésre.211

A hatósági felügyelet alá vonás az áru zár alá vételével vagy annak az állami adó- 
és vámhatóság által fenntartott vagy általa kijelölt raktárba történő elszállításával, betá-
rolásával valósul meg.

Zár alá vétel esetén az adóhatóság az árut megőrzésére alkalmas tárolóban vagy 
külön helyiségben helyezi el, azt lezárja és lepecsételi. Az áru hatósági felügyelet alá 
vonásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a helyszínen az ellenőrzésben 
közreműködő személynek adja át.212

Az adóhatóság a hatósági felügyelet alá vonásról végzéssel dönt, és – ha a hatósági 
felügyelet alá vont áru őrzése nem az állami adó- és vámhatóság által fenntartott raktár-
ban történik – a végzést és az ennek alapjául szolgáló jegyzőkönyvet a hatósági felügyelet 
alá vont áru őrzéséért felelős személlyel közli.

A hatósági felügyelet alá vonás ellen az adózó, valamint az, akinek jogát, jogos érdekét 
az intézkedés sérti, az intézkedéstől számított 8 napon belül kifogással élhet, amelyet 
a felettes szerv bírál el. A kifogásnak az intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya.213

210 Art. 243. § (4) bekezdés.
211 Art. 244. § (1) bekezdés.
212 Art. 244. § (2)–(4) bekezdései.
213 Art. 244. § (5)–(6) bekezdései.
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A hatósági felügyelet alá vont áru őrzéséért, tárolásáért felelős személy köteles 
a hatósági felügyelet alá vont áru – annak átadáskori minőségét és mennyiségét biztosító 
módon – megőrzéséről mindaddig gondoskodni, amíg az adóhatóság az áru kiadhatósá-
gáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről dönt.

Ha a hatósági felügyelet alá vont áru őrzéséért, tárolásáért felelős személy az előzőeket 
megsérti, akkor minden olyan kárért felel, amely e nélkül nem következett volna be.214

Az állami adó- és vámhatóság a hatósági felügyelet alá vonásról hozott végzést annak 
kiadmányozásától számított 3 munkanapon belül hirdetményi úton közli.

Ha a végzés közlésétől számított 15 napon belül a hatósági felügyelet alá vont áruk 
felett rendelkezési joggal bíró személy e minőségét kétséget kizáróan igazolja, a hatósági 
felügyelet alá vonással kapcsolatos költségek, így különösen a szállítás, rakodás, raktáro-
zás költségei, valamint – ha terhére az állami adó- és vámhatóság az intézkedés alapjául 
szolgáló jogszabálysértés miatt bírságot állapított meg – a bírság pénzügyi teljesítését 
követően részére az állami adó- és vámhatóság az árut kiadja.215

Ha a végzés közlésétől számított 15 napon belül a hatósági felügyelet alá vont áruk 
felett rendelkezési joggal bíró személy e minőségét kétséget kizáróan nem igazolja, 
az állami adó- és vámhatóság az árut a végrehajtásra vonatkozó szabályok szerint érté-
kesíti.

Ha a hatósági felügyelet alá vont áruk felett rendelkezési joggal bíró személy e minő-
ségét kétséget kizáróan határidőn túl igazolja, és az árut az adóhatóság már értékesítette, 
akkor az értékesítésből befolyt vételárnak a meghatározott összegek levonását követően 
fennmaradó része az áru felett rendelkezési joggal bíró személyt illeti.

Ha az értékesítésből befolyt ellenértéket az annak átvételére jogosult személy az adó-
hatóság ez irányú tájékoztatásának közlésétől számított 5 éven belül nem veszi át, az érté-
kesítésből befolyt ellenérték az államra száll.216

Üzletlezárás elrendelése

Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját 
szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó

a) be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott;
b) igazolatlan eredetű árut forgalmaz;
c) az adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségében (műhely, üzlet, 

telep stb.) az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal 
mulasztotta el számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét; vagy

d) a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötele-
zettségét megszegte.217

214 Art. 244. § (7)–(8) bekezdései.
215 Art. 244. § (9)–(10) bekezdései.
216 Art. 244. § (11)–(12) bekezdései.
217 Art. 245. § (1) bekezdés.
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Az előzőekben meghatározott mulasztás ismételt előfordulása esetén
 – a lezárás időtartama 30,
 – majd minden további esetben 60 nyitvatartási nap.

Az ismétlődésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, ha két egymást követő ugyan-
olyan mulasztás között három év eltelt.218

A szabályozás négy okból teszi lehetővé az üzlethelyiség lezárását: be nem jelen-
tett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetű áru forgalmazása, számla- vagy 
nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása, illetve a pénztárgép üzemeltetésével 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettség megszegése.

Az élőmunkára rakódó közterhek (járulékok, adók) nagy csábítást jelentenek a vál-
lalkozásoknak a bejelentés nélküli, úgynevezett fekete foglalkoztatásra. Ez a maga-
tartás – az ellenőrzési tapasztalatok szerint – különösen egyes ágazatokban (például 
építőipar, vendéglátás) széles körben elterjedt. A fekete foglalkoztatás elleni hatékonyabb 
fellépés érdekében felhatalmazza az adóhatóságot a törvény, hogy a be nem jelentett 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás tevékenységét is korlátozza átmenetileg, azaz 
az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget meghatározott időre zárja le.

Legalább ilyen súlyú veszélyt jelent az adóbevételekre, hogy a vállalkozók egy része 
tisztázatlan eredetű árut forgalmaz, illetve tart az üzletében. A kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kereskedőnek rendelkeznie 
kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem 
saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő 
az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentu-
mokat 5 napon belül bemutatni. Ha az adóhatóság az ellenőrzés során azt észleli, hogy 
az adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, mulasztási bírság kiszabása mellett élhet 
az „üzletlezárás” intézményével is.

Az üzlet lezárására nyugta- vagy számlakibocsátási kötelezettség ismételt elmulasz-
tása esetén akkor kerülhet sor, ha ugyanabban az üzletben (műhelyben, telephelyen stb.) 
követték el a sorozatos mulasztást.

A pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos mulasztások nagy száma miatt 
2014. január 1-jétől  az üzletlezárás intézkedés alkalmazásának lehetősége kiterjed a pénz-
tárgép üzemeltetésével kapcsolatos visszaélésekre is. Ahogy azt már korábban rögzítet-
tem, a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat a pénztárgépek 
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 
felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet V. fejezete tartal-
mazza. E körbe tartozik – többek között – a pénztárgép üzembe helyezésének állami 
adóhatósághoz történő bejelentése, az adóügyi ellenőrző egység megőrzési kötelezettsége, 
az éves kötelező szervizes felülvizsgálat, a napi nyitások és zárások végrehajtása, napi 

218 Art. 245. § (2) bekezdés.
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forgalmi jelentések készítése, a pénztárgépnapló vezetése, az adóügyi ellenőrző egység 
cseréjére vonatkozó szabályok betartása stb.

Igazolatlan eredetű áru forgalmazása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, 
illetve a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettség megszegése 
esetén már az első mulasztás alkalmával lehetősége van az adóhatóságnak az üzletle-
zárásra, míg nyugta-, számlakibocsátási kötelezettség tekintetében ismételt mulasztás 
esetén és csak akkor teheti ezt meg, ha az első mulasztástól számítva egy év nem telt el.

A mulasztás első alkalommal történő elkövetése miatti lezárás alkalmazhatóságának 
vizsgálatakor az állami adó- és vámhatóság a mulasztási bírság kiszabásánál meghatá-
rozott (előzőekben már ismertetett) szempontokat mérlegeli. Első alkalommal elkövetett 
mulasztás esetén a 12 nyitvatartási napra történő üzletlezárás alkalmazása mérlegelhető 
be nem jelentett foglalkoztatott észlelése esetén, illetve igazolatlan eredetű áru forgal-
mazása, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos előírások megsértése esetén. 
Ugyanakkor kiemelendő, hogy az adóhatóság ismételt mulasztás feltárásakor a mulasztási 
bírság kiszabása mellett az üzletzárás alkalmazásától már nem tekinthet el. Ez még abban 
az esetben is igaz, ha a mulasztás a legcsekélyebb súlyú (például az online pénztárgép 
AP-számát nem megfelelő helyen és/vagy betűmérettel jelenítette meg az adózó).

A kiszabott bírságról és a lezárásról az állami adó- és vámhatóság határozata ellen 
benyújtott fellebbezésnek a lezárás végrehajtására nincs halasztó hatálya. Az intézke-
désből harmadik személyeket ért kárért az adózó köteles helytállni.

Üzletlezárás intézkedés alkalmazása esetén a helyiséget az adóhatóság pecséttel zárja 
le, jól láthatóan feltünteti a lezárás időtartamát és azt, hogy az üzletet az adóhatóság 
zárta le.

A lezárás akadályozása esetén az adóhatóság a rendőrség közreműködését veheti 
igénybe.

Az üzletlezárás foganatosítása az adózó együttműködését igényli, hiszen gondos-
kodnia kell például a romlandó áruk elszállításáról, egyéb árukészletek tárolásáról, 
megőrzéséről. A kötelezettek az együttműködés megtagadásával lehetetlenné tehetik 
az üzletlezárást, ezért a törvény feljogosítja az adóhatóságot, hogy akadályoztatás esetén 
az üzletlezárás foganatosításához a rendőrség közreműködését vegye igénybe.

Ha az adózó tevékenységét más adózóval közös helyiségben folytatja, a helyiségnek 
a kötelezettségét elmulasztó adózó által használt részére (részeire) vagy a tevékenység 
gyakorlásához használt tárgyaira kell alkalmazni.

A lezárás nem alkalmazható,
 – ha a helyiség az adózó lakásában,
 – vagy lakástól műszakilag el nem különített helyiségcsoporton belül található,
 – továbbá akkor sem, ha a lezárás a településen a lezárandó üzlet üzletkörébe eső helyi 

alapszükségletek, így különösen az élelmiszeripari termékek vásárlását vagy olyan 
szolgáltatás iránti igény kielégítését akadályozza, amely a településen egyébként 
más módon nem érhető el.219

219 Art. 245. § (7) bekezdés.
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Korlátot állít tehát a törvény az intézkedés alkalmazására, ha a tevékenységet az adózó 
a lakásában folytatja, illetve ha az üzlet lezárása a helyi szükségletek kielégítését aka-
dályozná.

A törvény nem a szükségletek kielégítésének „megnehezítéséről” szól (ami lényegében 
minden üzlet lezárásánál előfordulhat), hanem olyan akadályozásról, amely az adott tele-
pülésen (vagy nagyobb körzetben) a helyi alapszükségletek – különösen az élelmiszer-
ipari termékek vásárlását – vagy olyan szolgáltatás iránti igény kielégítését akadályozza, 
amely a településen más módon nem érhető el.

Az adószám törlése

Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha
a) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást 

szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
b) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egy-

mást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, 
illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek 
tekinthető,

c) az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem 
valós cím,

d) az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az állami adó- 
és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,

e) az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó 
által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy,

f) azt a támogató az államháztartásról szóló törvényben meghatározott esetben kez-
deményezi,

g) az adózó az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő 
összesítő nyilatkozat, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvé-
nyi határidőtől számított 365 napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása 
ellenére sem tesz eleget.220

Az előzőekben felsorolt, törlésre okot adó körülmények nem igényelnek különösebb 
magyarázatot, kivéve az f) pontban foglalt esetkört. Ez esetben nem kifejezetten adó-
zással összefüggő jogszabály állapít meg törlési kötelezettséget az adóhatóság számára, 
hanem az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.). Az Áht. szabályai 
szerint a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavon-
hatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak 
módosítását. Ha a támogatott a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással 
összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a támogató által meghatározott 

220 Art. 246. § (1) bekezdés.
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határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a részletfi-
zetési kötelezettségét elmulasztja, és a visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, 
a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság a kedvezményezett és a ked-
vezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.

A törlést megelőzően az a) és b) pontban foglalt esetben, azaz ha az adózó a székhe-
lyén nem található, illetve részére a kézbesítés eredménytelen, az adóhatóság az adózót 
az adószám törléséről szóló figyelmeztetéssel felhívja a törvényes állapot helyreállítására. 
A felhívásban a kézbesítéstől számított 30 napos határidőt tűz a jogsértő állapot helyreál-
lítására. A határidő eredménytelen eltelte esetén az adóhatóság az adózó adószámát törli. 
Nincs helye az adószám törlésének, ha az adózó az adószám törléséről szóló határozat 
véglegessé válását megelőzően a törvényes állapotot helyreállította.

Ez esetben tehát még további lehetősége van az adózónak, hogy a jogsértő állapotot 
helyreállítsa, egészen a törlő határozat véglegessé válásáig.

Az adóhatóság az adószám törléséről határozattal dönt. Ha az adózó közösségi adó-
számmal is rendelkezik, az állami adó- és vámhatóság az adószám törlésével egyidejűleg, 
ugyanazon határozatban a közösségi adószámot is törli.

Az állami adó- és vámhatóság az adószám törléséről hozott határozat véglegessé 
válásának megállapítását követő napon

a) a cégjegyzékbe bejegyzett adózó esetében a cégbíróság elektronikus úton történő 
értesítésével kezdeményezi az adószám törléssel érintett adózó megszüntetésére 
irányuló eljárást, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adózók esetében megkeresi 
az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a törlés tényének és időpont-
jának az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése érdekében,

c) a törlésről értesíti az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet.221

A törlő határozat véglegessé válását követően a NAV értesíti a cégbíróságot, az egyéni 
vállalkozók nyilvántartását vezető szervezetet és az egyéb szervezetet (például civil szer-
vezetek esetében a megyei törvényszéket) az adószám törlésének bejegyzése érdekében.

A megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok adóügyi szakterületének kell lefoly-
tatnia az adószám törlésével kapcsolatos eljárást. A törölt adószámokat rögzíteni kell 
az adóalanyok törzsnyilvántartásában, továbbá közzé kell tenni a NAV honlapján az erre 
a célra szolgáló adatbázisban.

A cégbejegyzésre kötelezett adózó részére, ha bejelentett székhelye nem valós cím, 
szervezeti képviselőt nem jelentett be, illetve a bejelentett szervezeti képviselő nem valós 
személy a törlést követően adószám nem állapítható meg.

Egyéb esetben, ha az adózó a törlést követően adóköteles tevékenységet kíván foly-
tatni, az adószám megállapítását közvetlenül az állami adó- és vámhatóságtól kérheti, ha

a) az adószám törlésének oka már nem áll fenn,

221 Art. 246. § (5) bekezdés.
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b) az adószám törlésének alapjául szolgáló mulasztását az adózó teljeskörűen pótolta, 
vagy

c) a törlést kezdeményező szerv (támogató) ehhez hozzájárul.

Az adószám az adózó kérelmére akkor állapítható meg, ha törlésének oka már nem áll 
fenn, tehát mulasztását teljeskörűen pótolta az adózó, illetve a törlést kezdeményező szerv 
ehhez hozzájárult. Az adószám ismételt megállapítása esetén az eredeti adószámot kell 
kiadni az adózó részére. A törzsnyilvántartás adataiban azonban az adószám törlésének 
időszakát továbbra is fel kell tüntetni.

Fontos tisztában lenni tehát azzal, hogy az adószám törlése esetén bizonyos esetekben 
van lehetőség ismételten kérni az adószám megállapítását, így a folyamat visszafordít-
ható.

Ezzel szemben, ha a cégbejegyzésre kötelezett adózó bejelentett székhelye nem valós 
cím, szervezeti képviselőt nem jelentett be, illetve a bejelentett szervezeti képviselő nem 
valós személy, és ezen okok miatt került sor az adószám törlésére, a törlést követően adó-
szám nem állapítható meg. Az adóhatóság kezdeményezésére a cégbíróság törvényességi 
felügyeleti eljárást folytat le. Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések 
ellenére sem következik be, a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben 
megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kény-
szertörlési eljárást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt 
lehetővé teszik. A cégbíróság által jogerősen elrendelt kényszertörlési eljárás után a céget 
nem lehet már megmenteni.

Ellenőrző kérdések

1. Sorolja fel az adójogi szankciók közül az intézkedéseket!
2. Ismertesse azt a két esetkört, amikor a mulasztási bírság biztosítékaként kerül sor 

lefoglalásra!
3. Ismertesse a lefoglalásra vonatkozó közös szabályokat, valamint a lefoglalt ingóság 

értékesítésére vonatkozó szabályokat!
4. Ismertesse a jármű visszatartására irányadó előírásokat!
5. Ismertesse az áru hatósági felügyelet alá vonására irányadó szabályokat!
6. Ismertesse az üzletlezárás elrendelésére vonatkozó előírásokat!
7. Ismertesse az adószám törlésére vonatkozó szabályokat!



1. sz. melléklet

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.)

V. Fejezet – Ellenőrzés

38. pont Általános szabályok
39. pont Az ellenőrzés fajtái
40. pont Határidők az ellenőrzési eljárásban
41. pont Az ellenőrzés megindítása
42. pont Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban
43. pont Az ellenőrzés különös szabályai:

 – tényállástisztázási, bizonyítási kötelezettség az ellenőrzés során
 – a jogviszony eltérő minősítésének tilalma
 – szakértő igénybevétele az ellenőrzés során
 – ellenőrzés ingatlanban
 – iratok bevonása
 – kötelezés iratrendezésre
 – felhívás iratok fordításának átadására
 – teljességi nyilatkozat
 – próbavásárlás
 – mintavétel
 – becslés
 – felhívás személyazonosság igazolására
 – az ellenőrzési eljárás zavartalanságának biztosítása
 – helyszín, helyiség, jármű átvizsgálása, rakomány ellenőrzése
 – hatósági zár

44. pont Az ellenőrzés befejezése
 – az ellenőrzés bejezése
 – kiegészítő ellenőrzés
 – határozathozatal az ellenőrzési megállapításokról

VI. Fejezet – Jogorvoslat

45. pont Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások
46. pont A döntés módosítása, visszavonása
47. pont Fellebbezés
48. pont Felügyeleti intézkedés
49. pont Új eljárásra utasítás
50. pont Közigazgatási per
51. pont Ügyészi felhívás és fellépés
52. pont Semmisség



1414

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól (Vhr.)

IV. Fejezet: Az ellenőrzés közös szabályai

28. pont Az ellenőrzés megindítása
29. pont Megbízólevél
30. pont Kisegítő adóellenőr
31. pont Központosított ellenőrzés
32. pont A kapcsolódó vizsgálat
33. pont Az ellenőrzés lefolytatása
34. pont Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban (bizonyítási 

eszközök felsorolása)
35. pont Támogatási feltételek ellenőrzése
36. pont Fuvarozott termék ellenőrzése

V. Fejezet: Az adóellenőrzés különös szabályai

37. pont Adóellenőrzésre vonatkozó részletszabályok
38. pont Becslésre vonatkozó részletszabályok
39. pont Személyi jövedelemadó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés
40. pont Általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés

VI. Fejezet: A jogkövetési vizsgálat különös szabályai

41. pont A jogkövetési vizsgálatra vonatkozó részletszabályok
42. pont A jogkövetési vizsgálat megindítása
43. pont A próbavásárlásra vonatkozó különös szabályok
44. pont A fel nem fedett próbavásárlásra vonatkozó különös szabályok
45. pont A jogkövetési vizsgálat befejezése

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

A törvény számos rendelkezésében befolyásolja az adóhatóság ellenőrzési tevékenységét, 
kiindulva abból az alaphelyzetből, hogy előírja azokat az alapvető adózói kötelezettsége-
ket, amelyekre az adóhatósági ellenőrzés irányul. Emellett más rendelkezései összefüg-
genek az ellenőrzési módszerrel, az egyes különös eljárásokkal, és ebben a jogszabályban 
találjuk meg az ellenőrzést követő hatósági eljárásban alkalmazható jogkövetkezménye-
ket. Mindezekre tekintettel hasznos lehet ezen előírások elhelyezkedésének a bemutatása 
is, kezdve mindjárt az alapelvekkel.
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I. Fejezet: Alapelvek:
 – A rendeltetésszerű (célhoz kötött) joggyakorlás követelménye (joggal való visszaélés 

tilalma)
 – A szerződés tartalom szerinti minősítésének követelménye (valódisági klauzula)
 – Az ügylet gazdasági eredmény szerinti minősítésének és a kapcsolt vállalkozások 

közötti szerződések minősítésének követelménye
 – A nemzetközi szerződéssel érintett jövedelem magyarországi adóztatása
 – Becslés alkalmazásának lehetősége nem rendeltetésszerű joggyakorlás esetén

II. Fejezet: A törvény hatálya
III. Fejezet: Értelmező rendelkezések
(például adókülönbözet, székhely, székhelyszolgáltató, vállalkozási tevékenység stb.)
IV. Fejezet: Az adókötelezettségek általános szabályai

Második rész: Az adókötelezettségek részletszabályai
V. Fejezet: A bejelentkezés és a bejelentés szabályai
VI. Fejezet: Adómegállapítás (például önadózás)
VII. Fejezet: A bevallás szabályai (például önellenőrzés)
VIII. Fejezet: Az adófizetés és adóelőleg fizetés szabályai (például az adó esedékessége)
IX. Fejezet: A bizonylat kiállítás és a nyilvántartás szabályai (például a bizonylat meg-

őrzése)
X. Fejezet: Az adatszolgáltatás szabályai
XI. Fejezet: Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó 

kötelezettségek
XII. Fejezet: Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai
XIII. Fejezet: Távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös 

szabályok

Harmadik rész: Adatnyilvántartás, hatósági bizonyítvány, adótitok, adóhatósági adat-
szolgáltatás

Negyedik rész: Egyes adóigazgatási eljárások szabályai
XIV. Fejezet: Kockázatelemzési eljárás (135. §)
XV. Fejezet: Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján
XVI. Fejezet: Utólagos adómegállapítás (például határozat utólagos adómegállapításról 

146. §)
XVII. Fejezet: Az adó soron kívüli megállapítása
XVIII. Fejezet: Az adózó minősítési eljárása (a megbízható adózó szankcionálása 155. §, 

az ellenőrzési határidő kockázatos adózónál 159. §)
XIX. Fejezet: Állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás
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XX. Fejezet: Feltételes adómegállapítás
XXI. Fejezet: Szokásos piaci ár megállapítása
XXII. Fejezet: Hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás
XXIII. Fejezet: A Közösség más tagállamában, illetve harmadik államban letelepedett 

adóalany általános forgalmi adó visszatéríttetési jogának Magyarországon történő 
érvényesítésével kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről

XXIV. Fejezet: Különös eljárások (önellenőrzés elbírálása határozattal; visszatérítési 
igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága 
döntése alapján)

XXV. Fejezet: Fizetési kedvezmények
XXVI. Fejezet: Elévülés (az adómegállapításhoz való jog elévülése 202. §)

Ötödik rész: Jogkövetkezmények
XXVII. Fejezet: Késedelmi pótlék
XXVIII. Fejezet: Önellenőrzési pótlék
XXIX. Fejezet: Adóbírság
XXX. Fejezet: Mulasztási bírság
XXXI. Fejezet: Intézkedések (például üzletlezárás elrendelése 245. §, az adószám törlése 

246. §)
XXXII. Fejezet: Jogkövetkezmények alóli mentesülés

Hatodik rész: Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység beje-
lentése, nyilvántartásba vétel és szakmai továbbképzés

Hetedik rész: Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások

Nyolcadik rész: Záró rendelkezések

Mellékletek
1. sz. melléklet: Az állami adó- és vámhatósághoz bejelentendő adatok
2. sz. melléklet: Az állami adó- és vámhatósághoz benyújtandó adóbevallás időpontja
3. sz. melléklet: Az adók, a költségvetési támogatások esedékessége

Az Art. felsorolt rendelkezéseinek egy része már ismertetésre került az Adóigazgatás 
és adóeljárás alapjai tantárgy keretében. Bizonyos felsorolt témakörök nem képezik 
a tananyag részét. A fennmaradóak közül azok szerepelnek a jegyzetben részletesebben, 
amelyek az adóhatósági ellenőrzés során és az azt követő hatósági eljárásban relevánsak.
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UNIT 1 BASICS 
1A VOCABULARY, READING AND SPEAKING 
1 Police equipment 
 

Write the term under the right image.1 
 

firearms       face mask        holster      pepper spray      ammunition 

duty/utility/equipment belt          baton/truncheon         high visibility jacket      

handcuffs          taser      torch/flashlight        rubber gloves 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
  

                                                           
1 Source: BORSZÉKI 2019. Source of image (police hat): www.publicdomainpictures.net/cn/view-
image.php?image=34251&picture= (Downloaded 22. 07. 2020) 
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restraints       riot shield       spike strip/stinger      helmet        speed/radar gun      pistol 

bulletproof vest/flak jacket         rigid handcuffs       forensic technician’s suit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
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2 Group the pieces of equipment according to the activities they are 
used for. Think of situations in which they are used. 
 

self defence coercive 
measures 

checks investigation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3 Play the game: Who am I? Your teacher will explain the rules and 
give you cards. 
 
 
4 What is a crime? What types of offence exist?  
Answer these questions in pairs, in about 50 words, giving examples. Use the 
words/phrases given. Compare your solutions with those of two other pairs and 
with the text your teacher is going to give you. 
 

activity     law     commit      break      steal       property      illegal 
 

minor       serious      violent     kill     attack     go to prison 
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5 Types of crime 
5a Match the sentences to the crimes in the chart and write the letter before them 
in the corresponding box, as in the example. If you’ve worked well, you’ll be able 
to read a proverb.1 

 
 
M  A man held out a knife and made me give him my wallet. 

Y  A teenager got into the Pentagon's computer system and downloaded some secret data. 

E  A woman followed a pop singer everywhere he went, watching him and sending him 
constant messages on the internet. 

R  After the party, the man made the woman have sex against her will. 

T  An armed man in a mask walked into a shop and shouted, 'Give me all the money in the till!' 

O  He said he'd send the photos to a newspaper if the actress didn't pay him a lot of money. 

O  John Wilkes Booth killed Abraham Lincoln on April 14, 1865. 

V  She went to her ex-husband's house and shot him dead. 

I  Somebody stole my car last night from outside my house. 

N  Someone threw paint on the statue in the park. 

I  Someone tried to sell me some marijuana during a concert. 

C  The builder offered the mayor a free flat in return for giving his company permission to build 
new flats on a piece of green land. 

A  The company accountant was transferring money into his own bank account. 

R  They left a bomb in the supermarket car park, and the bomb exploded. 

P  They took away a rich man's son and then asked for money for his safe return. 

E  Two passengers took control of the plane and made the pilot land in the desert. 

T  We came home from holiday and found that our TV had gone. 

S  When the border police searched his car, it was full of cigarettes. 
 
kidnapping assassination murder hijacking 

rape burglary hacking drug dealing 

smuggling vandalism blackmail robbery 

fraud bribery terrorism theft 

mugging            M stalking   
 
5b In pairs or groups, rank the crimes from the most serious to the least serious. 
Think of a reasonable punishment for each of them (capital punishment/death 
penalty, life sentence, … years/months in prison,  
a HUF … fine, community service, etc.).  

                                                           
1 Source: OXENDEN – LATHAM-KOENIG 2009. 
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6 Investigating crimes 
6a Complete the sentences with the words in the box, using the past tense.1 

 
 

 
arrest     question     charge     commit     investigate     catch 

 

The crime 
1 Carl and Adam ___________ a crime. They robbed a large supermarket. 
2 The police ___________ the crime. 
3 Carl and Adam were ___________ driving to the airport in a stolen car. 
4 They were ___________ and taken to a police station. 
5 The police ___________ them for ten hours. 
6 Finally they were ___________ with (= officially accused of) armed robbery. 
 

6b Underline the correct words in italics and cross out the wrong ones.2 
 
 

A crime is reported/caught to the police, usually by the victim/suspect. The police 

report/investigate it. The victim and offenders/witnesses tell the police what they 

know. The police may take fingerprints/charge, or take photos where the crime took 

place. If possible, they catch the suspect and arrest/charge him. If there is enough 

court/evidence, they will arrest/charge the suspect and he will go to court. 

 
7 Policing activities 
7a In small groups, choose an English-speaking country and do an Internet 
search on the activities of its police forces. Give a short presentation on your 
findings to the class. Compare them to the activities of the Hungarian police. 
 

 

 

  

                                                           
1 Source: OXENDEN – LATHAM-KOENIG 2009. 
2 Source: GAIRNS–REDMAN 2006. 
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7b What do law enforcement organisations do in Hungary? 
Fill in the tables. If necessary, consult Hungarian sources. 
 

(Police) branch of 
the service  

activity place 

 
public order 

 
 
 

 

 
border policing 
 

  

 
traffic policing 
 

  

criminal investigation 
CSI 
 
economic crime 

investigation 

  

riot police 
 
 
 
National Bureau of 

Investigation 
 

  

administrative 
policing 

  

alien policing 
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law enforcement 
organisation 

activity 

National Tax and Customs 
Administration 

 
 
 
 

Counter Terrorism Centre  
 
 

National Protective Service  

National Security Service  
 

Constitution Protection 
Office 
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8 Police station 
8a Label the parts of the images from a police station in the UK. Write the correct 
name in the boxes. Explain what happens in these areas/rooms and what the 
various pieces of equipment are used for.1 
 

seated waiting area     duty sergeant’s handover board  

work desk      reception area      locker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Source: Police station – virtual tour. 
 

Reception and waiting room 

Locker room 

Sergeant’s office 
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breathalyser                alarm strip              interview room recording system 

forensic recovery kits, evidence bags 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

sterile gloves      fingerprint room        custody desk 

fingerprint recording and recognition system       language identification chart 

mugshot area       identification officer’s desk 
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breathalyser                alarm strip              interview room recording system 

forensic recovery kits, evidence bags 
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9 Memorise the international radio telephony (NATO) alphabet. 

 

Alpha November 

Bravo Oscar 

Charlie Papa 

Delta Quebec 

Echo Romeo 

Foxtrot Sierra 

Golf Tango 

Hotel Uniform 

India Victor 

Juliet Whiskey 

Kilo X-ray 

Lima Yankee 

Mike Zulu 
 
9a Work in pairs/small groups. Spell out short sentences to each other using this 
alphabet. 

9b Imagine you’re working as peacekeepers abroad as members of an 
international law enforcement team. In what situations would you need the 
international alphabet? In pairs, choose one and act it out. 
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10 Special difficulties for Hungarians 
Translate the words and explain the reasons for the differences between the 
Hungarian and English terms. 
 

English Hungarian 

police officer, 
police constable (PC) 

 

lawyer (UK)  

barrister (UK)  

solicitor (UK)  

(public) prosecutor (UK, EU) 
district attorney (US) 

 

evidence (at the crime 
scene) 

 

homicide, murder (UK)  

indictable offence (UK)  

summary offence (UK)  

 
 
 

előállítás 

 akció, bevetés 

action  

 csapaterő 

Crime Scene Investigation 
(CSI) 

 

 
 
 
 

(Országos/Megyei/Városi) 
Rendőr-főkapitányság 

 kerületi rendőrkapitányság 

 rendőrtiszt 

 rendőrtiszt-helyettes 

 rendőrtiszt-jelölt 
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11 Responding to calls 
11a Law enforcers rarely handle emergency calls directly. Solve the puzzle and 
say if the procedure is similar in Hungary. Student A and B will get different grids 
from the teacher. You should work together to reveal the text. 
 
 
11b In Hungary, when the caller specifies the police, the control centre will try to identify the competent police headquarters that 
should deal with the emergency. They will give the caller’s telephone number to the appropriate officer on duty, who will contact 
the caller. 
 
In certain cases the foreign caller may find the telephone number of a particular police headquarters and will contact them directly. 
 
Put the sentences of the dialogue into the right order.  
 
(P: Police officer, F: Foreign caller) 
 
House party too noisy 
 

 F: Hello. 

 P: Thank you, I’ll contact the patrol. They should be there any minute now. 

 P: Can you tell me how the patrol officers can get into the building? 

 F: Thank you very much. 

 F: No problem. How can I help? 

 F: Ah yes. The code is 99key9999. 

 P: Hello. This is Péter Szabó speaking. I’m a police officer at Police Headquarters, Pécs. You have made 
a report about a noisy party at your neighbour’s, which won’t let you sleep. We’re on our way but I’ll need your 
assistance. 

 
11c Fill in the missing parts of the dialogue below. 
 
Lost at night 
 
P: Rendőrség, jó napot kívánok. Miben segíthetek? 
F: Do you speak English? 
P: Yes, ______. How _________? 
F: I am lost. 
P: Where are you ____________? 
F: Szigetvár. 
P: I see. Which country ____________? 
F: Scotland.  
P: Do you know Szigetvár?  
F: No, not really. 
P: Where ________________? Which hotel? 
F: It’s not a hotel, it’s a guest house. Wait a minute, I’ve got my room card… It’s called the Giongi Vendeghas. 
P: I see. That must be the Gyöngy Vendégház. What can ___________ right now? 
F: Well, I’m on a road. Looks like a main road. 
P: Can _____________________? 
F: No, I can’t.   
P: Can you see any lights? I mean lots of lights. 
F: Yes, I can. On the left, in the distance. 
P: Right. So just ____________ the lights, please hold the line. … What _____________ now?  
F:  On the left there’s a restaurant behind a fence… I’ve walked past it now… On the right I can see a railway line. 
P: I see. Now ahead of you on the left _________________________, called Penny Market. 
F: Yes, that’s right. 
P: Great. Walk _____________________ and turn left. That’s the street ____________ _______ is. You should be there 
in about 3 minutes. 
F: OK, thank you very much.  
P: You’re _____________. 
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11d Act out the dialogue in pairs according to the instructions. 
 
Burglary 
 
Police officer                                           Foreign caller 
 

 Answer the phone. 

Greet the caller and introduce yourself. Explain 
that you’re calling because the foreign caller has 
reported a burglary. 

 

 Confirm the information. 

Explain that you need to ask a few questions.  

 Say that you’re ready to answer. 

Ask about the caller’s nationality.  

 Say that you’re from Iran. 

Ask the caller if he/she is a student.  

 Say that you’re a student. 

Ask if he/she is renting the flat.  

 Say that you’re renting the flat. 

Ask the caller if he/she saw the burglar.  

 Explain that you didn’t see anyone. You left early 
in the morning and when you came back you saw 
the mess. The window was broken and your 
money was gone. 

Warn the caller not to touch anything. Tell him/her 
that the police will be there soon. 

 

 Thank the officer. 

 
11e Think of similar, typical situations and act them out in pairs. 
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12 Taking measures 
12a Read the commands and think of situations in which police officers should 
use them (e.g. taking offenders into custody, managing rioting football 
supporters, arresting an armed and dangerous suspect, etc.).  
 
1  

Freeze! 
Don't move! 
Stay where you are! 

 

 3 
Down! 
Get down! 
Lie down! 

 
   
2 

Move along! 
Move! 
Get back / Move back!  
Get out of here! 

 

 4  
Put your hands up!  
Put your hands on your head / behind 
your back! 
Put your hands where I can see 
them!  
Spread your legs! 
 

 

 5 
Empty your pockets. 
Take off your shoes / belt / coat.  
Put your weapon on the ground.  
Throw your keys out of the window. 
 

 

 

 
12b Act out the situations in pairs, using the appropriate commands. Your 
teacher is going to give you role cards. 
Watch Situation 1, then Situation 2 and summarise what happened. 
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13 Court trials 
13a Write the words in the right space.1 

 
 

jury             judge              barrister             accused               prosecutor             court 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13b Complete the text with words in the box. What do the words in bold mean? 
 

arrested          caught          fine         innocent         jury       life sentence 

magistrate           offence             trial            verdict           court 

 
In the UK today if you are ____________ doing something illegal/against the law, you may 

be ____________ by the police and later charged (officially accused) with the crime. If it is a 

minor ____________, you will be sent to a magistrate's court and the ____________ will 

decide your sentence (punishment). You may have to pay a ____________, do community 

service, or go to prison/jail. 
If the crime is serious, you will be taken to a crown court, where you will have a ____________. 

Your case will be tried by a judge and a ____________ consisting of twelve people. When the 

lawyers have presented all the evidence and witnesses have been called, the jury will decide 

if you are ____________ or guilty. If the ____________ is guilty you will be sentenced. If not, 

you will be acquitted. The most serious punishment in the UK is a ____________. Capital 
punishment was abolished in the 1950s.  

                                                           
1 Source: GAULT 2006. 
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1B VIDEO 
Part 1: The duty belt1 
 
1 Students A: Watch the video “Police gear: duty belt set up” and 
note down the names of all the pieces of equipment shown. 
Students B: Watch the video “Law enforcement duty belt” and note 
down the names of all the pieces of equipment shown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 In pairs, compare the two duty belts. Label the pieces in the images 
your teacher is going to give to you. Agree on the advantages and 
disadvantages they have. 
 

 

 
 
 

  

                                                           
1 Source: Police gear: duty belt set up; Law enforcement duty belt.  
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Part 2  Crime investigation (UK)1  

 
Before you watch 
Give the Hungarian equivalents of these words and expressions: 
 

inquiries      investigation    CCTV footage      CSI     forensic(s)    search      to tackle sg 

description of a suspect     (witnesses) come forward        alibi     identity/identification parade    

to be released on bail    to be remanded in custody     court hearing 

 
1 Watch the whole video. 
1 Who do you think it was made for? With what purpose? Is it fit for this 

purpose? 
 

2 Fill in the gaps in the chart showing the main steps of a crime investigation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Watch Section 1 (00.00 – 01.29). 
Answer the questions: 
 

1. When should you call 999? 
 

2. When should you call 101? 
 

3. What happens if the burglary has already taken place? 
 

4. What does the Victim personal statement include? 
 

5. How does the victim keep in touch with the police? 
 

6. What special UK document is mentioned which we do not have in Hungary? 
 

                                                           
1 Source: Crime investigation in action. 
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3 Watch Section 2 (01.30 – 02.55). 
1 Finish the sentences: 
 

1. The police perform ______________________________________________. 

2. They also review ________________________________________________. 

3. Officers will look for _____________________________________________. 

 
2 Fill in the gaps: 

I’m a crime s_______ investigator, whose role it is to f_______ly investigate s_______s 

of serious or volume crime1, examining, r_______g and recovering evidence from these 

s_______s. At a burglary I’ll examine the point of e_______, point of exit and also look 

at areas where the o_______ has disturbed or made a search. I’ll carry out a search for 

s_______ marks and recover those. I’ll also do a search for trace e_______ such as fibres 

and recover items for DNA and any other items that are relevant. I’ll carry out a f_______ 

examination and also I may take photographs of any e_______ I’ve recovered. If you 

discover a burglary, I would say it is very important not to disturb the s_______. This is 

so that we have the greatest chance to recover any vital f_______ e_______. Lastly, if 

you notice anything out of place or untoward after I’ve left the b_______, please do not 

hesitate to get back in touch. […]  

F__________s are run against our national database for a match. If a match is found, 

officers will look to find and arrest the s_______s.  

                                                           
1 A type of crime that by its sheer volume has a significant impact on the community and the ability of the local 
police to tackle it. 



1439  
 

4 Watch Section 3 (03.05 – 05.44). 
1 Put the sections of text back in the table to reconstruct it:  

 

The investigation is handed 

over 
 to the burglary unit. 

The case is allocated  who does an initial review 

on that. 

They look for any fast-track 

actions 
 forensics, CCTV and 

witnesses. 

The second reason why to 

do a review is looking for 

locations, 

 which will obviously 

reduce the chances of 

burglaries occurring in that 

area. 

Methodical and systematic 

checks, reviewing CCTV, 

using EFITs1 

 some of the tools we use to 

tackle this crime. 

The public play a pivotal 

role, 

 many burglaries are left 

unsolved. 

So your witness accounts  crucial to bringing the 

suspects to justice. 

 

as through lack of evidence that can come out of that; 

from reactive officers and the information you provide is 

to a detective sergeant, methods of entry, day and night offences 

so we can put a patrol strategy in place, 

and photo books, along with the media are  

 

                                                           
1 Electronic Facial Identification Technique. 
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2 Watch the next section of the video. Try to remember what the voiceover said 
while these images were being shown and write it down. Then listen to it again 
(sentence by sentence) and correct your text. 
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5 Watch Section 4 (05.45 to the end). 
Decide if these statements are true (T) or false (F). Correct the false ones.  
 
1. The Crown Prosecution Service will decide whether there is a realistic prospect of 

convicting the suspect.  
 

2. If the CPS decides the case shouldn’t go to court, the suspect will be released without a 
charge.  
 

3. If the CPS decides the case should go to court, the suspect will be charged and sent to 
prison. 

 

6 Watch the whole video again, and then go back to the chart 
showing the crime procedure. In groups of 3, divide the steps among 
yourselves and summarise what happens during them. 
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Part 3 What happens when a criminal case goes to court (Ireland)1  
 

Before you watch 
Explain these words in English: 
 

court      to plead      jury     accused     Prosecution     Defence       summary offences 

 
1 Watch the whole video. 
Label these images: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 

2 Watch Section 1 (00:00 – 00:33). 
Fill in the gaps with the appropriate terms. 
All criminal cases begin in ______________. Less serious crimes or summary offences are 

tried in the ______________. These cases are heard by a ______________ and more serious 

crimes are tried in the Circuit Courts and the ______________. These cases are heard by a 

______________ and a jury but it is the ______________ that decides whether the accused 

person is ______________ or innocent. 

  

                                                           
1 Source: What happens when a criminal case goes to court. 
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3 Watch Section 2 (00:34 – 01:29). 
Number the sentences in the order you hear them. Translate the phrases in bold 
type into Hungarian. 
 

 At the beginning of the court process the accused person may plead guilty 
or not guilty. 

 Guilt must be proven beyond a reasonable doubt. 
 If the accused is found guilty, it is up to the judge to decide the sentence. 
 If the accused pleads not guilty, the Prosecution will call witnesses – which 

may include the victim – to give evidence and try to prove the accused is 
guilty. 

 If they plead guilty, the judge sets a date when the person will be 
sentenced. 

 Once both sides have presented their case, it is up to the judge or the jury 
to decide if the accused is guilty or innocent. 

 The Defence solicitor can question the Prosecution’s witnesses. This is 
called cross-examination. 

 The Prosecution can cross-examine the Defence witnesses as well. 
 When the Prosecution has finished questioning their witnesses, the Defence 

team calls its own witnesses, which may or may not include the accused. 
 
 

4 Watch Section 3 (01:30 to the end). 
Answer the questions: 

 
1 When can the Victim Impact Statement be submitted? 
 
 
2 What is it and what does it include? 
 

5 Follow-up: Watch another video on Crown Courts in the UK and 
compare the two systems. What additional information have you 
gained about trials? Compare the two judicial systems with the 
Hungarian one.1 

  

                                                           
1 Source: The Crown Court.  
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1C VOCABULARY PRACTICE, SPEAKING 
1 Work in pairs to solve the crossword puzzle your teacher is going to give you.  

 

2a Is the meaning the same or different? Write S or D. Explain the differences.1 

Example: steal   I   take something belonging to someone without permission    S 
 
1  illegal   I   against the law 5  criminal   I   offender 

2  an offence   I   a crime 6  commit a crime   I   break the law 

3  legal   I   illegal 7  prison   I   jail 

4  kill someone   I   attack someone 8  minor crime   I   serious crime 
 
2b Complete the sentences using a word from the box. Put the verbs in the 
correct form. 
 

violent     serious     against     break     property     steal 
 

jail     minor      violence     go      attack 
 
Example: She did something terrible, and I heard that she went to prison. 
 
1 There is a lot of ______________ in the centre of town at night. 

2 A group of boys ______________the man, but fortunately he wasn't badly hurt. 

3 The young man ______________ my bike and sold it in the market. 

4 ______________ was stolen from several houses in the street last night. 
5 It was a very ______________ crime; several people had to go to hospital. 

6 He committed a ______________ crime, and he'll probably go to ______________ 
for a long time. 

7 I've never ______________ the law. 
8 He parked in the wrong place; it was only a ______________ offence, but it's still 
______________ the law. 

  

                                                           
1 Source: GAIRNS–REDMAN 2006. 
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2c Fill in the gaps. 
 
When a c__________ has taken place, someone will r__________ it to the police. 

Victims and w__________s will tell the police what they saw. After that, the police will 

begin to i__________ the crime. They may take photos and take f__________s where 

the crime happened, and they may catch the o__________. If they do, they will 

a__________ him. If they have enough e__________, they will charge the 

s__________, and he will have to go to c__________. 

 
3 Match the verbs with the correct noun (phrases), then use them in no more 
than 5 sentences. 

 
a) accuse 1 a crime 

b) arrest 2 the law 

c) be released 3 a bank 

d) be tried 4 money from a bank 

e) break 5 a clue 

f) commit 6 a suspected person 

g) find 7 him/her of the crime 

h) have 8 in court 

i) rob 9 an alibi 

j) steal 10 from custody 
 
4a Fill in the gaps. 

In Britain, serious crimes such as robbery and murder are tried by a j_________e and 

j__________. At the trial, the P__________ aims to prove that the a__________ (or 

defendant) has committed the crime; the D__________ aims to prove he is 

i__________. At the end, the j__________ decides whether the defendant is 

g__________ or not g__________. If he is g__________, he is s__________ by the 

judge. He may get a f__________ or a p__________ sentence. 
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7 Look at the photos. What type of crime do they represent? Match 
them with the categories in the table below. 
 
7a Write these words and phrases in the cell next to the category where you 
think they belong. Some words can be used more than once.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

murder    gang    pickpocket    vandalism     burglary     theft     graffiti    capital punishment 
 

community service    threaten    drug addict      steal     robbery    shooting    blood samples 
fingerprints     terrorists     probation     imprisonment    area with high physical disorder 

 

CCTV    mafia    hacking     accomplice    bullet    phishing     gun     alarm     surveillance 
 

breaking and entering     pedophiles     shoplifting     identity theft    weapon     evidence 

 

Crimes against property, 
Violent crime 
 

 

 
Cybercrime 
 

 

 
Antisocial behaviour, 
vandalism 
 

 

 
Petty crime 
 

 

 
7b In groups of 4, prepare to tell the class about one of the above types of crime. 
Use these headings to help you. 
 

• Introduction: the crime you are going to talk about 
• Method: how this crime is usually carried out 
• The criminals: what kind of people carry out this crime 
• Justice: how they can be caught and what punishment the offenders deserve  

 
 

4b Complete the sentences using the words on the right in the correct form.1 
 

1 He may get a prison __________. SENTENCE 

2 The accused is __________ by the judge and jury. TRY 

3 The defence must __________ that the accused is innocent. PROOF 

4 The __________ has to show that the accused committed 

the crime. 

PROSECUTE 

5 If the __________ is guilty, he may go to prison. DEFEND 

6 The guilty person is __________ by the judge SENTENCE 

7 A __________ takes place in court. TRY 

8 A person who is guilty may be __________ a sum of money. FINE 

 
5 In pairs, make 15 expressions by matching the words given to you. 

 

 

6 The alphabet race 
In pairs, think of words or phrases related to crime, starting with each letter of 
the alphabet. When ready, join another pair, give each other the definitions of 
your words and guess each other’s solutions. 

A:  B:  C:  
D:  E:  F:  
G:  H:  I:  
J:  K:  L:  
M:  N:  O:  
P:  Q:  R:  
S:  T:  U:  
V:  W:  X:  
Y:  Z:   

                                                           
1 Source: GAIRNS–REDMAN 2006 
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7 Look at the photos. What type of crime do they represent? Match 
them with the categories in the table below. 
 
7a Write these words and phrases in the cell next to the category where you 
think they belong. Some words can be used more than once.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

murder    gang    pickpocket    vandalism     burglary     theft     graffiti    capital punishment 
 

community service    threaten    drug addict      steal     robbery    shooting    blood samples 
fingerprints     terrorists     probation     imprisonment    area with high physical disorder 

 

CCTV    mafia    hacking     accomplice    bullet    phishing     gun     alarm     surveillance 
 

breaking and entering     pedophiles     shoplifting     identity theft    weapon     evidence 

 

Crimes against property, 
Violent crime 
 

 

 
Cybercrime 
 

 

 
Antisocial behaviour, 
vandalism 
 

 

 
Petty crime 
 

 

 
7b In groups of 4, prepare to tell the class about one of the above types of crime. 
Use these headings to help you. 
 

• Introduction: the crime you are going to talk about 
• Method: how this crime is usually carried out 
• The criminals: what kind of people carry out this crime 
• Justice: how they can be caught and what punishment the offenders deserve  
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 violent crime  death penalty/capital 
punishment 

 to arrest  custody 

 to accuse sy of sg  to charge sy with sg 

 victim  witness 

 patrol  to be on duty 

 mugshot  breathalyser 

 operation  Crime Scene 
Investigation 

 police headquarters  commissioned police 
officer 

 emergency calls  judge 

 jury  prosecution 

 defence  magistrate 

 court  trial 

 to sentence  verdict 

 to acquit sy  CCTV footage 

 to plead  guilty 

 innocent  solicitor 
 
 
 
2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 categories or fill 
in the mind map your teacher is going to give you. Compare your solutions with 
those of other groups/pairs. 
 
 
 

  

 
 

1D GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells in the tables. 
 

Hungarian Crime Criminal  Specific verb 
 assassination   

 blackmail   

 bribery ----------------  

 burglary   

 drug dealing   

 fraud   

 hacking   

 hijacking   

 kidnapping   

 mugging   

 murder   

 rape   

 robbery   

 shoplifting   

 smuggling   

 stalking   

 terrorism  set off bombs, etc. 

 theft  steal 

 vandalism   
 

Hungarian English Hungarian English 
 holster  ammunition 

 firearms  duty/utility/equipment 
belt 

 baton/truncheon  high visibility jacket 

 handcuffs  restraints 

 riot shield  spike strip/stinger 

 helmet  speed/radar gun 

 bulletproof vest/flak 
jacket/stab vest 

 rigid handcuffs 

 forensic technician  coercive measures 

 investigation  self defence 

 to commit a crime  minor offence 
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 violent crime  death penalty/capital 
punishment 

 to arrest  custody 

 to accuse sy of sg  to charge sy with sg 

 victim  witness 

 patrol  to be on duty 

 mugshot  breathalyser 

 operation  Crime Scene 
Investigation 

 police headquarters  commissioned police 
officer 

 emergency calls  judge 

 jury  prosecution 

 defence  magistrate 

 court  trial 

 to sentence  verdict 

 to acquit sy  CCTV footage 

 to plead  guilty 

 innocent  solicitor 
 
 
 
2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 categories or fill 
in the mind map your teacher is going to give you. Compare your solutions with 
those of other groups/pairs. 
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UNIT 2 PROPERTY CRIME AND HOME 
SECURITY 
2A INTRODUCTION 
Here are some useful words and phrases to learn in connection with 
property crime. Do the following exercises. 
1 Find a definition for the terms you are given by your teacher. You can use your 
hand-held device and the Internet for that. Then, explain them to your partner. 

burglary _________________________________________________________________ 

larceny __________________________________________________________________ 

theft ____________________________________________________________________ 

breaking and entering _______________________________________________________ 

point of entry ______________________________________________________________ 

jimmy ___________________________________________________________________ 

tool mark _________________________________________________________________ 

pickpocket _______________________________________________________________ 

modus operandi ___________________________________________________________ 

career robber _____________________________________________________________ 

opportunistic robber ________________________________________________________ 

method of entry ____________________________________________________________ 

vehicle crime ______________________________________________________________  
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2 Fill in the 16 gaps in the text with the most suitable word from the 
list of 20 items below.1 
The term “vehicle crime” refers to the theft and (1) ________ of vehicles and the illicit trade in 

spare parts. (2) _______ activities affect personal property, businesses, the economy and 

public (3) _______ in all regions of the world. 

The organised theft of motor vehicles, while (4) ________ immediate concern to the individual 

owner, also has a financial implication for (5) ___________ companies, is damaging to the 

reputation of car manufacturers and – in most cases – is linked to other (6) _________ crime 

operations. 

 
For organised criminal groups, the acquisition, shipment and trade of stolen vehicles is a low-

risk way to make profits. (7) ________ vehicles are frequently trafficked in order to finance and 

(8) ________ out other criminal activities, ranging from drug trafficking, arms dealing, people 

(9) _________ and international terrorism. 

Additionally, the illicit market in spare parts (10) _______ a lucrative source of income for 

criminal organisations and offers them many practical uses. Not only does this phenomenon 

have a financial impact on the industry, (11) _______ it also puts drivers in danger as (12) 

________ spare parts are likely to fall below recognised safety standards. 

(13) ________ recent years, the use of the Internet (14) ________ contributed (15) ______ a 

dramatic increase in the resale of illicit vehicle components, making this an issue of major 

concern for law enforcement, car manufacturers, regulatory bodies (16) ______ public health 

organisations across the world.  

                                                           
1 Source: Vehicle crime. 
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2B READING AND VOCABULARY 
1 You are going to read about pickpocketing techniques. Before that, complete 
the vocabulary exercises, in which the terms in the text are used. 
 
1a Match the words to their definitions. 

1  accomplice 
2  deterrent 
3  rule of thumb 
4  staller 
5  distract targets 

a) draw the victim’s attention  
b) fellow criminal 
c) member of the thieves’ team who blocks the way 
d) something that discourages criminals from committing an offence 
e) a generally useful and applicable principle 

 

1b Match the synonyms. 

1 vigilance 
2 cunning techniques 
3 decoy 
4 snap 
5 moped mugger 

a) photo  
b) drive-by thief 
c) pickpocketing scenarios 
d) high alert 
e) fake 

 

2a Student A: Read about pickpockets’ modus operandi below and on the next 
page. Student B: Read about how to prevent being robbed as a tourist in the text 
provided by your teacher. Then, discuss it and exchange information while 
matching the headlines, photos and paragraphs of the text. Finally, fill in the 
table together.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
The sandwich, the bottleneck, and the actor – these are just a few of the cunning techniques used 
by pickpockets around the world. 
From the slash and grab, to the bump and lift, pickpockets have countless cunning techniques up 
their sleeves. Today’s thieves aren’t always easy to spot and often work in teams, and unfortunately 
for travellers, they’re found all over the world. 
Luckily, we’ve got some simple strategies to help foil their plans. Here are eight common 
pickpocketing scenarios and simple ways travellers can avoid them. 

                                                           
1 Source of text and images: 8 ways to outsmart a pickpocket. 
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1. The drive-by 

You’re strolling down the sidewalk on a balmy 
London evening. You hear the buzzing of an 
approaching moped behind you, but think nothing of 
it. The buzzing gets louder, and suddenly your 
handbag is ripped from your arm as you see two men 
riding away with your purse, your phone and your 
hotel keys. 

These so-called “moped muggers” are becoming a 
common threat in London, with thousands of drive-by 
thefts reported each year.  

 2. The “here, let me help” 

You’re grappling with your heavy luggage as you 
walk across the train station. A friendly stranger 
approaches and offers to help, so you hand them a 
suitcase to carry. Before you know it, the stranger 
has disappeared along with your luggage into the 
crowd. 

Scams like these are common and effective. After all, 
what better way to lose your valuables than hand 
them over willingly to a thief? 

   
3. The sandwich 

You’re standing on an escalator at the airport, with 
the people in front of you blocking the way past. 
Unknown to you, the couple standing in front of you 
are acting as 'stallers', while the man behind you 
picks through your backpack. 

The sandwich technique is commonly used by 
thieves in airports, shopping malls, on trains and in 
markets. The 'staller' works by blocking the target so 
the thief can operate behind them unnoticed. 

 4. The bottleneck 

You’re disembarking a train on the London 
Underground but a crowd of people on the platform 
are blocking the doors. The passengers in the 
carriage are squeezed together as they try to exit, 
and with the mass of bodies, you fail to notice the 
hand snatching your wallet. 

Like the sandwich, the bottleneck technique involves 
creating a physical blockade to create the perfect 
environment for thieves. The London Underground is 
notorious for teams of cunning pickpockets, with 
around 4,000 passengers falling victim to theft every 
year. The Underground’s worst-offending stations 
are King’s Cross St Pancras, Oxford Circus and 
Victoria. 

   
5. The actor 

You’re enjoying the sunset on a Thai beach when a 
couple approach you asking if you could take their 
photo. You oblige, taking their camera and focusing 
on the small screen. While you grab their holiday 
happy snaps, a holiday nightmare is unfolding behind 
you, as their accomplice picks through the bags you 
left on your towel. 

Acting scams are common and can be difficult to 
spot. Fake tourists asking for directions, fake charity 
workers asking for donations, and fake train 
attendants asking for your ticket can all be effective 
diversions for thieves. 

 6. The young assassin 

You’re exploring the sights and sounds of sunny 
Barcelona when a group of children start dancing 
around you. As you watch them, a tiny hand is 
exploring the depths of your backpack. 

Teams of pickpockets are known to use children to 
distract targets, as they are more easily trusted and 
can steal items with minimal detection. Barcelona 
has emerged as the pickpocketing capital of the 
world, with more than 300 thefts reported each day. 

   
7. The ‘bump and lift’ 

You’re craning your neck to wonder at the Eiffel 
Tower when a man bumps into you. You both quickly 
apologise and go on your way. It’s not until you sit 
down to lunch that you notice your sunglasses have 
been stolen from where they were hanging from your 
t-shirt. 

The ‘bump and lift’ is the oldest trick in the book for 
pickpockets, but it relies on a particularly 
unsuspecting target to work well. The Eiffel Tower is 
a hotbed for pickpockets, so visitors should be on 
high alert.  

 8. The slash, grab and run 

You’re winding your way through a Bali market when 
you feel a jolt on your back. A thief has taken a knife 
to your day bag, spilling its contents over the ground 
and taking off with your valuables. 

Pickpocketing isn’t always a delicate affair or an art 
of distraction. In some cases, it’s an aggressive case 
of slash, grab and run. Bag slashing is particularly 
dangerous because it involves a weapon – often 
small knives or scissors. 
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The method How to avoid Photo 

the drive-by   

the “here, let me help”   

the sandwich   

the bottleneck   

the actor   

the young assassin   

the bump and lift   

the slash, grab and run   
 

1 2
 

3 4 

5 6 

7 8
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2b Find out the concepts the definitions refer to. The first and last letters are 
your clues. 

1 leave a train, ship, airplane:     d___________k 
2 not suspicious, trusting:      u_____________g 
3 concealed, deceitful:      s____________y 
4 a place of quick growth for something unwanted:  h_________d 
5 steal with a sudden movement:     s_______h 

 
3 You are part of a project at your local police organisation, in which you and 
your colleagues intend to compile an information leaflet for tourists on 
preventing them falling a victim to crimes. Work in two groups.  

Group A: Write answers to the questions below.  

Group B: Write answers to the questions your teacher will give you. When you 
have done that, combine your efforts and work at a flip chart. Write the leaflet 
together. 

1. What are some of the fake activities thieves apply to distract you and cover the theft? 
 

2. What is the oldest technique that tourists are exposed to on trips? 
 

3. What is the best thing to do when someone offers to take care of your belongings? 
 

4. Where should you keep your belongings when travelling in a crowded place? 
 

5. What are some of the deterrents to drive-by thefts? 
 

6. How does the bottleneck technique work? 
 

7. What is the most aggressive way of pickpocketing and why? 
 

8. What is the staller’s job? 
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2C VIDEO 
Part 1 10 easy steps to prevent home invasions 

 
1 You are going to learn about tips regarding home security.  
Form groups of three or four. Watch the video once. Take notes of the main 
points, as a group, by inserting keywords in the grid below while listening.1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Source: 10 easy steps to avoid home invasions. 
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2 Listen and watch tips 1–5 (0:00 – 3:05) again. While doing so, fill in the empty 
spaces standing for a word or expression, the first letter of which is given. In 
your group of three or four, you can pause, rewind and replay as many times as 
necessary. 
 
1 Keeping it s_________ and your family s______ should be a high priority. 

2. 30 percent of burglaries in the United States are considered u________ e_________. 

3. Use d_________ locks at least as opposed to simple push-button locks. 

4. Put a lock on the c_________ b________ if outside the house. 

5. It's easy to forget to turn on these lights sometimes so I just set them up on a__________ 

t____ and some of the lights have photosensitive switches. 

6. If no one responds, they either try to gain access via the door they have just knocked on, or 

another p____ of e_________. 

7. Learn to r________ neighbours to watch your house. 

8. Trim trees and shrubs so they cannot be used as a hiding place for i__________. 
 
 
 

3 Read the questions. Answer them in 2–5 words having watched tips 6 to 10 
(3:06 – 6:40) of the video again.  

1 What kind of dog is best to scare off a potential burglar? ________________ 

2 How can you send a message to would-be burglars about a home security system? 

___________________________________________________ 

3 What should you not forget about when you have your home security system 

installed? __________________________________________ 

4 When on a budget, how can you give the impression of a secure 

home?__________________ 

5 What should you do to avoid flaunting your wealth? ______________________ 

6 What are some of the tips to do around the house while you are away for an extended 

time?________________ 

7  How should you treat social media while you are away? _________________ 

8 What are the considerations if your car is outside the house? ________________ 
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PART 2 Police operations 
STUDENT A Watch the video about a police operation to tackle bicycle thefts in 
San Francisco. Then, complete the sentences. Prepare to tell your story to your 
partner.1 

 
 

 
1 The thief will probably cut the ___________________  and ride away. 

2 Today they are working with 2020 to catch a thief ____________ . 

3 Undercover police activated _____________ on a pristine bait bike covered in dirt. 

4 Undercover police forces are stationed all around the street, in an office over the ________ .  

5 “Eye in the sky” means ______________ . 

6 They are monitoring what is happening from a ____________________ . 

7 Before beginning the theft, the Latin guy in the grey shirt had passed the bike ______________ . 

8 The police got the bike on the tracking device, arrested the thief and _________________. 

9  Another bait bike is placed in a ____________ . 

 

 
STUDENT B Watch the video about a police operation on shoplifting in Florida. 
Then, with the words and phrases provided in the box, describe to your partner 
how the crime was committed and the way it was investigated. 

Source: Busting an Organized Shoplifting Ring 

 
petty     undercover sting operation        organised shoplifting ring       prime suspect     

mark up merchandise        sergeant         chasing          police informant     conceal  

fitting room     network of men and women        cash stolen goods in         gift cards     

auction sites    flip     round up    bring down    booster ring     unmarked police car     

monitoring      on wire       escorted        interrogation room    suspected accomplices 

crack     cooperate      organised crime   receive prison term       probation                   paid 

returners        plead guilty      suspected fencers       raid the store        convicted   

associate        retail crime ring 

 
  

                                                           
1 Source: Undercover Cops Catch a Bike Thief in the Act. 
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Part 3 News 
Watch one of the short news clips on your portable device (you may also use a 
headset). Then, prepare for a classroom news briefing. Make sure you take the 
proper newsreader’s approach by introducing and summing up the story and 
giving all the necessary details. Use the sketch below to help you. Finally, sit in 
front of everyone and deliver the briefing.1 
 
What I am going to speak about is: 
________________________________________________ 
 
Here is what happened in more detail: 
(Who….?) _______________________________________________________________ 
 
(When…?) _______________________________________________________________ 
 
(Where…?) 
_______________________________________________________________ 
 
(What….?) _______________________________________________________________ 
 
(How….?) ________________________________________________________________ 
 
(Other important details): ____________________________________________________ 
 
What I was talking about is: 
_______________________________________________ 
 
Use some common sentences as in the examples below: 
 
Hello and welcome to our news programme. I am Nick with the latest headlines. 
Hello, I am Michelle and here is the top story about . in . 
Our sources tell us that ... 
Here is an exclusive interview with ... 
Let's hear from Nick, who is reporting live at the scene. 
This is Nick, reporting live at/in… 
Now back to you, Michelle! 
What I can tell you is … 
Stay with us, we'll be right back after this short break. 
Welcome back! 
We've got some important breaking news for you tonight. 
And that’s all from us for now. Thanks for staying with us. 
We will be back with the latest news at 10 p.m. Thanks for watching.  

                                                           
1 Source: Boy Walks in on Burglar Robbing Home; New technology leads to quick shoplifting arrest. 
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2D SPEAKING 
1 Here are some images related to property crime and home security. Pick the 
one you will be talking about, but do not tell anyone. Plan your talk by writing a 
few keywords. Then deliver your structured ideas to the class. Your fellow 
students must guess which photo and topic you were speaking about. 

 
Keywords: 
 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Discuss these questions in small groups. 

 
1 What do you know about the legal background in the Penal Code about burglary, robbery, 

shoplifting and vehicle crime?  
2 What are the typical features of these offences in Hungary and abroad? 
3 What is the best way to prevent such criminal offences as law-abiding citizens?  
4 How should the police operate to investigate cases involving property crime? 



1461

 
 

 
3 Study the image of this house below.  
Identify the problem points from the aspect of home security. Then, give detailed 
suggestions on how the house could be made safer and more secure against 
possible thefts and break-ins.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Mediation 
You are watching the news during your break at police headquarters. You have 
a colleague from abroad who you are cooperating with. He becomes interested 
and asks you to interpret the main ideas. Help him understand what you are 
watching by telling him the most important facts.2 
 

 
 
News item 1: https://www.youtube.com/watch?v=m4a0Es8sRWU 

News item 2: https://www.youtube.com/watch?v=kBPF-CMMWxk  

News item 3: https://www.youtube.com/watch?v=JuIc8jBpO60 

News item 4: https://www.youtube.com/watch?v=t7_IFdhKgWs 

  

                                                           
1 Source: Best home security tips. 
2 Source: Új módszerrel törik fel a kocsikat; Kanizsa TV Híradó; 140317 Híradó 05; Így lopják az autókból a 
katalizátorokat. 

 
 

2D SPEAKING 
1 Here are some images related to property crime and home security. Pick the 
one you will be talking about, but do not tell anyone. Plan your talk by writing a 
few keywords. Then deliver your structured ideas to the class. Your fellow 
students must guess which photo and topic you were speaking about. 

 
Keywords: 
 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Discuss these questions in small groups. 

 
1 What do you know about the legal background in the Penal Code about burglary, robbery, 

shoplifting and vehicle crime?  
2 What are the typical features of these offences in Hungary and abroad? 
3 What is the best way to prevent such criminal offences as law-abiding citizens?  
4 How should the police operate to investigate cases involving property crime? 
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2E WRITING 
1 Mini-essays 
1a In a short composition of 5–10 lines, describe one method robbers use and 
what to do to prevent it. Give as much detail as you can. 

OR: 
 
1b In a short composition of 5–10 lines, describe one method of vehicle 
theft/shoplifting you have learned in this lesson, including police roles. Give as 
much detail as you can. 

 
2 Summary 
You have attended an international conference on property crime prevention. 
Your boss asks you to write a memo for your department. Summarise the article 
you read there (on the next page), creating a coherent text (180 lines) in English. 
These guidelines must be incorporated into your writing.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidelines to include: 
- statistics representing the problem of property crime 

- the interpretation of the numbers 

- ramifications of offences 

- suggestions 
  

                                                           
1 Source: Prime time for burglaries yet a fifth of victims don’t call the police. Source of image: 
www.facebook.com/pg/s12neighbourhoodwatchonline/posts/ (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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PRIME TIME FOR BURGLARIES YET A FIFTH OF VICTIMS DON’T CALL THE 
POLICE 

 
One in three UK adults have been a victim of neighbourhood crime, according to a new 
report out today from Co-op Insurance and Neighbourhood Watch. 
 
Based on hundreds of thousands of insurance claims and a YouGov survey of 4,000 UK 
adults, the report looks at crime trends across UK neighbourhoods and the effect it has on 
those who have been victims. Over a third (38%) of UK adults have been a victim of 
neighbourhood crime, with two fifths (41%) having had their homes broken into. However, 
a fifth (20%) of victims chose not to contact the police. 
 
When asked why this was, over half (59%) said they weren’t convinced that the police 
would do anything about it and a further one in six (16%) didn’t trust that the police would 
be able to help them. Just three in five (58%) victims who reported the crime said they were 
visited by the police and less than a third (31%) were visited within the hour of the crime 
being reported. Of those who didn’t receive a police visit, three in five (58%) victims were 
given a crime reference number, whilst one in eight (13%) received a phone call. 
 
The research highlights a potential lack of understanding among many UK adults when it 
comes to police response times. All calls made to the police are prioritised based on their 
severity and whilst some will receive an immediate response, others may not require a 
police visit until hours later if at all. Despite this, when asked how the absence of police at 
the scene of a neighbourhood crime made victims feel, over half (59%) said they felt as 
though they weren’t important. Two fifths (41%) felt angry, whilst one in four (26%) were 
upset. 
 
As the nights draw in and we enter the winter months, Co-op Insurance is warning people 
to ensure they have robust security measures in place to keep their homes safe. Business 
data from the insurer reveals that the number of theft claims increase by a third (35%) in 
the months following the clocks going back, with November being the month when most 
burglaries take place. 
 
Throughout the year, light fingered thieves are most likely to make their move on a Friday 
and, with November being the most common month for home break ins, Fridays in 
November prove to be a particularly popular time for burglars to strike. 
Of the 41% of UK adults who have been a victim of burglary, almost a third (28%) said it 
happened during the night. A quarter (24%) were targeted in the afternoon, a fifth (20%) in 
the evening, whilst just 6% were burgled in the morning. Over a quarter (29%) of victims 
were at home when the burglary took place, with one in five (22%) being asleep. At work, 
on holiday or out for dinner were also among the common places people were when their 
property was broken into. 
 
When it comes to how burglars are breaking and entering, a third (33%) broke down a door, 
a quarter (23%) smashed a window and a tenth (10%) gained access via a door or window 
which was accidentally left open. 
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Co-op Insurance’s top tips to protect homes from burglary 
 

1. Ensure doors and windows are locked 
2. Ensure outbuildings/sheds are secured 
3. Leave a light on when out or invest in a light timer 
4. Install exterior security lights at the front and back of the property 
5. Don’t leave valuables on display 
6. Never leave car keys within easy reach of a letterbox 
7. Don’t leave ladders outside your home 
8. Set burglar alarms 
9. If possible, invest in a CCTV system 
10. Don’t post locations on social media sites 
 

Whilst clearly there is a financial impact on victims of neighbourhood crime, Co-op’s 
research also shows the lasting emotional impact on those targeted. 
Of those people who have had their properties broken into, eight in ten (80%) say the crime 
has impacted their day-to-day life. One in five (23%) said they feel scared that it will happen 
again, whilst one in six (16%) say they still feel traumatised from the incident. As a result, 
one in ten have now moved to a new property. 
 
“Unfortunately, year on year, our claims data shows that darker nights lead to more 
burglaries. As the nights draw in, we’re urging people to be vigilant when it comes to their 
personal safety, as well as the safety of their home. Our report unlocks the real issues that 
people are facing in their neighbourhoods, as well as the long-lasting impact this type of 
crime can have on victims. Our continuing partnership with Neighbourhood Watch has 
never been more important as we continue to encourage neighbours to look out for one 
another.” 

Colin Butler, Head of Strategic Partnerships at Co-op Insurance 
 
“It’s worrying that so many people have been a victim of neighbourhood crime. At 
Neighbourhood Watch, we believe that building strong communities where neighbours look 
out for each other is key to crime prevention. Being neighbourly and getting involved in 
your community brings long lasting rewards such as reducing fear of crime and making 
people proud of where they live.”  

John Hayward-Cripps, CEO of Neighbourhood Watch. 
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2F GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells and add other words you found useful in this lesson. 

 
English Hungarian Other related expressions 
larceny   
point of entry   
jimmy/jemmy   
toolmark   
modus operandi   
opportunistic robber   
financial implication   
acquisition   
lucrative source of income   
vehicle component   
regulatory body   
accomplice   
deterrent   
rule of thumb   
distract targets   
vigilance   
cunning technique   
decoy   
snap   
moped robber   
bottleneck   
slash   
up his sleeve   
foil his plans   
stroll   
buzzing   
rip   
grapple   
scam   
staller   
disembark   
snatch   
worst-offending   
acting scam   
crane his neck   
trick in the book   
hotbed   
wind his way   
jolt   
bag slashing   
concealed   
deceitful   
photosensitive switch   
push-button lock   
gain access   
trim shrubs   
would-be burglar   

 
 

 

Co-op Insurance’s top tips to protect homes from burglary 
 

1. Ensure doors and windows are locked 
2. Ensure outbuildings/sheds are secured 
3. Leave a light on when out or invest in a light timer 
4. Install exterior security lights at the front and back of the property 
5. Don’t leave valuables on display 
6. Never leave car keys within easy reach of a letterbox 
7. Don’t leave ladders outside your home 
8. Set burglar alarms 
9. If possible, invest in a CCTV system 
10. Don’t post locations on social media sites 
 

Whilst clearly there is a financial impact on victims of neighbourhood crime, Co-op’s 
research also shows the lasting emotional impact on those targeted. 
Of those people who have had their properties broken into, eight in ten (80%) say the crime 
has impacted their day-to-day life. One in five (23%) said they feel scared that it will happen 
again, whilst one in six (16%) say they still feel traumatised from the incident. As a result, 
one in ten have now moved to a new property. 
 
“Unfortunately, year on year, our claims data shows that darker nights lead to more 
burglaries. As the nights draw in, we’re urging people to be vigilant when it comes to their 
personal safety, as well as the safety of their home. Our report unlocks the real issues that 
people are facing in their neighbourhoods, as well as the long-lasting impact this type of 
crime can have on victims. Our continuing partnership with Neighbourhood Watch has 
never been more important as we continue to encourage neighbours to look out for one 
another.” 

Colin Butler, Head of Strategic Partnerships at Co-op Insurance 
 
“It’s worrying that so many people have been a victim of neighbourhood crime. At 
Neighbourhood Watch, we believe that building strong communities where neighbours look 
out for each other is key to crime prevention. Being neighbourly and getting involved in 
your community brings long lasting rewards such as reducing fear of crime and making 
people proud of where they live.”  

John Hayward-Cripps, CEO of Neighbourhood Watch. 
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be on a budget   
flaunt his wealth   
undercover   
pristine   
bait bike   
tracking device   
sting operation   
petty   
shoplifting ring   
prime suspect   
mark up merchandise   
cash in   
gift card   
auction site   
booster ring   
unmarked police car   
on wire   
interrogation room   
plead guilty   
raid   
law-abiding citizen   
police response time   
severity   
shed   
on display   
neighbourly   
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UNIT 3 WHITE-COLLAR CRIME 
3A INTRODUCTION 
1 Read the definition of white-collar crime and then complete the 
exercise below. 
White-collar crime is nonviolent crime committed for financial gain. According to the FBI, a 
key agency that investigates these offenses, “these crimes are characterized by deceit, 
concealment, or violation of trust.” The motivation for these crimes is to obtain or avoid 
losing money, property, or services, or to secure a personal or business advantage. Examples 
of white-collar crimes include securities fraud, embezzlement, corporate fraud, and money 
laundering. In addition to the FBI, entities that investigate white-collar crime include the 
Securities and Exchange Commission (SEC), the National Association of Securities 
Dealers (NASD), and state authorities.1  

 

 

2 Fill in the sentences with words from the previous exercise. 
1 Her ex-husband’s ________________had been so successful she did not know the full 
story until she sat through his trial. 

2. The FBI currently has 26 pending _____________investigations involving subprime 
lenders. 

3. This is done as a __________ scheme to put illicit dollars back into the legit art market. 

4. Calm and motionless, wholly focused on the surveillance of those below, the two men 
watched from their solitary position of ______________ 

5. The report points out that many doctors are engaging in such practices despite a well-
publicised crackdown on _______________ and abuse 

6. It was not justified in law and was a ______________ in its police forces and is at odds 
with common decency.  

 

3 In pairs, collect some more words relating to white-collar crime 
and try to write compound sentences. 
 

 

  

                                                           
1 Source: White-collar crime (2020). 
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4 Do the quiz and then check your answers with a partner.1 
 

1. Blackmail is also known as 
a. larceny 
b. bribery 
c. extortion 
d. money laundering 

2. What is the key difference between white-collar crime 
and crime? 
a. cost 
b. frequency 
c. who commits it 
d. lack of violence 

3. Who discovered white-collar crime in 
1939? 
a. Cesar Beccaria 
b. Karl Max 
c. Edwin H. Sutherland 
d. E. A. Ross 

4. Fraud and other forms of white-collar crime cost US 
organisations more than …….. billion every year. 
a. 400 
b. 900 
c. 200 
d. 700 

5. The most costly abuses tend to occur in 
companies with  
a. more than 100 employees 
b. less than 100 employees 
 

6. Losses caused by managers are …..  the amount, on 
average, of those caused by employees. 
a. 2x 
b. 4x 
c. 10x 
d. 100x 

7.  The rarest form of white-collar crime that 
is reported or investigated: 
a. money laundering 
b. cybercrime 
c. embezzlement 
d. bribery 

8 Script Kiddies are…… 
a. IT kids 
b. skilled hackers 
c. hackers using professional tricks 
d. unskilled hackers 

9. Layering means.….. 
a. transferring money to make it hard to trace 
b. put money into an account 
c. stacking money 
d. making dirty money clean 

10. Spoofing is ...… 
a. flooding a website with so many requests they can’t operate 
b. device used to scan your firewall for openings 
c. cracking telephone networks 
d. faking an ip address in a message 

11. Black Hat is…… 
a. good hackers 
b. script hacking 
c. bad hackers 
d. type of hat 

12. The penalty for failure to report someone suspected 
of money laundering in the USA is…… 
a. 5 years imprisonment 
b. 3 years imprisonment 
c. 10 years imprisonment 
d. 8 years imprisonment 

13. What percentage of people lose their 
money because of a Ponzi scheme? 
a. 20% 
b. 50% 
c. 75% 
d. 90% 

14. What is Trojan Horse? 
a. a harmless computer programme 
b. a harmful household device 
c. any malware which misleads users of its true intent 
d. a computer game 
 

15. How does the chip card provide 
protection from identity theft? 
a. It requires you sign for every purchase made 
b. It generates a one-time code for every transaction 
c. The processing time takes longer 
d. The transaction is through a third party 
checking for ID theft 

16. Who starred in the famous fraud movie Catch me if 
you can? 

a. Ben Affleck 
b. Brad Pritt 
c. Will Smith 
d. Leo DiCaprio 

                                                           
1 Source: 35 Surprising White Collar Crimes Statistics, 2017. 



1469

 
 

 
3B VOCABULARY 
 
1 Match the main types of white-collar crime with their definitions. 
 

1 insider trading  
 
 
2 copyright infringement 
 
 
3 embezzlement  
 
 
4 fraud  
 
 
5 forgery 
 
 
6 bribery 
 
 
7 money laundering 

a) a form of corruption, an act implying money or 
gift given that alters the behaviour of the 
recipient 

b) intentional deception made for personal gain or 
to damage another individual 

c) the crime of stealing the funds or property of an 
employer, company or government, or 
misappropriating money or assets held in trust 

d) the practice of disguising the origins of illegally-
obtained money 

e) the process of making, adapting, or imitating 
objects, statistics, or documents with the intent 
to deceive 

f) the trading of a corporation’s stock or other 
securities by individuals with potential access 
to non-public information about the company 

g) the unauthorised or prohibited use of works 
under copyright, infringing the copyright 
holder’s exclusive rights, such as the right to 
reproduce or perform the copyrighted work 

 
 
2 Match the synonyms. Then create a text in which you include all 
the words in the first column. 

 
1 fraud  

2 fraudster 

3 counterfeit 

4 corporate 

5 trap 

6 bribe 

7 interfere  

8 distraction 

9 obtain 

10 crackdown (on) 

 
a) get 

b) attack  

c) company 

d) fake 

e) deception 

f) diversion 

g) meddle 

h) compensation 

i) swindler 

j) lock in 
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3 Match the beginnings and endings to make expressions. 

insider  scheme 
computer evasion 
influence laundering 
copyright hacking 
money  peddling 
tax theft 
identity  trading 
Ponzi  infringement 

 

4 Match the pictures with one of the expressions in exercises 1 to 3 
and then make sentences using them.1 

1 2 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 
 

1 ___________________________________________________________ 
2 ___________________________________________________________ 
3 ___________________________________________________________ 
4 ___________________________________________________________ 
5 ___________________________________________________________ 
6 ___________________________________________________________ 

                                                           
1 Sources of images: https://pixabay.com/hu/illustrations/v%C3%A1llalkoz%C3%B3-
ellen%C5%91rz%C3%A9s-ad%C3%B3csal%C3%A1s-1562910/; 
www.flickr.com/photos/99132385@N06/10037891423; www.flickr.com/photos/jackofspades/2310689397; 
lexisnexis.com/legalnewsroom/banking/b/banking-finance/posts/19-year-old-nightclub-owner-arrested-for-500-
000-ponzi-scheme; http://en.kremlin.ru/events/president/news/13013; https://coincentral.com/blockchain-can-
combat-counterfeiting-in-pharmaceutical-supply-chain/ (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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3C VOCABULARY, READING 
 
1 Match these concepts with their definitions:1 
 

SPAM            CREDIT CARD FRAUD          IDENTITY THEFT 
 

PHISHING/SPOOFING         PHARMING               BIN RAIDING 

             
 

 
1 Unsolicited bulk email. It is now a widely used medium for committing traditional white-collar 
crimes including financial institution fraud, credit card fraud, and identity theft, among others. It 
is usually considered unsolicited because the recipients have not opted to receive the email. It 
can also act as the vehicle for accessing computers and servers without authorisation and 
transmitting viruses and botnets.  
 
 
2 (known as dumpster diving in the US) The practice of sifting through commercial or residential 
trash to find items that have been discarded by their owners, but which may be useful to the 
offender. 
 
 
3 A form of fraud or cheating of another person's identity in which someone pretends to be 
someone else by assuming that person's identity, typically in order to access resources or obtain 
credit and other benefits in that person's name. The victim of it can suffer adverse consequences 
if he or she is held accountable for the perpetrator's actions. 
 
 
 
4 A scam that is similar to phishing to the extent that it too involves stealing of valuable online 
financial details like bank account numbers, login password, username etc. But there’s a crucial 
difference. Phishing is initiated when you click on a virulent link sent by scammers via email. 
In ~, there’s no lapse on your part. In fact, even though you may have taken all sorts of 
precautions, you wouldn’t be even aware that you are being victimised. 
This is because ~ is carried out at levels higher than your personal computer. It acts on the 
servers to which all net users are connected. Scammers change the legitimate web address for 
an online financial institution like a bank or a credit card company. Now, even if you click on a 
legitimate weblink for this establishment, you are subverted to a scam site where you 
unsuspectingly give away your login information. 

  

                                                           
1 Source: BORSZÉKI 2011. Sources of images:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Font_Awesome_5_solid_mail-bulk.svg; 
www.freestockphotos.biz/stockphoto/8210; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_bin_raiding_2007.jpg; 
https://pixabay.com/hu/photos/m%C3%A1trix-f%C3%B6ld-glob%C3%A1lis-nemzetk%C3%B6zi-2502958/. 
(Downloaded 22. 07. 2020.) 
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5 The unauthorised use of a credit/debit card, or card number, to fraudulently obtain money or 
property. Credit/debit card numbers can be stolen from unsecured websites, or can be obtained in an 
identity theft scheme. 

 

 
6 They are somewhat synonymous in that they refer to forged or faked electronic documents. ~ 
generally refers to the dissemination of email which is forged to appear as though it was sent by 
someone other than the actual source. ~, often utilised in conjunction with a ~ed email, is the act of 
sending an email falsely claiming to be an established legitimate business in an attempt to trick the 
unsuspecting recipient into giving away personal, sensitive information such as passwords, credit 
card numbers, and bank account information after directing the user to visit a specified website. The 
website, however, is not genuine and was set up only as an attempt to steal the user's information. 

 
2 Case studies. Write the appropriate type of crime next to the 
story. 

Source: What is white collar crime? 

 
FALSE STATEMENT              FALSE PRETENCES            BRIBERY 

 
EMBEZZLEMENT        PONZI SCHEME         BLACKMAIL 

 
 

a) An international member is coming to the UK for the General 
Assembly; there will be a delay in their progress through immigration 
services despite having the correct paperwork, which would mean that 
the member would miss the Delegates Assembly. The delegate is 
offered the chance to by-pass the extended procedures for a payment 
of £100. 

 

b) Bernard Madoff ran one of the world’s largest fraud case and 
attracted thousands of investors offering them a promise of steadily 
high returns on their investments. He was arrested for securities fraud 
on December 11, 2008 by the federal authorities. 

 

c) Mrs Anderson received an email last week from the President of a 
foreign country. In the email, it mentioned emailing her bank account 
information so that he could deposit money she won in their country's 
lottery. 

 

d) Bruno found out that his rich boss was having an affair with his 
secretary. So, he decided to email his boss to inform him that unless 
he forks out $1,000,000, he would tell his wife about the affair. 

 

e) Pacific Seafood suspected that long-time employee Drew Jacobs 
may have fraudulently used company-issued credit cards for personal 
use. 

 

f) An individual who is interviewed by federal law enforcement agents 
intentionally makes a false statement to distance himself from the 
investigation 
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3a Read the texts and answer the questions below.1 
;  

1 Charles Ponzi 

Yep, “Ponzi Scheme” is actually named 
after someone. Charles Ponzi came to 
fame during the 1920’s in the United States 
after it was found out that he had bilked 
millions from investors. His scheme used 
money from original investors to buy 
discounted postage coupons (making 
Ponzi upwards of $250,000 a day), while 
using other investors’ money to pay the 
original investors a return, essentially 

robbing Peter to pay Paul, and keeping any profit for himself. 

Sewell Chan sheds a little light on how he was able to swindle so many out of millions: “Mr. 
Ponzi [...] was a fast-talking immigrant and college dropout, whose scheme rested on the 
eagerness of ordinary working people to benefit from the wealth they saw being generated 
around them during the last Gilded Age.” 

Ponzi was eventually found out and served 14 years in prison and, in true schadenfreude, 
died penniless in Brazil. 

How he changed everything: A mentor for Bernie Madoff and Friends, Ponzi’s scams were so 
devastating to his investors that his name became synonymous with financial misdoings. Even 
if you still have no idea what exactly Madoff, Jack Abramoff, or Tyco did, you’ll still know “Ponzi 
Scheme”. 

 

2 Kenneth Lay 

If you don’t know the name Kenneth Lay right away then you’ll probably be familiar with the 
company he ran: Enron. 

Enron rose to become one of top energy companies in America, until its shady business 
dealings were found out. In the end, there was nothing left thanks to a series of financial 
misdealings that bankrupted investors and employees. 

                                                           
1 Sources: 3 Famous White Collar Criminals (And How They Changed Everything) (2017); Almanac: Charles 
Ponzi and his “Ponzi Scheme”; Enron. Sources of images: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Charles_Ponzi.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Logo_de_Enron.svg; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adelphia_would-be_headquarters_in_Coudersport.jpg. (Downloaded 
22. 07. 2020.) 
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Lay died before he was able to be convicted of the charges against him, so 
has never been fully convicted (or exonerated) of the misdoings that he 
may or may not have known his company was involved with.  

Ryan Blanch, an attorney at The Blanch Law Firm which 
specialises in white-collar crime, explains the fallout a 
little further: “Most would probably agree that Lay 
committed malum in se crimes [...], which 
essentially means that the actor knows it’s wrong, whether or 
not he/she is aware of the law that criminalises the behavior [...] 
although they were white-collar in nature.  But many since have been 
caught in the wake of the legislation that followed the Enron scandal.” 

How he changed everything: Enron became the first domino to fall in a series of staggering 
findings regarding corporate profits. Their (and Lay’s) downfall prompted the creation of the 
2002 Sarbanes–Oxley law and expanded SEC regulatory requirements.  

3. John Rigas 

Rigas was the founder and CEO of Adelphia 
Communications, one of the largest cable 
companies in the country, until he was removed in 
2002 once it was discovered he and family 
members had stolen $3.1 billion from the company 
and its investors. Adelphia went under and Rigas 
was sentenced to 15 years in prison. (He was 
released this year due to ailing health.) 

“John is a master politician. He’s a fundraiser, too, 
and renowned for working a crowd. He can be a 

real artist,” according to Rance Baxter, who knew Rigas personally, and who also lost $96,000 
due to Adelphia’s downfall. Despite destroying the financial security for thousands of investors, 
Rigas received a warm welcome from dozens of residents in his hometown of Coudersport, PA. 

How he changed everything: You know how you hate Time Warner and Comcast because they’re 
one of your (few) options? They scooped up Adelphia’s customer base and helped to secure their 
holds on the cable tv market, leaving little room for new companies to enter the market. 

The silver lining in all of this history is that we now have laws that evolve to protect investors and 
require oversight into public business dealings. So the next time you take a look into an investment 
opportunity, thank the SEC for protecting you from scammers like Rigas, Ponzi, and Lay. 

Charles Ponzi 

1 According to Sewell Chan, what 
made Ponzi become so successful? 

 
 

2 What is a Ponzi scheme?  

3 How did Ponzi spend the last years of 
his life? 

 
 

4 His name became synonymous to 
what? 
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Kenneth Lay 

1 What led to the bankruptcy of the 
Enron Corporation? 

 

2 What punishment did Lay have to 
face? 

 

3 How would you explain “malum in se 
crimes”? 

 

4 What changes were made in the 
legislation after the case? 

 

 

John Rigas 

1 What crime did he commit?  

2 “He can be a real artist.” What does it 
refer to? 

 

3 How long has he been in prison?  

4 What is SEC?  

 

 

3b Watch the videos. What new information have you learnt? Write 
down some key words and discuss the cases. 
Ponzi case: https://www.youtube.com/watch?v=uwE7gaq_xFc 

John Rigas case: https://www.youtube.com/watch?v=jEqgjAPWMfw 

Enron case: https://www.youtube.com/watch?v=BnYCjW_qGqw 
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3D SPEAKING 
 

1 Look at the pictures and talk about the topic, commenting on them. 
Use the words money laundering, hacking, Ponzi scheme, bribery, 
forgery, white-collar crime, etc.1 

 

  

  

 

  

                                                           
1 Sources of images: https://pixabay.com/hu/photos/p%C3%A9nzmos%C3%A1s-p%C3%A9nz-zene-462674/; 
www.maxpixel.net/Profit-Man-Success-Businessman-Business-Export-257869; 
www.flickr.com/photos/144855651@N08/45752587625; www.freepik.com/free-photo/partners-shaking-
hands_1473795.htm; www.geograph.org.uk/photo/5608171; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PyramidSchemeMS.jpg  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
  

 
 

4 Fill in the crossword and find out the hidden word. 
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3D SPEAKING 
 

1 Look at the pictures and talk about the topic, commenting on them. 
Use the words money laundering, hacking, Ponzi scheme, bribery, 
forgery, white-collar crime, etc.1 

 

  

  

 

  

                                                           
1 Sources of images: https://pixabay.com/hu/photos/p%C3%A9nzmos%C3%A1s-p%C3%A9nz-zene-462674/; 
www.maxpixel.net/Profit-Man-Success-Businessman-Business-Export-257869; 
www.flickr.com/photos/144855651@N08/45752587625; www.freepik.com/free-photo/partners-shaking-
hands_1473795.htm; www.geograph.org.uk/photo/5608171; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PyramidSchemeMS.jpg  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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3E WRITING 
1a Match the pictures to the headlines.1 

A Health care fraud  B New method of stealing PIN codes of credit 
cards   

C Lawyer’s identity stolen  D Forged Egyptian statue confiscated  

E I am looking for love  
 

F Yes, we can put bank bosses in jail, but is 
that the best way to hold them to account? 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

6 

                                                           
1 Sources of images: www.shaw.af.mil/News/Article-Display/Article/1372918/fighting-fraud/; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_King_-_Walters_22406_-_Three_Quarter.jpg; 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62414618; 
https://health.mil/News/Gallery/Photos/2016/10/11/SAMMC-Emergency-Department; 
https://digital.gov.ru/en/events/32487/; www.flickr.com/photos/krtribunal/4126962407  (Downloaded 22. 07. 
2020.) 
   

 

 

2 Choose a statement below and talk about the topic concerned for 
at least three minutes. 
 
White-collar crimes are 
just as prevalent today 
as ordinary street 
crimes. 

People are not careful 
enough with giving their 
personal details to strangers 
on the Internet. 

White-collar crime is a 
serious issue. 

Crimes are one of the 
many things that all 
humans have in 
common. 

We tend to underestimate 
the dangers of identity theft. 

Policemen in Hungary are 
easily bribed. 

An individual that is in 
prison is a criminal no 
matter what type of 
crime he or she may 
have committed. 

White-collar crime is a 
victimless crime. 

There is still a high risk of 
credit card fraud nowadays. 
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3E WRITING 
1a Match the pictures to the headlines.1 

A Health care fraud  B New method of stealing PIN codes of credit 
cards   

C Lawyer’s identity stolen  D Forged Egyptian statue confiscated  

E I am looking for love  
 

F Yes, we can put bank bosses in jail, but is 
that the best way to hold them to account? 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

6 

                                                           
1 Sources of images: www.shaw.af.mil/News/Article-Display/Article/1372918/fighting-fraud/; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_King_-_Walters_22406_-_Three_Quarter.jpg; 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62414618; 
https://health.mil/News/Gallery/Photos/2016/10/11/SAMMC-Emergency-Department; 
https://digital.gov.ru/en/events/32487/; www.flickr.com/photos/krtribunal/4126962407  (Downloaded 22. 07. 
2020.) 
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1b Choose one of the headlines and write a news item in about 250 
words. 

3F VIDEO 
The Bernard Madoff case1 

1 Watch section 1 (00:00 to 4:25) and answer the questions below. 
 

1 Who are Americans angry with and why? 

2 What crime did Bernard Madoff commit? 

3 What signs marked the end of the boom? 

4 How much did Americans lose over those weeks? 

5 What is the crime Bernard Madoff committed called? 

6 Who is Mitchell Zuckoff? 

7 When the scandal broke out, what was the investors’ reaction? 

8 How was Norman Braman connected to the Madoff case? 

9 How was it possible to invest with Madoff? 

10 What is a Ponzi scheme? 

 

2 Watch section 2 (4:25 to 6:55) and then write down the key words 
desribing Ponzi’s life. Finally, tell the others what you have learnt 
about him. 

 

  

                                                           
1 Source: Bernie Madoff. Source of image: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/BernardMadoff.jpg  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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3 Watch section 3 (6:55 to 8:20) and then fill in the gaps with the 
correct word or expression. 
Bernie Madoff was promising his i________  really the Holy Grail,  constant steady excellent 
returns, and that is the thing that investors today want as much as anything,  security,  s______, 
but you know if somebody is promising them double or triple their money they’re going to be 
d_______. He was promising that don’t worry whatever you give me will grow and grow and 
grow and that was so s_______ to people,  my family unfortunately had all of their money with 
Bernie Madoff, I was just surprised that Bernie Madoff had been a_______  as I was when the 
Japanese bombed Pearl Harbor.  

 

Retired s________ Joyce Greenberg father began investing with Madoff in the 1970s. I did not 
feel that Madoff ten percent was u________,  if it had been 20 percent or 15 percent I would 
definitely have been s________ , but not at ten percent.  Greenberg’s family had heard about 
the opportunity through an early Madoff investor, a typical example of the power of social 
feedback – People are making money to tell people about it that makes it s_____ that makes it 
attractive then people put money in,  so the social f_______ loop,  this very important social 
feedback loop,  a fancy term for word-of-mouth,  helps explain the herd mentality behind all 
investor m_____, even ones that are not f________ like the Dutch tulip mania in 1636.  
 

4 Watch section 3 (8:20 to 9:03) and then make full sentences by 
matching the parts. 
 

1 More recently in the 
1990s  word-of-mouth 
about 

 that people say that’s 
what you get, if you’re into 
get-rich-quick schemes,   

 and the other side says 
this is too good to miss 

2 I think the most shocking 
thing about it is  new dot-com companies  this was not a get-rich-

quick scheme 

3 There’s one side of our 
brain that 

 says this is too good to be 
true 

 stock prices to 
stratospheric highs to 
investors in a loop 

 

1 _____________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________________  
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3E GLOSSARY 
1 Translate the English terms into Hungarian.  
 
English Hungarian 
white-collar crime  

embezzlement  

fraud  

fraudster  

forgery  

violation of trust  

concealment  

copyright infringement  

bribery  

money laundering  

counterfeit  

Ponzi scheme  

insider trading  

corporate crime  

deceit  

authority  

identity theft  

shady  

fallout  

scheme  

exonerated  

staggering  

fundraiser  

scoop up  

evolve  

unsolicited  

bulk mail  

phishing  
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bin raiding  

unauthorised  

fake(d)  

adverse  

accountable  

subvert  

give away  

dissemination  
 

2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 
categories or fill in the mind map your teacher is going to give you. 
Compare your solutions with those of other groups/pairs. 
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UNIT 4 CYBERCRIME 
4A INTRODUCTION  
1 BRAINSTORMING: Have a look at the image below. How many 
words can you recognise? Do you know what they mean? Find three 
words and write down their meanings. Share and discuss them with 
your partner(s).  
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2 CYBERSECURITY KNOWLEDGE QUIZ1  
 

 

1. What does the “https://” at the beginning 
of a URL denote, as opposed to “http://” 
(without the “s”)? 

a. That the site has special high definition 
b. That information entered into the site is 

encrypted 
c. That the site is the newest version 

available 
d. That the site is not accessible to certain 

computers 
e. None of the above 
f. Not sure 

 
 
 

2. Which of the following is an example of a 
“phishing” attack?  

a. Sending someone an email that contains a 
malicious link that is disguised to look like 
an email from someone the person knows 

b. Creating a fake website that looks nearly 
identical to a real website in order to trick 
users into entering their login information 

c. Sending someone a text message that 
contains a malicious link that is disguised to 
look like a notification that the person has 
won a contest 

d. All of the above 
e. Not sure 

3. A group of computers that is networked 
together and used by hackers to steal 
information is called a … 

a. Botnet 
b. Rootkit 
c. DDoS 
d. Operating System 
e. Not sure 

4. Some websites and online services use a 
security process called two-step 
authentication. Which of the following images 
is an example of two-step authentication?  
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source: Cybersecurity Knowledge Quiz. 
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5. Which of the following four passwords is 
the most secure?  

a. Boat123 
b. WTh!5Z 
c. into*48 
d. 123456 
e. Not sure  

6. Criminals access someone’s computer and 
encrypt the user’s personal files and data. The 
user is unable to access this data unless they 
pay the criminals to decrypt the files. This 
practice is called … 

a. Botnet 
b. Ransomware 
c. Driving 
d. Spam 
e. None of the above 
f. Not sure 

 
 
 
 

7. “Private browsing” is a feature in many 
internet browsers that lets users access web 
pages without any information (like browsing 
history) being stored by the browser. Can 
internet service providers see the online 
activities of their subscribers when those 
subscribers are using private browsing?: 

a. Yes 
b. No 
c. Not sure 

8 Turning off the GPS function of your 
smartphone prevents any tracking of your 
phone’s location. 

a. True 
b. False 
c. Not sure 

9. If a public Wi-Fi network (such as in an 
airport or café) requires a password to 
access, is it generally safe to use that 
network for sensitive activities such as 
online banking? 

a. Yes, it is safe 
b. No, it is not safe 
c. Not sure 

10. What kind of cybersecurity risks can be 
minimised by using a Virtual Private Network 
(VPN)? 

a. Use of insecure Wi-Fi networks 
b. Key-logging 
c. De-anonymisation by network operators 
d. Phishing attacks 
e. Not sure 
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3 SURVEY REGARDING THE INTERNET: Write three good questions 
about the Internet in the table. Do this in pairs. Each student must 
write the questions in their own table. When you have finished, 
interview other students. Write down their answers and discuss them 
in groups. 
 

 STUDENT 1 (you) STUDENT 2  
(your partner) 

STUDENT 3 
(another student) 

QUESTION 1 
 
 
 
 
 
 

   

QUESTION 2 
 
 
 
 
 
 

   

QUESTION 3 
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4B SPEAKING 
1 WORD SEARCH: Check your dictionaries/computers/mobiles to 
find words and expressions, information, synonyms/antonyms, 
collocations, etc. for the words cyber, attack, and security. 
 

 
cyber 

 
attack security 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1. Share your findings with your partner(s). 
2. Make both closed-ended and open-ended questions using the words you found.  
3. Ask your partner / group to answer your questions. 
 

2 How much do you know? 
 

• What comes to your mind first when you hear the word “cyber”? 
• Are you concerned about Internet security? 
• What do you do to protect your computer? 
• Are you extra careful about the sites you visit and what you download? 
• What do you think of the idea of cyberattacks and cybercrime? 
• How would you feel if you lost all the data on your computer? 
• What chaos would there be if the data on your government’s computers were 

wiped out? 
• Are the hackers cleverer than the security experts? 
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3 DISCUSSION: Work in small groups. Rank the following crimes in 
order of their seriousness. Decide on a suitable penalty for each. 
Explain your reasoning. (See useful expressions in the Appendix at 
the end of the unit.) 
 

1) sending spam e-mails  
2) placing spyware on a computer  
3) creating / distributing a computer virus 
4) manufacturing / selling fake drugs  
5) sending adware across the Internet  
6) stealing credit card details 

 
4C READING AND VOCABULARY 
1 LISTENING – GAP FILL: Put the words in the box into the right 
gaps in the text.  
 

Explainer: How hackers made off with millions from Bangladesh 
Bank’s New York Fed account1 

 
1a 

Reuters and other media have uncovered several cases involving __________ taking 
advantage of __________ within the international system for money transfers to siphon 
at least 93 million dollars from banks in South America and Asia. The attacks all 
combine modern tactics of hacking into computers with __________, and old-
fashioned money __________ skills. 
The most traumatic example is in Bangladesh. On February the 4th, 2016, 81 million 
dollars of Bangladesh Bank's money was moved from New York Federal Reserve to a 
bank in the Philippines.    
That’s a lot of money. But things could have been worse. They tried to transfer nearly 
1 billion dollars. What do you need for a heist like this? You need some way to get into 
the bank’s system. You need a way to gain access to the SWIFT money transfer 
network. You need some malware to cover your tracks, and then you need a bank 
__________ preferably in a likely regulated country to receive the money.  
Investigators have not said how the hackers got into the computers the Bangladesh 
bank uses to __________ the SWIFT system, but some sources say it was probably by 
sending an __________ email to one of the staff. Once in they would have studied the 
bank’s system and __________ their malware. The main purpose of the malware was 
to cover their tracks, as they committed the crime.  
When the staff were off work, it's show time for the hackers. They log on to the SWIFT 
messaging system and start sending requests to withdraw funds. Most rejected, but 
some go through. All these successful transfers go from the New York Federal Reserve 
and its correspondent banks to bank accounts in Sri Lanka and the Philippines.  
One alert staffer at Deutsche Bank spots a typo in the name of the intended Sri Lankan 
recipient and __________ the transaction. The New York Fed also sends multiple 
queries to Bangladesh bank but gets no response. Altogether, four requests totalling 81 
million dollars are already on their way. After the requests are sent the malware goes 
to work buying time for the money to be collected and laundered. It checks the SWIFT 
messaging system and __________ any incoming messages that might alert bank 
officials about their fraudulent transfers. It also deletes any confirmation messages, 
before they're sent to the office printer. 

  
 
 
 
 
 
access 
 
account 
 
deletes 
 
hackers 
 
infected 
 
installed 
 
laundering 
 
malware 
 
queries 
 
vulnerabilities 
 

                                                           
1 Source: Explainer. 
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1b 

It’s a Friday – a weekend day in Muslim Bangladesh, and when the skeleton staff 
come in, all they see is an empty printer tray, and an apparently broken printer. 
That is not that unusual. The boss tells someone to fix it, and heads off for midday 
prayers.  
Meanwhile, the money has landed in four fake accounts in a small Manila 
__________ of a Philippine bank called RCBC. Some of the money is transferred 
to another fake account in the same branch. That afternoon one of the branch 
employees __________ an armoured car from head office which dumps 20 million 
pesos, some of the staff count the money and pack it in a paper bag. It’s loaded into 
a car and driven off. 
Over the weekend Bangladesh Bank officials wake to the __________ of the 
problem. The malware appears to have __________ the SWIFT messaging system. 
They print out the SWIFT messages manually and try to contact the New York Fed 
via phone, email and fax. There’s no __________ from the New York Fed office, 
that is typically not __________ on weekends. SWIFT remotely fixed the 
messaging system. 
It’s now Monday in Bangladesh and officials realise where the money has gone, 
and send SWIFT __________ to RCBC asking them to stop the transfers, but it’s 
a public holiday in the Philippines and those messages don't get read until Tuesday 
morning – and crucially, they’re sent as __________ messages not cancelled 
requests, so they join a pile of hundreds of routing messages in the bank’s 
__________. Eventually they’re passed on to the branch, but officials in the branch 
ignore them and transfer the money to other accounts with much of it ending up in 
Philippine casinos. 
Investigations are now going on around the globe, but no one has been __________ 
or charged. And other cases have now come to light in Ecuador, Vietnam, the 
Philippines and other countries. Not all were successful, and all are dwarfed by the 
Bangladesh heist. More cases are expected to come to light, but the hackers, 
whoever they are, remain hidden. 

  
 
 
 
arrested 
 
branch 
 
disabled 
 
headquarters 
 
messages 
 
ordinary 
 
response 
 
scale 
 
staffed 
 
summons 
 

 

2 Match the synonyms. 
1. alert  a) activate 
2. attacks  b) transmission 
3. heist  c) watchful 
4. log on to  d) beneficiary 
5. recipient  e) denied 
6. regulated  f) raids 
7. rejected  g) disclosed 
8. transfer  h) robbery 
9. uncovered  i) pull out 
10. withdraw  j) organised 
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3 Match the antonyms (words with opposite meaning). 
1. broken  a) original 
2. empty  b) start 
3. fake  c) acknowledge 
4. hidden  d) workday 
5. ignore  e) uncommon 
6. manually  f) complete 
7. ordinary  g) exposed 
8. stop  h) unlucky 
9. successful  i) full 
10. weekend  j) automatically 

 

4 Gap-fill1 
 

We all need to take Computer Security Day (1) ____. Imagine how much important 
stuff is on your computer. Imagine if it all (2) ____ disappeared. What would happen if 
your passwords ended (3) ____ in the wrong hands? The Association for Computer 
Security Day started this event in 1988. It hoped to (4) ____ awareness of the 
importance of security issues. It also wanted to encourage people to think more about 
their computers and information. (5) ____, CSD is on November the 30th. However, if 
this is a weekend, many companies and organisations hold their events on the next 
working day. More than 50 countries (6) ____ participate in this day, distributing 
posters and holding workshops. 
 

Information is key to (7) ____ in today’s connected world. A top information protection 
agency stressed: “Information is among a business’s greatest assets […] It is crucial 
(8) ____ make information security a high priority and to make employees aware of the 
important role they play in strengthening the organization’s security.” The Association 
for Computer Security Day website suggests over 50 ways for companies to (9) ____ 
their info more secure. These include practical things, like installing smoke alarms in 
computer rooms, to common (10) ____ measures, such as staff regularly changing 
their passwords and backing (11) ____ their data. One interesting idea is to “declare 
an amnesty day for computer security violators who (12) ____ to reform.” 
 
Put the correct words from this table into the article. 
 
1. (a) seriously (b) serious (c) seriousness (d) series 
2. (a) sudden (b) suddenness (c) suddenly (d) saddened 
3. (a) down (b) in (c) on (d) up 
4. (a) rise (b) raise (c) up (d) elevate 
5. (a) official (b) officials (c) officially (d) officialdom 
6. (a) active (b) activity (c) activate (d) actively 
7. (a) survive (b) survives (c) survival (d) surviving 
8. (a) at (b) for (c) to (d) in 
9. (a) keep (b) be (c) do (d) take 
10. (a) sensory (b) sense (c) sensation (d) senses 
11. (a) in (b) on (c) down (d) up 
12. (a) wishing (b) wish (c) wishful (d) wishes 
 

                                                           
1 Source: English Lesson on Computer Security Day. 
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4D VIDEO 
Part 1: Black Hat 
 
1 Before you watch:  
Read the paragraphs below and make a guess. Complete the blanks 
with the expressions below. You can use a dictionary/ 
computer/mobile phone:1 
 

1. Black hats 
2. Blue hats 
3. White hats 
4. Gray hats 

 
……………….. are also known as crackers or dark-side hackers. They violate 
computer security for personal gain (such as stealing credit card numbers or harvesting 
personal data for sale to identity thieves) of for pure maliciousness. They fit the widely-
held stereotype that hackers are criminals performing illegal activities for personal gain 
and attacking others. They are the computer criminals. 
 
……………….. also identify security weaknesses; but instead of performing malicious 
attacks and theft, they expose the security flaw in such a way as to alert the owner that 
there is a breach so they can fix it before someone can take advantage of it. They are 
sometimes paid consultants or actual employees of a company that needs its systems 
protected. They’re the “ethical hackers”, experts in compromising computer security 
systems who use their abilities for good, ethical, and legal purposes rather than bad, 
unethical, and criminal purposes. 
 
……………….. don’t work for their own personal gain or cause carnage, but they may 
technically commit crimes and do arguably unethical things. They might attempt to 
compromise a computer system without permission, informing the organisation after 
the fact and allowing them to fix the problem. While they didn’t use their access for bad 
purposes, they compromised a security system without permission, which is illegal. 
 
……………….. educate IT engineers and executives on current and emerging security 
threats as part of continuing efforts to help protect customers and secure products, 
devices, and services. They serve as a great opportunity for invited security 
researchers to informally connect with IT engineers who are passionate about security, 
furthering a bidirectional exchange of ideas at security events.  
  

                                                           
1 Source: How-To Geek. 
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2 Watch the movie segment Black Hat (#1) (00:01 – 20:30).1  

Work in pairs and write down (as detailed as possible) your answers 
and replies. Compare them to the others’ answers and replies. Argue 
for and against.  
 

1 How do you compare black, white, gray, and blue hats? Are they all 
criminals?  

 
 
 
 
 

2 If so, what should their punishment be? 
 
 
 
 
 

3 How can this kind of crime be addressed? 
 
 
 
 
3 Watch the movie segment Black Hat (#2) (00:01 – 20:30) and answer 
the questions. Discuss in groups. Write down your arguments in 50–
80 words (for or against) as regards item 5.  
 
 
 
 
 

1. What kind of hacker/s does the segment show? 
2. What crime did the hacker/s commit? 
3. What were the consequences of the hacker’s/hackers’ act/s? 
4. What should the punishment be for the act/s? 
5. Should the government reduce the sentence of the hacker if he decides to use 

his knowledge to prevent other hacker’s/hackers’ attack/s from happening? 
Explain your argument/s. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source: Black Hat. 
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Part 2: Ten Dark Secrets of Cybercrime1 
 
Watch the video twice. Fill in the table as precisely as you can. 
 

DARK SECRETS 
 
DESCRIPTION / INFORMATION 
 

# 10 
 
 
 

# 9 
 
 
 

# 8 
 
 
 

# 7 
 
 
 

# 6 
 
 
 

# 5 
 
 
 

# 4 
 
 
 

# 3 
 
 
 

# 2 
 
 
 

# 1 
 
 
 

 
 
  

                                                           
1 Source: 10 Dark Secrets Of  Cybercrime. 



1495 
 

4E WRITING 
1 VOCABULARY EXTENSION: Choose several of the words from the 
texts you have already read in the Unit. Use a dictionary or Google’s 
search field (or another search engine) to build up more associations 
/ collocations of each word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Create groups of 3–5. Upon preliminary brainstorming, write a 
magazine article about a hacker. Include imaginary interviews with 
the hacker and someone whose computer became infected. Read 
what you wrote to your classmates in the next lesson. Write down 
any new words and expressions you hear from your partner(s). 
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3 Translate the following excerpt into Hungarian.1  
 
Cybercrime and Punishment: The Russian Mafia and Russian Responsibility to 
Exercise Due Diligence to Prevent Trans-boundary Cybercrime 
 
In December 2013, 110 million consumer accounts were hacked as a result of a 
security breach at Target – probably the largest security breach in U.S. history. It was 
subsequently disclosed that the hackers used Russian-made malware to pull off the 
attack. Although unconfirmed, many analysts suggested that the Russian Mafia 
orchestrated the breach. 
 
In Russia, an extremely profitable and professional cybercrime industry has emerged. 
Overall, Russian hackers have been responsible for a disproportionate share of 
cybercrime. In 2013, the Russian cybercrime industry made at least $1.9 billion dollars. 
Russian-speaking countries also contribute significantly to overall cybercrime. Much of 
the crime is attributable to organized groups, such as the Russian Mafia. 
 
The cost of cybercrime is even greater than those statistics suggest. One study, which 
included the costs of clean up after an attack but not the additional costs of lawsuits 
filed after a breach, concluded that cybercrime cost $113 billion dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Source: ORTNER 2015,  177–178. 
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APPENDIX  
EXPRESSING VIEWS, 
AGREEMENT/DISAGREEMENT  

Personal Point of View 
These words and phrases are used when 
expressing a personal point of view: 

• In my experience… 
• As far as I’m concerned… 
• Speaking for myself… 
• In my opinion… 
• Personally, I think… 
• I’d say that… 
• I’d suggest that… 
• I’d like to point out that… 
• I believe that… 
• What I mean is… 

 General Point of View 
These words and phrases are used when expressing a 
point of view that is generally thought by people: 

• It is thought that... 
• Some people say that... 
• It is considered... 
• It is generally accepted that... 

 

   
Agreeing with an opinion 
These words and phrases are used when agreeing 
with someone else’s point of view: 

• Of course. 
• You’re absolutely right. 
• Yes, I agree. 
• I think so too. 
• That’s a good point. 
• Exactly. 
• I don’t think so either. 
• I'd go along with that. 
• That’s true. 
• I agree with you entirely. 
• That's just what I was thinking. 
• I couldn't agree more. 

 Disagreeing with an opinion 
These words and phrases are used  when disagreeing 
with someone else’s point of view: 

• That’s different. 
• I don’t agree with you. 
• However… 
• That’s not entirely true. 
• On the contrary… 
• I’m sorry to disagree with you, but… 
• Yes, but don’t you think… 
• That’s not the same thing at all. 
• I’m afraid I have to disagree. 
• I’m not so sure about that. 
• I must take issue with you on that. 
• It’s unjustifiable to say that... 

 
 

GIVING ADVICE 
Giving Advice  

 (I think/I really think) you need to/must/should ... 
 How about ...? 
 It is usually a good idea to ... 
 My suggestion/advice is (to) ... 
 Why don’t you ...? 
 You could (try) ... 
 You probably/definitely/really should ... 
 ... might work. 
 ... would probably work. 
 ... (always) works for me. 
 If I was/were in your place, I’d ... 
 If that happened to me/In that case/If I had that 

problem, I’d ... 
 My (main/personal) recommendation is/would be 

... 
 You’d better ... 

 Giving Advice 
 Have you tried ...? 
 I (would) (strongly) suggest/advise that ... 
 If I was/were you, I’d ... 
 In my experience, ... works really well. 
 It’s generally best/a good idea to... 
 One idea is to ... 
 One thing you could/should/have to do is ... 
 The best/most important thing (to do) is to ... 
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4F GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells in the table. 
 

English Hungarian 

access  

alert  

anti-virus software  

asset  

authentication  

awareness  

backdoor  

backup  

biometrics  

black hat  

blog  

blue hat  

botnet  

breach  

browser  

chatroom  

compromise  

cookie  

crack  

cryptography  

cyberbullying  

cybercrime  

cybersecurity  

data  

denial-of-service (DoS)  

device  

digital signature  
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disclose  

domain name  

download  

e-mail  

encryption  

erase   

file sharing  

firewall  

gray hat  

hacker  

hardware  

homepage  

host  

identity theft  

infect  

install  

instant messaging  

internet  

internet protocol (IP) address  

internet service provider (ISP)  

intranet  

keylogger  

login  

malware (virus/worm/Trojan/time/logic 
bomb) 

 

network  

operating system  

password  

phishing  

piracy  

rootkit  

search engine  
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security  

social engineering  

social media  

software  

spam  

spoofing  

spyware  

surfing  

system administrator  

texting  

upload  

user  

violate  

warez  

white hat  

wiretapping  

World Wide Web (www)  

zero day threat / exploit  
 
2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 categories. 
Compare your solutions with those of other groups/pairs. 
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UNIT 5 DRUGS 
5A INTRODUCTION 
Brainstorming 
1 Look at the pictures below and, using the prompts in the box, 
discuss with your partner what they suggest to you about use, 
misuse, abuse, dependence and addiction.1 

prescription drugs/medication   dependence   abuse    misuse     stimulant   nicotine 

legal drugs       drug tourism      peer  pressure     to obtain       craving        addiction 

natural/synthetic drugs        recreational drugs       euforia        withdrawal symptoms 

social anxiety      party drugs     addict      illegal       caffeine      hallucination      FoMo2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sources of images: www.timetoast.com/timelines/post-world-war-ll-timeline; 
https://pixabay.com/photos/computer-games-gaming-3923644/; 
https://pixabay.com/ru/images/search/latte%20art/; http://absfreepic.com/free-photos/download/gambling-in-
casino-4272x2772_69625.html; 
https://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/75402/man_jailed_for_20_months_for_cannabis_cultiv
ation; www.24chasa.bg/novini/article/7405066   (Downloaded 22. 07. 2020.)  
2 Fear of Missing out. 
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2 Look at the pictures. Why do people start using drugs? What kind 
of drugs are the most popular among the different users?1 
      

 

            

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Do only young people use drugs? What other reasons can you 
suggest?  
                                                           
1 Source: The Personality Trait That Most Strongly Predicts Addiction (2018). Source of image: 
www.fredmiranda.com/forum/topic/1159431/  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
  

 

In a survey on why people started doing 

drugs, more than half of the respondents 

said they wanted to fit in, to be 
accepted. Drug dealers are aware of this 

as a powerful selling tool. They know that 

you want to be included with your friends 

and not be different. 

 

Research studies have identified 

impulsive personality as a 

significant predictor for the 

development of addictive 

behaviors. For example, problem 
drinking in undergraduates is 

significantly related to impaired 

impulse control and sensation-

seeking. Highly impulsive 

individuals are more sensitive to 

the rewarding effects of drugs. The 

immediate thrill of drugs only 

moments away outweighs the 

distant value of having enough 

money to pay rent at the end of the 

month. 
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5B VOCABULARY: READING AND SPEAKING 
1 Before reading the text discuss with your partner and find answers 
to these questions: 

a. What do you think is the difference between dependence and addiction?  
b. Are only the users affected by their habit?  
c. Why don’t users simply quit? 
d. How can addiction build up? 

Abuse, dependence and addiction1 

Substance abuse is taking drugs that are not legal. It is also using alcohol, prescription 
medicine, and other legal substances too much or in the wrong way (misuse). It also 
means use disorder. Substance abuse differs from addiction. Many people with 
substance abuse problems are able to quit. 

Dependence does not necessarily lead to addiction. Some medicines, like blood pressure 
medication, are needed to treat health issues – which depend on it. Dependence means 
some substances must be present for the body to function normally. 

What Is Addiction? 

Addiction is a brain disorder 
characterised by compulsive 
engagement by the users in rewarding 
stimuli despite adverse 
consequences. It is a disease. It 
means they can’t get off even when the 
substance causes them harm. It 
involves both physical and 
psychological dependence. The 
abuse of alcohol or/and drugs – even 
prescription drugs, which at first are 
taken voluntarily – leads to changes in 
how the brain looks and works. 
Changes in the brain caused by 
repeated alcohol or drug abuse affect a 
user’s self-control, requiring 
progressively higher doses to 
produce an effect, by developing 
tolerance. This is already addictive 
behaviour. It means compulsive 
seeking, a strong urge (craving) 
despite harmful effects on the 

addicted person and the people around.  

                                                           
1 Source: Addiction.  Source of the last images: www.pexels.com/photo/addict-addiction-addiction-treatment-drug-
addiction-576492/; www.onmeda.de/drogen/ (Downloaded 22. 07. 2020.) 

 



1504 
 

One of the most devastating truths about addiction is that it does not only affect the 
user; it also affects their friends and their families (codependence) and even unborn 
babies (birth abnormalities – fetal drug/ alcohol syndrome).   

Both legal and illegal drugs have chemicals that can change how body and mind work. 
These substances can give users a “high” which is a temporary pleasurable feeling of 
euforia, they ease stress, or help avoid problems, also causing withdrawal symptoms 
once users stop using them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social, biological, psychological, physical, and family factors are all important in drug 
abuse. Peer pressure, emotional distress and low self-esteem can equally lead 
individuals to drug abuse. Everybody reacts differently to different substances. 
Availability of drugs is another influence. Drug users often have a range of health and 
social problems, which may have led them to misuse drugs or may be a consequence of 
their addiction. This is a vicious circle. 

 

 

2 Are these statements true or false? Explain why. 
a. Addiction is dependence. 

b. Dependence is addiction. 

c. Codependence is when all the family uses drugs. 

d. Abuse means using too much or in the wrong way. 

e. Prescription drugs are less dangerous. 
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3 Fill in the gaps in the text on dependence and addiction.1 
 

cravings           sobriety          withdrawal        vulnerable        cure 

addiction      disease      addiction      consequences      sobriety 

 

Physical dependence to a drug can be identified by __________(1) symptoms if the 
drug is abruptly stopped or decreased. While physical dependence may be a 
component of __________(2), it is not __________(3) in itself. In fact, physical 
dependence is a consequence of many medications. For example, certain blood 
pressure medications can cause physical dependence. Yet, these medications do not 
lead to addiction.  

Drug addiction is a brain __________(4) identified by components of physical and 
psychological dependence. It is the psychological component that makes 
maintaining __________(5) so difficult for sufferers. There is no __________(6) for 
addiction and maintaining __________(7) is usually an ongoing quest for those 
concerned.  

Addiction to drugs can result in negative __________(8) in many life functions. These 
consequences may include loss of work productivity, family or relationship 
problems or legal issues. Drug addiction results in continued use of the drug despite 
the negative consequences and a permanent ___________(9) for the drug. 

Not all people with physical dependence to a drug will go on to develop addiction. It is 
believed that certain individuals are predisposed or __________(10) to addiction 
based on biological, psychological and social influences. Signs of drug addiction may 
include: drug-seeking behaviors (obtaining the drug from multiple sources), 
withdrawal symptoms upon stopping the drug.   

 

  

                                                           
1 Source: Dependence and addiction.  
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4 Explain these words, then use them in sentences of your own, not 
necessarily related to drugs. 

a. predisposition 

______________________________________________________ 

b. craving 

___________________________________________________________ 

c. legal issues 

_______________________________________________________ 

d. vulnerable 

_________________________________________________________ 

e. tolerance 

_________________________________________________________ 

f. sobriety 

_________________________________________________________ 

g. withdrawal symptoms 

_________________________________________________________ 
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Legal drugs 

5 Before reading the text, discuss the use and abuse of legal 
drugs.1 

 

1 Why are they so popular? 
2 How important are they in your life?  
3 Have you tried to consciously avoid/limit their use?  
4 What effects and side effects have their use caused to you?  
5 How dangerous is drinking and driving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:   

                                                           
1 Sources of images: https://kurogvisioner.dk/behandling-af-afhaengighed-paa-professionelt-misbrugscenter; 
www.fullhealthsecrets.com/diseases/caffeine-addiction/; https://m.24chasa.bg/novini/article/7682487; 
http://jtburkelaw.com/breathalyzers.php; www.shouselaw.com/penal-code-273g  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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Tobacco - The active ingredient in tobacco is nicotine, a chemical that acts as both a 
stimulant and a depressant. Tobacco gives users a minor, immediate rush, followed 
by a feeling of relaxation. Nicotine is one of the most addictive substances known. 

Fast digesting carbohydrates (such as bread and sugar) –  like drugs or other habit-
forming substances  – can actually be addictive, stimulating regions of the brain 
involved in cravings and addiction.              

 

 

Caffeine is found in more than 60 plant 
products, including tea, coffee, energy 
drinks. It stimulates the heart and 
increases tension in the skeletal muscles 
while relaxing smooth respiratory 
muscle. Caffeine is physically 
addictive and stopping the chronic use 
can lead to withdrawal symptoms.  

 
 

Alcohol acts as a depressant, making it a popular choice for users looking to relax. 
Although drinking is often associated with an instant burst of energy, the user’s vital 
functions inevitably slow down. Alcohol affects everyone differently. But drinking too 
much is a serious risk factor that increases the chance of an injury or accident.  
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Alcohol impairs driving ability. A driver with a blood alcohol content (BAC) of 0.10 
or higher is seven times more likely to be involved in a fatal motor vehicle crash than 
a driver who is sober (has not consumed alcoholic beverages). A breathalyser is a 
device for estimating blood alcohol content (BAC) from a breath sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

The role of alcohol in criminal activity is extensive considering DUI (driving under the 
influence of alcohol or drugs), domestic violence, vandalism, football hooliganism. It 
often plays a role in other forms of criminal activity even when the offender is not under 
the influence at the time the crime is committed. Many offenders commit crimes in order 
to get money to feed their habit.   

 

6 Complete the sentences. 
1 Dependence means some s_________must be ______for the_______to 

function________. 

2 Addiction is a ______disease, involving both ph_______ and 
p___________dependence. 

3 Nicotine is one of the most _____________drugs. 

4 Taking prescription medicines with alcohol is s___________a_________. 

5 Crime activity can be both _______________and ____________of addiction. 

6 Blood Alcohol Content (BAC) is measured with a _________________. 
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Classification of drugs 

7 Read about ways of classifying drugs. How do you think users 
might behave in everyday situations after taking them? How can the 
drugs be abused?1 
By their effect: 

Depressants 
(”downers”) 

slow down the central 
nervous system inducing 
sadness, the inability to 
concentrate, inactivity, 
lack of motivation etc. 

e.g. alcohol, sedatives 
 

Stimulants (”uppers”) have speeding up effect, 
resulting in alertness, 
excitement, and 
wakefulness. 

e.g. nicotine, caffeine, 
ecstasy, cocaine, 
metamphetamine. 

Hallucinogens distort perceptions, 
producing intense, rapidly 
shifting emotions and  the 
perception of things that 
aren’t really there. 

e.g. LSD 
 

Narcotics (opioids) are mostly strong 
painkillers, that produce a 
sense of euphoria in 
users. 

e.g.opium, heroin, 
morphine, methadone 

Dissociatives makes users feel as if 
they were watching 
themselves from outside 
their own bodies. 

e.g.some types of 
anaesthetics, PCP, 
ketamine 

Inhalants produce brief feelings of 
euphoria, hallucination. 

e.g. household chemicals 
like some solvents, 
aerosols, glue and gas, 
plant feeders, bath salts. 

Cannabis or marijuana acts like a hallucinogen, 
but also produces 
depressant-like effects. 

It has increasing 
medicinal uses and 
legalising it has been an 
issue of dispute recently.  

 

  

                                                           
1 Source: Drugs and crime. 
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By the level of danger, drugs are represented according to the level of harm they 
cause to individuals and society: 

 

Class A most dangerous, calling 
for the harshest 
punishment 

e.g. heroin, cocaine, 
ecstasy, LSD 

Class B some drugs here can be 
reclassified to Class A if 
prepared for injection 

e.g. speed, cannabis, 
ketamine, mephedrone, 
some amphetamines, 
codeine 

Class C less dangerous, attracting 
more lenient punishment 

e.g. anabolic steroids, 
ghb, some tranquilisers 

 

By their medicinal value:  

Schedule 1 (with no medicinal value) to Schedule 2–5 (the other regulated drugs for 
legitimate medicinal use). So some drugs may fall into the category of Class A/B/C, 
and may also fall into one of the schedules for legitimate medicinal use. For example, 
morphine is a Class A drug but when lawfully supplied, it falls under the category of a 
Schedule 2 controlled drug. 
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8 You will get cards with different drug effects written on them. Which 
would you associate with the categories of drugs displayed on the 
walls of your classroom? Go and find the category your effect-card 
belongs to. Justify your choice. You can find the full list of drug 
effects below and on the next page.1  

 

• impaired memory,  
• suicidal thoughts,  
• speech difficulties,  
• detachment from reality,  
• numbness,  
• distorted cognition,  
• increased blood pressure,  
• euphoria,  
• dilated pupils (See image on the 

right), 

 

 

• delirium,  
• sluggish thinking,  
• low blood pressure,  
• depression,  
• chronic anxiety,  
• slowed reaction times,  
• fear,  
• enhanced senses (such as seeing brighter 

colors),  
• impaired sense of time,  
• anxiety,  
• paranoia,  
• heart failure,  
• seizure, 

• increased body 
temperature,  

• drowsiness,  
• loss of smell,  
• brain damage,  
• sedation,  
• nosebleeds,  
• increased heart rate,  
• slurred speech,  
• clenching teeth,  
• itchy nose,  
• loss of appetite,  
• nausea,  
• tooth decay and more. 

 

  

                                                           
1 Source of image: https://i.ytimg.com/vi/imSwlGswmzA/hqdefault.jpg  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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9 There are some further ways to classify drugs, according to other 
criteria, like natural/organic drugs vs. synthetic/designer drugs; controlled 
vs. uncontrolled drugs. Discuss what these pictures represent.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Illegal D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Are these statements true or false? Explain why. 
1 Legal drugs are harmless. 
2 Alcohol is a stimulant. 
3 All drugs have medicinal value. 
4 Snuffing (sniffing) can lead to death. 
5 Synthetic drugs are made from controlled substances. 
6 Drugs can have different effects on different individuals. 
7 Predisposition is a risk factor in becoming an addict. 
8 Once in a rehabilitation centre you will get clean forever. 
9 Euforia is long lasting happiness.  

                                                           
1 Sources of images:  www.upi.com/Health_News/2016/04/28/Study-Psychedelic-drugs-may-reduce-domestic-
violence/5141461846041/; https://topnews.us/content/232669-methamphetamine-laboratories-shuttered-down 
(Downloaded 22. 07. 2020.) 
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Drug paraphernelia1 and administration 

11 Do you know which drugs can typically be administered as shown 
in the pictures below?2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Paraphernelia: various items, especially the equipment needed for a particular activity. 
2 Sources of images:  https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/secondary 
/HeroinAddictNHSFreeFixer-704847.jpg; https://hir.ma/nincs-kategorizalva/egyre-tobb-a-drogot-hasznalo-
fiatal/10624; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hookah_0890.jpg (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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12 How would you describe what is happening? Who is most likely 
to use each method? Use the following information to help you: 
 

Drugs can be administered by: 

• snuffing (sniffing), huffing, vaping – fumes and vapours of chemicals 
 

• snorting – powdered drugs 
 

• inhaling – vaporised drugs 
 

• injecting – dissolved drugs 
 

• ingesting – added to food and drink 
 

• instilling – dripping into the eye 
 

• smoking 
 

13 Work in groups of three and choose one of the following tasks. 
Start with making a list of the keywords you will need. 

• Perform a dialogue between a drug dealer and an undercover policeman. Basic 
situation: a young man looking for some substance to overcome shyness and 
inhibitions. 

• Give an informal lecture on drugs for young teenagers in a secondary school of 
a problem district. 

• Perform a routine dialogue between a police officer and a drunk driver. 
• Design an imaginary video footage for an anti-tobacco promotion. Your target 

viewers are teenagers. 
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Recovering from addiction 
 
14 What do these pictures suggest to you? What do you know about 
getting off drugs and needle syringe programmes?1 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The first step in treatment is recognition by the individual that they have a problem. 
Detoxification and rehabilitation centers are available for all those who want to get off 
their addiction and become clean. For many people with drug addiction, multiple courses 
of treatment may be needed to achieve success. 

Support/Self-Help Groups: groups of individuals that meet voluntarily, dealing with 
similar issues to support each other with maintainig sobriety (e.g. AA).   
Drug Courts: special courts focused on rehabilitation. In some cases, drug courts may 
allow defendants to avoid jail time and other penalties in exchange for a rehab 
program, probation, and other restrictions.     

                                                           
1 Sources of images: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Therapeutic_group_ 
in_the_Rehabilitation_Center_for_alcohol_and_drug_addicts.jpg; www.philstar.com/the-freeman/cebu-
news/2016/08/24/1616746/drug-dependents-surrender-god  (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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Drug offences 

15 Read the text and discuss with your partner what punishment 
the following drug offenders and offences could call for, from the 
most lenient to the strictest.1 
Possession: to be found with an illegal drug, drug paraphernelia or other substance 
on your person or in your house, car, or otherwise knowingly in your control. 

Possession with intent: to knowingly have an illegal substance in your control, and 
either an amount that suggests you intend to sell or deliver the drug, or other reasons 
to believe you intended to distribute a drug. 

Drug distribution: involves transferring drugs from one person to another. Often 
referred to as “drug dealing”, distributing drugs can result in extremely serious criminal 
penalties. 

Drug trafficking: distribution or transportation of large amounts of drugs, either locally 
or internationally, is referred to as drug trafficking. Drug trafficking is a serious offence, 
and could be prosecuted in federal court. 

Grow houses: houses used for the cultivation of an illegal drug, usually marijuana. 

Prescription drug crime: drug crime involving unauthorised possession or distribution 
of prescription drugs, doctor prescriptions, or forged prescriptions. 

Drug manufacture: the creation of drugs, for example methamphetamines. 
Manufacturing drugs is a serious crime. 

A drug dealer is an individual who sells drugs, of any type or quantity, illegally. They 
can be small-time dealers or they can be highly organised groups and businessmen 
within high-organised operations that run like a serious business. Regardless if a 
person is selling small quantities of leftover painkillers or is selling large batches of 
illegal substances, that person is a drug dealer and is violating the law. Doing any 
transactions with that person can have serious legal consequences, including arrest 
and jail time.  

 

  

                                                           
1 Source: Drug Crime Glossary of Terms. 
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16 Fill in the gaps.1 
 

 
 conviction      prison      substances      substance      possessed      possession      sale      

prosecuted      substances      prohibits 

 
 
The law __________(1) the possession of controlled __________(2) unless prescribed by a 
physician. Controlled __________(3) include drugs such as marijuana, amphetamines and 
cocaine. There are also a number of prescription drugs that are illegal if __________(4) 
without the benefit of a prescription. The __________(5), delivery, manufacturing, or 
possession with intent to distribute a controlled __________(6) is a serious felony which can 
result in a lengthy __________(7) term and a substantial fine.  
__________(8) of any quantity of illegal drugs can bring a jail or prison term, depending on 
the quantity of the drug and on how the law classifies the dangerousness of the drug. Possession 
of even the smallest amount of some drugs, like cocaine, can result in a __________(9) and a 
possible jail sentence. Narcotics cases are commonly __________(10) in one of three ways. 
Either simple possession, sales or transportation, or possession with intent to sell.  
 

17 Form small groups. Read the text and write three questions 
referring to the main information in each paragraph. Then ask your 
questions from another group and answer theirs. 
 

The regulation of illegal drugs in Hungary:2  

What are the illegal drugs?         

The most common illegal drugs are marijuana, hash, ecstasy, amphetamines, cocaine, 
ketamine, opiates, heroin, magic mushroom and LSD. The consumption or possession of any 
of these substances is punishable by imprisonment. On top of these well known substances 
there is a new range of new psychoactive substances (so-called “legal highs”). These are 
typically sold in smart shops and have a similar chemical structure and effects to classic 
illegal drugs. To keep up with the rapidly changing market, the government introduced a 
temporary list of new psychoactive substances, which includes all the illegal designer drugs. 
Distribution of these substances is a criminal offence punishable by up to 3 years’ 
imprisonment. Possession for personal use is an administrative offence punishable by a fine. 
If you are unsure whether any particular substance is legal or not, you can check the up-to-
date list at drogriporter.hu/jegyzek. 

 

  

                                                           
1 Source: Types of drug offences  
2 Source: Drug Law in Hungary (2013). 
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What are the consequences if I am caught by the police?      

Hungarian drug laws are pretty harsh by European standards: For the possession or 
consumption of a small amount of a drug, you can be jailed for up to two years (see more 
about what counts as a marginal amount below). However this is very rarely enforced; and 
if it is the first time you have been caught, you can avoid court procedure by attending a 6 
months consultation program. If you are caught for a second time within two years, this 
option is not available.  

 

What constitutes a “small” amount?                                                                                              

It depends on the drug. However, for all drugs, the police will measure the weight of the pure 
psychoactive ingredient in your sample and the definition of what is a “small amount” 
is  defined in terms of the weight of the active pure substance. The drugs seized by the police 
are always tested by a forensic laboratory to see how much pure substance it contains. So 
depending on the purity of your drug the same “street amount” could be classified as small 
amount or not. In the table below you can find what counts as small and also the 
corresponding street weight, given the typical purity of samples confiscated by the police. 
If you are found to have distributed a small amount of an illicit drug, you are liable to up to 
2 years’ imprisonment; if it is bigger than a small amount, the punishment can be up to 20 
years’ imprisonment.   

 

 

Drug Upper limit of small amount of 
pure  substance 

Approximate upper 
limits of small amount 

in street samples 

Marijuana 6 g (total THC) ~ 60 g (with 10% purity) 

Amphetamines 0.5 g ~ 5 g (with 10% purity) 

Cocaine 2 g ~ 10 g (with 20% purity) 

Heroin 0.6 g ~ 3 g (with18% purity) 

MDMA (crystal) 1 g ~ 1,6 g (with 60% purity) 
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Drug-related slang terms  
19 Match the words with their definition.1 

 

  
                                                           
1 Relating to using illegal drugs. 

1 hookah 
a) sudden very clear memory of something that you 

experienced while under the influence of a drug 

2 bust 
b) a method of treating addiction to a drug that involves the 

suddenly stopping of taking the drug 

3 clean  
c) a quantity of an illegal drug that is arranged into a line 

before being snuffed 

4 cold turkey  d) water pipe  

5 line 
e) a courier who smuggles illegal drugs, sometimes using his 

body as a container 

6 420, 4:20, or 4/20 (four-
twenty) 

f) an occasion when the police go into a place to search it for 
illegal goods or activities, especially those relating to 
drugs 

7 flashback  
 

g) an intentional, lethal dose of heroin, can also refer to other 
downers DO  

8 golden shot    

h) a symbol in cannabis culture for smoking cannabis around 
4:20 p.m. and smoking cannabis in celebration on April 20 
– International day for cannabis-related protests that has 
become an international counterculture holiday.  Many such 
events have a political nature, advocating the liberalisation 
/ legalisation of cannabis. 

9 the horrors  
i) a strange experience that someone has because they have 

taken a powerful illegal drug 

10 drug mule 
j) an amount of a drug that someone feels they need to take 

regularly 

11  fix  k) no longer using illegal drugs  

12 tracks 
l) marks left by a needle on the skin of someone who uses 

illegal drugs 

13 comedown 
 

m) withdrawal symptoms 

14 good trip – bad trip 

n) severe physical and emotional symptoms that occur 
between 4 to 72 hours after withdrawal (e.g. panic, 
insomnia, vomiting, shaking, irritability, muscle cramps, 
etc.) 

 
 

What can the police do?1 

 

The police can ask for your ID at any time. If there is something suspicious about you, then 
the police can legally search your clothes, your baggage and your vehicle. If the police find 
drugs or items associated with drug usage on you – like a syringe – this initiates a legal 
process, during which you will be taken to a police station, where your statement will be 
taken and you are obliged to provide a urine or blood sample which will later be analysed 
by a laboratory. Typically, amphetamines leave a trace in your blood for 2–5 days. You have 
the right to remain silent and leave the police station without making an official statement, 
but you cannot make false accusations against others. It is important to note that if you state 
how much of a drug you have used in the past, this can be added to the amount found in your 
possession. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sources of images: https://444.hu/2016/08/04/25-kg-fuvet-talaltak-egy-gorog-ferfi-bmw-jeben-roszken; 
www.crimevoice.com/2013/05/17/traffic-stop-yields-13-pounds-of-meth/; 
www.gettyimages.in/photos/smuggling?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=smuggling  
(Downloaded 23. 07. 2020.) 
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Drug-related slang terms  
19 Match the words with their definition.1 

 

  
                                                           
1 Relating to using illegal drugs. 
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b) a method of treating addiction to a drug that involves the 

suddenly stopping of taking the drug 
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c) a quantity of an illegal drug that is arranged into a line 

before being snuffed 

4 cold turkey  d) water pipe  
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e) a courier who smuggles illegal drugs, sometimes using his 

body as a container 

6 420, 4:20, or 4/20 (four-
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f) an occasion when the police go into a place to search it for 
illegal goods or activities, especially those relating to 
drugs 

7 flashback  
 

g) an intentional, lethal dose of heroin, can also refer to other 
downers DO  

8 golden shot    

h) a symbol in cannabis culture for smoking cannabis around 
4:20 p.m. and smoking cannabis in celebration on April 20 
– International day for cannabis-related protests that has 
become an international counterculture holiday.  Many such 
events have a political nature, advocating the liberalisation 
/ legalisation of cannabis. 

9 the horrors  
i) a strange experience that someone has because they have 

taken a powerful illegal drug 

10 drug mule 
j) an amount of a drug that someone feels they need to take 

regularly 

11  fix  k) no longer using illegal drugs  

12 tracks 
l) marks left by a needle on the skin of someone who uses 

illegal drugs 

13 comedown 
 

m) withdrawal symptoms 

14 good trip – bad trip 

n) severe physical and emotional symptoms that occur 
between 4 to 72 hours after withdrawal (e.g. panic, 
insomnia, vomiting, shaking, irritability, muscle cramps, 
etc.) 
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20 Interpret the maps regarding drug supply routes and punishment 
for drug possession.1 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Sources of images: www.europol.europa.eu/socta/2017/drug-production.html; www.drugs4parents.com/ 
(Downloaded 22. 07. 2020.) 
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5C VIDEO 
How to spot cocaine use1 
1 Before you watch:  

Discuss which signs can help you recognise a drug user. Remember 
the ways in which drugs can be administered and think of the traces 
they might leave.  
 

2 After watching the video answer these questions: 
1. How does snorting cocaine affect the nose? 

2. How does it affect the eyes? 

3. How does it affect the pulse? 

4. What other marks are left on the body? 

5. What does crack look like?  

6. What serious health issues can its use result in?  

 

3 Decide whether the statements below are true or false and discuss 
why.  

1 Snorting the drug is less dangerous than injecting or smoking it. 

2 Cocaine is a popular depressant. 

3 Healthy heart rate for most adults is between 60 and 100 beats per minute. 

4 Dilated pupils cannot be seen in strong light. 

5 Crack is formed by mixing powdered cocaine with water and washing soda. 

6 Track marks are only left by injecting cocaine. 

7 Additives are harmless. 

 

4 What category of drugs does cocaine fall into and why? 
Which other drugs have similar effects and how are they 
administered? Use the categories mentioned in Part B, 
exercise 7. 

 

                                                           
1 Source: Spot Signs of Cocaine Use. 

 
 

20 Interpret the maps regarding drug supply routes and punishment 
for drug possession.1 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Sources of images: www.europol.europa.eu/socta/2017/drug-production.html; www.drugs4parents.com/ 
(Downloaded 22. 07. 2020.) 
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 to smuggle  

 DUI  

 BAC  

 designer drugs  

 solution  

 vapour  

 bong  

 golden shot  

 predisposition  

 to distribute  

 withdrawal symptoms  

 availability  

 paraphernalia  

 syringe  

 peer pressure  
 

2 Choose 10 to15 words from the Glossary and use them to write an 
essay (of 250–300 words) related to drugs. 
 

  

 
 

 
5D WRITING 
Check out the Misuse of Drugs Act 1971 for further information on 
Drugs and Crime (https://www.nidirect.gov.uk/articles/drugs-and-
crime#toc-2). Compare this with present Hungarian drug legislation.  

5E GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells and add other words that you have found 
useful in the lesson. 

Hungarian English Related word forms and/or meanings 
 dependence  

 misuse  

 abuse  

 addiction  

 overdose (OD)  

 legal drug  

 sobriety  

 muscle cramp  

 to ingest  

 prescription drug  

 to inhale  

 craving  

 hallucinogen  

 narcotic  

 self-help group  

 detoxification  

 to possess  

 vulnerable  

 dealer  

 to obtain  

 to confiscate  

 to feed the habit  

 drug tourism  

 dilated pupils  

 clenching teeth  

 fetal drug/alcohol 
syndrome 
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 to smuggle  

 DUI  

 BAC  

 designer drugs  

 solution  

 vapour  

 bong  

 golden shot  

 predisposition  

 to distribute  

 withdrawal symptoms  

 availability  

 paraphernalia  

 syringe  

 peer pressure  
 

2 Choose 10 to15 words from the Glossary and use them to write an 
essay (of 250–300 words) related to drugs. 
 

  



1526 
 

UNIT 6 TERRORISM 
6A INTRODUCTION 
Brainstorming 
1 Read the definition of terrorism taken from britannica.com, then look at the 
pictures and share your ideas on this topic.1 

Terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population 
and thereby to bring about a particular political objective. Terrorism has been practiced by 
political organisations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious 
groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence 
services, and police. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Source: Terrorism. Sources of images: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Former_Taliban_fighters_return_arms.jpg; 
www.flickr.com/photos/diariocriticove/14234700921; 
https://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:The_day_after_the_terrorist_attack_in_Stockholm_in_2017-22.jpg; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_041027-N-1810F-
070_Sailors_patrol_through_yellow_smoke_simulating_Chemical,_Biological,_Radiological_(CBR)_exposure_
during_combat.jpg; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_members_of_the_International_Association_for_Cereal_
Science_and_Technology.png; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20151030_Syrians_and_Iraq_refugees_arrive_at_Skala_Sykamias_Le
svos_Greece_2.jpg  (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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2 Do the quiz on your own and then check your answers with your 
partner. 

1. Which of these is the oldest terrorist organisation? 
a. Taliban 
b. Isis 
c. Al-Qaeda 
d. Boko Haram 

2. What was the earliest known terrorist 
organisation? 
a. Zealots of Judea 
b. ISIS 
c. The Assasins 
d. Al-Qaeda 

3. The distinctions between combatants and non-
combatants in contemporary wars involving terrorists 
are  
a. easy to establish 
b. useless 
c. often unclear 
d. not worth bothering about 

4. Jihad is an example of what type of 
terrorism? 
a. revolutionary 
b. state-sponsored 
c. religious 
d. political 

5. When the coverage of terrorism inspires more 
terrorism it is known as 
a. interoperability 
b. contagion effect 
c. cyberterrorism 
d. eco-terrorism 

6. A sleeper cell is 
a. an undercover officer 
b. terrorists who blend into the community 
c. where terrorists are held 
d. a place to observe terrorists 

7. Al-Shabbab is a terrorist group mainly operating in 
which country? 
a. Nigeria 
b. Norway 
c. Namibia 
d. Nicaragua 

8. In 2019 a Syrian man was arrested in 
Hungary. Which terror group did he belong 
to? 
a. Al Shabab 
b. Boko Haram 
c.Taliban 
d. Islamic State terrorist organisation 

9. How many planes were involved in the attacks on 
9/11? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

10. What is an example of an act of 
terrorism? 
a. stabbing a man in his home 
b. trespassing 
c. bombing a populated area 
d. starting a riot 

11. The response to terrorism and efforts to stop it is 
known as 
a. interoperability 
b. contagion effect 
c. cyberterrorism 
d. counterterrorism 

12. Biological Weapons of Mass Distruction 
were used as early as 
a. 1900’s 
b. 1800’s 
c. 1500’s 
d. 1300’s 

13. What does the Latin “terrere” word mean? 
a. to eat 
b. to frighten 
c. to trick 
d. to kill 

14. What event revived the use of the 
terrorism? 
a. World War I. 
b. World War II. 
c. Cold War 
d. French Revolution 

15. What does the IRA want? 
a. to invade Britain 
b. Removal of all British influence in Ireland 
c. Queen Elizabeth to step down 
d. Ireland to return to British rule 
 

16. Which president ordered the 
assassination of Bin-laden?  
a. D. Trump 
b. Clinton 
c. W. Bush 
d. Obama 
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5. The values of people on the left-wing could hardly be associated 
with modern terrorism. Despite this, and popular belief, left-wing 
terrorists have been responsible for the majority of nonlethal 
terrorist attacks.   

 
 
6. Terrorist attacks in the United States are rarely carried out by 

organised groups. Almost every terrorist attack on American soil – 
90% – have been carried out by a “lone wolf” or a few people at the 
very most.   

 
 
7. Even though the media has us all terrified, the reality is that the 

frequency of attacks in the United States has been on the decline 
since the 70s. There have been over 450 recorded attacks since 
1970. There are more mass casualty attacks, but there have been 
less overall attacks since then.   

 
 
8. Government studies have shown that terrorism doesn’t really work. 

A study from 2009 showed that not one extremist group has 
managed to successfully conquer a state across the 475 recorded 
terrorism campaigns.   

 
 
9. Most people think that terrorism is about spreading the religion or 

ideology of the attacker. This is false. Most terrorists enjoy hurting 
people more than anything else, meaning that terrorists are 
generally more sadistic than they are religious.  

 
 
10. Even though many people will claim that 9/11 was the largest 

recorded terror attack – an event that saw over 3,000 people killed – 
it isn’t the largest attempted attack on record. Back in 1997, four 
members of the KK planned to blow up a Fort Worth, Texas gas 
refinery. If the plan had succeeded then the resulting aftermath 
would have killed well over 30,000 people; ten times that of 9/11. 

 
  

 
 

6B VOCABULARY, READING  
 

1 Read the ten most shocking facts about modern terrorism and find 
a title for each text.1 
 
A) HOMEGROWN TERRORISTS  

B) RELIGIOUS TERRORISM 

C) WESTERN TERROR 

D) 9/11 WAS NOT THE LARGEST 

ATTEMPTED ATTACK 

E) SEPARATIST TERROR        

F) ORGANISED TERRORIST GROUPS     

G) TERRORISM IS INEFFECTIVE                 

H) LEFT-WING TERRORISTS 

I) ISLAMIC TERROR                                  

J) ATTACKS ARE ON THE DECLINE 

 
 

1. The reality of modern terrorism is that, despite what the media says, 
the majority of terrorist attacks have little to do with Islam. The 
terrorist organisation the Revolutionary Armed Forces of Columbia 
are actually a Marxist–Leninist group. 

 
 

2. The people in the west are not the main victims of modern terrorism. 
The west is where we hear the worst stories of course, but most 
terrorist attacks happen throughout Afghanistan, Iraq, and Pakistan. 
Around two-thirds of all fatal attacks in these places are by 
terrorists.   

 
 

3. The Charlie Hebdo attack in Paris is one of the largest terror 
attacks, but even that attack has been surpassed by more recent 
attacks. Even though these attacks happen, most European terrorist 
attacks are done by separatist movements, such as the Irish 
Republicanism attacks. 

 
 
4. Recent studies suggest that homegrown terrorists from the United 

States will kill more Americans than the Jihadists ever could. Some 
48 Americans have been killed as a result of right-wing extremism 
since the 9/11 attacks.   

 

                                                           
1 Source: The 10 Most Shocking Facts about Modern Terrorism. 
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1                                  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3                                                                4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5            6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7              8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

2 Match a terror attack with a date and a picture. Write the solution in 
the box in chronological order.1 

 

Terror attack         

Date         

Picture         

 
1 Three Romanian terrorists kill 

an aircrew member aboard a 
Romanian airliner. This is 
regarded as the first aircraft 
hijack resulting in a fatality. 

 2 Freedmen and their Republican 
Party allies are killed by the Ku 
Klux Klan and well-organised 
campaigns of violence by other 
local whites in a campaign of 
terrorist violence that weakened 
the reconstructionist governments 
in the Southern United States and 
helped re-establish legitimised 
segregation.  

 3 A 120 mm mortar shell 
hit the center of a 
Markale (market) in 
Sarajevo, killing 68 
people. The Army of 
Republika Srpska was 
blamed for the attack 
and perpetrated a 
similar massacre the 
next year. 

     

4 Gunpowder Plot: A group of 
English Catholics led by 
Robert Catesby plotted to 
bomb the House of Lords in 
order to kill King James I, 
with the goal of installing his 
nine-year-old daughter 
Princess Elizabeth as the 
Catholic head of state. 

 5 24 people were killed when a 
terrorist bombed the Royal 
Couple, Alfonso XIII of Spain and 
Victoria Eugenie, on their wedding 
day. 

 6 Two simultaneous 
explosions took place 
near a restaurant in 
Saigon bombing 
during the Vietnam 
War. The attack killed 
42 people and 80 were 
wounded. 

     

7 Three separate explosions 
and six mass shootings 
occurred, including bombings 
near the Stade de France in 
the northern suburb of Saint-
Denis. The deadliest attack 
was at the Bataclan theatre 
where attackers took 
hostages and engaged in a 
standoff with police. 30 
civilians were killed in the 
attacks. 

 a 5 November 1605 
b 31 May 1906 
c 13 November 2015 
d 26 June 1965  
e 25 July 1947  
f February 1994  
g 1865–1877 
h 1 March 1975  

 8 An explosion aboard a 
Nairobi–Mombasa 
regular route bus in 
Nairobi kills 26 and 
injures another 60. 
The Kenyan People 
Liberation Front 
claimed responsibility 
for the blast. 

                                                           
1 Sources of images:  
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:13_November_2015_Paris_attacks_-
_montage.jpg; https://pixabay.com/hu/photos/kenya-nairobi-afrika-mombasa-fekv%C5%91-3786063/; 
www.flickr.com/photos/13476480@N07/5953133276; https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ku_Klux_ 
Klan_ceremony_in_London,_Ontario.jpg; www.foxcrawl.com/wp-content/uploads/2013/01/Romanian-Tars-
plane-first-ever-hijacked-airliner.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfonso_XIII_of_Spain_ 
and_Victoria_Eugenie_of_Battenberg,_c._1906.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarajevo_Markt05.jpg; 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:The_Gunpowder_Plot_-
_The_conspirators%E2%80%99_last_stand_at_Holbeach_House.jpg  (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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7              8 
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4 Sort the facts related to the various terrorist groups under the appropriate 
headings. You can use Google to help.1 

    
Al Shabaab Islamic State Boko Haram the Taliban 

 
 
 
 

   

 
1 It refers to itself as the Islamic Emirate of Afghanistan. 
2 It is widely known for its videos of beheadings and other 

types of execution of both soldiers and civilians, including 
journalists and aid workers. 

3 Under its strict brand of sharia, stonings, amputations, and 
beheadings are regular punishments for criminals and 
apostates. 

4 UNICEF says this group has kidnapped more than 1,000 
children in northeastern Nigeria since 2013. 

5 It controls much of the southern Somalia region and small 
pockets in Kenya and Ethiopia along the Somali border. 

6 As a caliphate, it claimed religious, political and military authority over all Muslims worldwide. 
7 It emerged in 1994 as one of the prominent factions in the Afghan Civil War and largely consisted 

of students. 
8 It has also engaged in cultural genocide, destroying numerous monuments including the famous 

1500-year old Buddhas of Bamiyan. 
9 Reclusive leader Mullah Mohammed Omar led the Taliban from the mid-1990s until his death in 2013. 
10 Their main goal was to “purify Islam in northern Nigeria.” 
11 It prohibits activities like listening to music or shaving one’s beard. 
12 Most members are Pashtun, the largest ethnic group in Afghanistan. 
13 In the local Hausa dialect, it means “Western education is forbidden.” 
14 Founded by Mohammed Yusuf in 2002. 
15 The group violently persecutes non-Muslims and clashes frequently with humanitarian and 

international aid workers. 
16 The group’s aim is to impose its interpretation of Islamic law on Afghanistan and remove foreign 

influence from the country. 
17 It has killed tens of thousands and displaced 2.3 million from their homes and was ranked as the 

world’s deadliest terror group by the Global Terrorism Index in 2015. 
18 The group predominately conducts attacks targeting 
the Somali government and the African Union Mission to 
Somalia. 
19 It is known for its destruction of cultural heritage sites. 
20 By December 2015 it had held a large area in western 
Iraq and eastern Syria, containing an estimated 2.8 to 8 
million people, where it enforced its interpretation of sharia 
law.                                                

                                                           
1 Sources of images: https://upge.wn.com/?template=cheetah-
worldphotos%2Findex.txt&action=search&search_string=keyword%3Ajohn+brennan&language_id=1&sort_typ
e=-pub-datetime&corpus=current&search_type=boolean; 
www.pinterest.com.mx/pin/806425877004357301/?lp=true (Downloaded 23. 07. 2020.) 
  

 
 

3 Read some extracts from “European Union Terrorism situation and trend 
report” (2018) by TE SAT and answer the questions below.1 

 
“Jihadist attacks are committed primarily 
by homegrown terrorists, radicalised in 
their country of residence without having 
travelled to join a terrorist group abroad. 
This group of home-grown actors is 
highly diverse, consisting of individuals 
who have been born in the EU or have 
lived in the EU most of their lives, may 
have been known to the police but not for 
terrorist activities and often do not have 
direct links to the Islamic State (IS) or any 

other jihadist organisation.” 
 
“Recent attacks prove jihadist terrorists’ preference for attacking people rather than other targets 
provoking less of an emotional response from the general public, such as damage to premises or loss 
of capital.” 
 
“There is no evidence of chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) weaponry being used by 
terrorists in the EU, despite indications of jihadist terrorists taking an active interest in its possibilities. 
Improvised explosive devices, firearms and improvised weapon, such as knives and vehicles, are 
the weapons of choice with which recent attacks were carried out. These weapons, except for explosive 
devices, do not require much preparation or special skills to be employed in terrorist attacks, which are 
either carefully prepared or carried out spontaneously.” 
 
“In 2017 Member States carried out several investigations into financing of terrorism. One major 
investigation focused on a large network of Lebanese nationals offering money laundering services to 
organised crime groups in the EU and using a share of the profits to finance terrorism-related activities 
of the Lebanese Hezbollah’s military wing. The cooperation of these money launderers and 
Hezbollah’s military wing was a clear example of a nexus between organised crime and terrorism.” 
 
"While terrorist groups use the internet to reach their followers and spread their message, their capability 
to launch attacks via the internet appears to remain extremely limited. The absence of any major cyber-
attacks by terrorist organisations can be interpreted as the result of a lack of appropriate technical 
skills within the groups. A number of cyber-terrorist groups have come to light over the past few years. 
However the overall threat from a cyber-attack of terrorist origin appears to remain low.” 

Source: Europol 
 

1 What is known about the background and origin of Jihadist attackers? 
 
2 Who are the targets of recent terror attacks and why? 

 
3 Why are simple weapons like knives or vehicles used by terrorists?  
 
4 According to the passage, how is organised crime linked to terrorism? 

 
5 What role does cyber crime play in terrorism? 

  

                                                           
1 Source: European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018. 
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4 Sort the facts related to the various terrorist groups under the appropriate 
headings. You can use Google to help.1 

    
Al Shabaab Islamic State Boko Haram the Taliban 

 
 
 
 

   

 
1 It refers to itself as the Islamic Emirate of Afghanistan. 
2 It is widely known for its videos of beheadings and other 

types of execution of both soldiers and civilians, including 
journalists and aid workers. 

3 Under its strict brand of sharia, stonings, amputations, and 
beheadings are regular punishments for criminals and 
apostates. 

4 UNICEF says this group has kidnapped more than 1,000 
children in northeastern Nigeria since 2013. 

5 It controls much of the southern Somalia region and small 
pockets in Kenya and Ethiopia along the Somali border. 

6 As a caliphate, it claimed religious, political and military authority over all Muslims worldwide. 
7 It emerged in 1994 as one of the prominent factions in the Afghan Civil War and largely consisted 

of students. 
8 It has also engaged in cultural genocide, destroying numerous monuments including the famous 

1500-year old Buddhas of Bamiyan. 
9 Reclusive leader Mullah Mohammed Omar led the Taliban from the mid-1990s until his death in 2013. 
10 Their main goal was to “purify Islam in northern Nigeria.” 
11 It prohibits activities like listening to music or shaving one’s beard. 
12 Most members are Pashtun, the largest ethnic group in Afghanistan. 
13 In the local Hausa dialect, it means “Western education is forbidden.” 
14 Founded by Mohammed Yusuf in 2002. 
15 The group violently persecutes non-Muslims and clashes frequently with humanitarian and 

international aid workers. 
16 The group’s aim is to impose its interpretation of Islamic law on Afghanistan and remove foreign 

influence from the country. 
17 It has killed tens of thousands and displaced 2.3 million from their homes and was ranked as the 

world’s deadliest terror group by the Global Terrorism Index in 2015. 
18 The group predominately conducts attacks targeting 
the Somali government and the African Union Mission to 
Somalia. 
19 It is known for its destruction of cultural heritage sites. 
20 By December 2015 it had held a large area in western 
Iraq and eastern Syria, containing an estimated 2.8 to 8 
million people, where it enforced its interpretation of sharia 
law.                                                

                                                           
1 Sources of images: https://upge.wn.com/?template=cheetah-
worldphotos%2Findex.txt&action=search&search_string=keyword%3Ajohn+brennan&language_id=1&sort_typ
e=-pub-datetime&corpus=current&search_type=boolean; 
www.pinterest.com.mx/pin/806425877004357301/?lp=true (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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6C VIDEO 
Part 1: Boko Haram and Al-Shaabab1  

 
1 Watch the video about Boko Haram and answer the questions. 
 

1) What happened in Borno, Nigeria? 
 

2) What is the main target for Boko Haram? 
 

3) Who are their victims? 
 

4) How are the north and the south different in Nigeria? 
 

5) What did the investigative report by Frontline reveal? 
 

6) How was the delayed election viewed? 
 
2a Watch the video about Al-Shaabab and fill in the boxes. What do the 
numbers refer to? 
 
148  

2006  

40  

9000  

700  
 
2b Watch the video again and finish the sentences. 
 
1 Back in 2006 
_______________________________________________________________. 
 
2 Following the ICU’s loss, militant hardliners 
_______________________________________. 
 
3 By 2009, they had retaken Mogadishu, and 
_______________________________________. 
 
4 This split has lead 
___________________________________________________________. 
 
6 Over the past few months, 
_____________________________________________________. 
 
7 Boko Haram, another violent 
___________________________________________________.  

                                                           
1 Source: Boko Haram and the crisis in Nigeria, explained; What Is Al-Shabaab And What Do They Want In 
East Africa? 
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Part 2: The Taliban and ISIS  
 
1a Watch the short videos and discuss them. 
1b Based on the knowledge gained, make a presentation about one of the 
terrorist groups.1 

 
The Taliban (0:32 – 8:02): www.youtube.com/watch?v=jC7sRyh80lY  
 
Islamic State (0:00 – 6:18): www.youtube.com/watch?v=pzmO6RWy1v8  

 
6D VOCABULARY PRACTICE 
 
1 Put the words into the correct place in the sentences.2 

 
 

potential threat        suicide attacks     operations     circumstances 

nuclear             countermeasures         unconventional 

 
Terrorist tactics tend to favour attacks 

that avoid effective _________________ 

and exploit vulnerabilities. As such, 

terrorist groups have the potential to 

utilise many different types of terrorism 

tactics depending on the ____________ 

and the perceived likelihood of success. 

Some tactics are more conventional and widely used in the ___________ of many 

terrorist groups. These tactics include shootings, hijackings, kidnappings, 

bombings, and _____________. Other tactics are seen more _____________ and 

have only been used in a few instances, if at all. However, these unconventional 

tactics are perceived by government officials and experts alike as serious 

_______________. Some types of unconventional terrorism tactics commonly 

recognised by terrorism experts are bioterrorism, agroterrorism, ______________ 

terrorism, and cyberterrorism. 

  
                                                           
1 Source: Who are the Taliban?; The rise of ISIS, explained in 6 minutes. 
2 Source: Tactics of terrorism 
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2 Match the terms with the definitions. 
 

1 One who prefers to go without the 
company or assistance of others. 

a) underer 

2 A number of people who are responsible 
for committing a crime. 

b) perpetrators 

3 Planned and executed as to conceal the 
identity of or permit plausible denial by 
the sponsor. 

c) international terrorism 

4 Female Chechen insurgent who commits 
suicide bombing attacks. 

d) running amoc 

5 Terrorism practiced in a foreign country 
by terrorists who are not native to that 
country. 

e) modus operandi 

6 An episode of sudden mass assault 
against people or objects usually by a 
single individual following a period of 
brooding. 

f) narco terrorism 

7 A method of operating or functioning. g) covert operation 

8 Terrorism conducted to further the aims 
of drug traffickers. It may include 
assassinations, extortion, hijackings, 
bombings, and kidnappings directed 
against judges, prosecutors, elected 
officials, or law enforcement agents, and 
general disruption of a legitimate 
government to divert attention from drug 
operations. 

h) lonely offender 

9 A covert unconventional warfare 
organisation established to operate in 
areas denied to the guerrilla forces or 
conduct operations not suitable for 
guerrilla forces. 

i) Black Widow 
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3 Do the crossword on terrorism. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Across:  
 

 

 
 
 
 
Down 
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4a Match the scrambled words with the definitions. Then choose 
some of the words and write compound sentences. 

 
 
1. retsmrroi a) A company, business, club, etc., 

formed for a particular purpose. 

2. thoos b) A particular way of doing 
something. 

3. edisuic c) Belief in and support for ideas that 
are very far from what most people 
consider correct or reasonable. 

4. orianisatgon d) The movement of persons from 
one country or locality to another. 

5. bmob e) A device designed to explode in 
order to injure or kill people or to 
damage or destroy property. 

6. terppreator f) To stop and steal (a moving 
vehicle). 

7. meosdopurandi g) To cause a bullet, arrow, etc., to 
move forward with great force from 
a weapon. 

8. ietrexmsm h) Somebody doing something illegal. 

9. mitagrion i) The use of violent acts to frighten 
the people in an area as a way of 
trying to achieve a political goal. 

10. hijkac j) The act of killing yourself because 
you do not want to continue living. 
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6E SPEAKING 
 

1a Comment on the photos below. What have you read about these 
terror attacks?1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1b Find two more terror attacks on the internet and discuss them with your 
partner. 
  

                                                           
1 Sources of images: http://nyta.us/event/oral-histories-of-the-november-13-terrorist-attacks-in-paris-and-of-
september-11-in-the-u-s/; https://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:2016_Berlin_Christmas_market_truck_attack.jpg;   
https://da.wikipedia.org/wiki/Attentatet_i_London_3._juni_2017; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_Stockholm_attack.png (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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2 Speed questioning. Sit in two rows facing each other. Everyone will 
have the same set of questions in their hands (see below). Change 
partners every two minutes until you get to the end of the questions. 

 
1. Are there any terrorist groups in your or in a neighbouring country? 
2. What or who do you think the next terrorist target will be and where? 
3. What is terrorism? How do you define it? 
4. What are the aims of terrorism? 
5. What would you do if you found out that someone you know was a potential 

terrorist? 
6. Would you change or have you ever changed your travel plans as a result or 

fear of a terrorist attack? 
7. Which terror attack have you heard of do you remember the most clearly? 

 

6F WRITING 
1 Look at the charts and write a summary in 120 words for your 
superintendent.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Sources of images: 
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180718PHT08207/20180718PHT08207_original.jpg; 
www.statista.com/chart/4093/people-killed-by-terrorist-attacks-in-western-europe-since-1970/ (Downloaded 23. 
07. 2020.) 
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6G TRANSLATION 
1 Make an English summary of the statement published by TEK, the 
Hungarian Counter Terrorism Centre.1 

 

KÖZLEMÉNY 2019. 03. 23. 

 

A Terrorelhárítási Központ (TEK) a 
terrorizmus miatt 2019. március 22-én 
őrizetbe vett szír állampolgárral kapcsolatban 
– a média élénk érdeklődésére tekintettel – 
az alábbi tájékoztatást adja. Korábbi 
fogvatartási helyén, a nyírbátori Menekültügyi 
Őrzött Befogadó Központban a még 
idegenrendészeti őrizetben lévő F. Hassan 
demonstratívan fekete öltözékben járt, mint 
az Iszlám Állam terrorszervezet harcosai, de 
nem vett részt a közös imákon.  Mivel az őrzött 
állomáson elhelyezettekkel konfliktusba került, illetve össze is verekedett, ezért az 
azóta őrizetben lévő F. Hassant a rendőrségi fogdában kiemelt figyelemmel kísérik. 
F. Hassan 2016-ban hagyta el Szíriát, Görögországban menekült kérelmet nyújtott 
be, melyet a hatóságok elfogadtak. A szír férfi a Görögországban kiállított menekült 
úti okmány felhasználásával érkezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtérre. Az említett – szabályosan kiállított – okirattal utazott, a rendelkezésre 
álló információk szerint Magyarországra érkezését megelőzően Európa több 
országában is megfordult. 

A TEK felderítése során vizsgálja F. Hassan európai tevékenységét és 
kapcsolatrendszerét. A szír férfi korábbi bűnös tevékenységének feltárása 
érdekében a magyar terrorelhárítás együttműködik az Europollal, több ország 
rendvédelmi szervével és titkosszolgálatával. A TEK feljelentése alapján elrendelt 
eljárásban a Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványt tesz a gyanúsított 
letartóztatására.  

 
Terrorelhárítási Központ 

 

 
  

                                                           
1 Source: Közlemény 2019.03.23. Source of image:  https://en.wikipedia.org/wiki/Counter_Terrorism_Centre  
(Downloaded 23. 07. 2020.) 
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6H GLOSSARY 
 
1 Fill in the empty cells in the table. 
 

English Hungarian 

belief  

Black Widow  

circumstances  

contagion effect  

countermeasures  

covert operation  

fatal  

fear  

genocide  

intelligence service  

interoperability  

lonely offender  

majority  

mass casualty attack  

modus operandi  

narco terrorism  

nonlethal  

operations  

perpetrator  

political objective  

potential threat  

responsible for  

revolutionary  

rightist  

running amoc  
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separatist movement  

suicide attack  

surpass  

underer  

violence  
    

2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 
categories. Compare your solutions with those of other 
groups/pairs. 
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UNIT 7 CRIME SCENE INVESTIGATION 
7A INTRODUCTION 

1 The words in the box are all related to the special field of crime scene 
investigation. Do you know these concepts? Discuss their meanings with a pair 
or in a group.  

 

 

 
 

2 Read the definitions, then find a correct match for the terms and connect them 
with a line.1  

Crime scene investigation: The use of physical evidence at the scene of the crime and the use 
of deductive and inductive reasoning to gain knowledge of the events surrounding the crime. 
Crime scene investigation is multidisciplinary and involves a systematic search of the crime 
scene; meticulous observation and documentation of the scene; photography and sketching 
of the scene; the identification, processing and collection of physical evidence such as 
fingerprints, footwear impressions, hair, fibers, biological fluids, and materials for DNA 
analysis; and, perhaps most important, the application of careful reasoning to the facts. 

 
 

Forensic Science: The application of scientific knowledge and methodology to legal problems 
and criminal investigations. Sometimes called simply forensics, forensic science encompasses 
many different fields of science, including anthropology, biology, chemistry, engineering, 
genetics, medicine, pathology, phonetics, psychiatry, and toxicology. The related term 
criminalistics refers more specifically to the scientific collection and analysis of physical 
evidence in criminal cases [...] Many law enforcement agencies operate crime labs that perform 
scientific studies of evidence.’  
 

1 deductive reasoning  

2 inductive reasoning  

3 multidisciplinary  

4 sketching   

5 biological fluids  

6 encompass   

7 criminalistics 

8 meticulous 

a) contain 

b) forensics 

c) precise 

d) including many scientific fields 

e) rough drawing 

f) bottom-up approach 

g) liquid from the human body 

h) top-down approach 

 

                                                           
1 Sources: Medical Definition of Crime scene investigation; Forensic Science. 

physical evidence         DNA processing          fibre 

chain of custody        contamination        remains        profiling 
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3 Answer the questions one by one, taking turns with your partner. 
 

a. What does crime scene investigation aim to find at a scene in general? 

 
b. What are some other names for forensic science? 

 
c. What are the key stages of CSI? 

 
d. Which sciences in different fields are involved in forensics? 

 
4 Test your knowledge by choosing the correct answer in this mini quiz.1 

 
1. Which one of these is NOT a class characteristic of a fingerprint? 

a) Whorl 

b) Tented Arch 

c) Loop 

d) Bifurcation 

 

2. Forensic science is the science pertaining to what? 

a) Fingerprints 

b) Murder 

c) Law 

d) Medicine 

 

3. True / False: Fingerprint evidence is infallible. 

a) True 

b) False 

 

4. SOCO stands for… 

a) Special Officers to Catch Offenders 

b) Services of Criminal Offences 

c) Scene of Crime Officer 

d) Special Officer in Criminal Offences 

                                                           
1 Source: General Awareness: Forensic Quiz, 2012. 
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5. True / False: DNA is stored in the white blood cell component of blood. 

a) True 

b) False 

 

6. What is the name of the light source that is commonly used in forensic 
investigation? 

a) PoliLight 

b) PoliLuminescence 

c) LaserLight 

d) LaserLumination 

 

7. Ted Bundy was an American serial killer who was convicted on the basis of 
which type of forensic evidence? 

a) DNA fingerprinting 

b) Ballistics 

c) Latent fingerprinting 

d) Bite marks 

 

8. If you know what to look for, you can tell a male from a female skull. Which 
of the following statements is FALSE? 

a) The male skull is usually larger 

b) The male skull has a more prominent brow ridge 

c) The male skull has a heavier jaw 

d) The male skull has a more rounded chin 
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7B READING AND VOCABULARY 

1 Look at the montage. What sort of modern forensic technologies might the 
photos be related to? Discuss with a partner.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sources of images: https://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/MCICPMS.html; 
https://airfreshener.club/quotes/alternative-light-photography-forensic-nursing.html; 
http://kuulapaa.com/home/highspeed/pistols.html; https://www.thebestphotos.eu/video-spectral-comparator-
2000.html; 
www.google.hu/search?q=digital+surveillance+for+xbox+forensics&hl=hu&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&s
a=X&ved=0ahUKEwipqovW-
MfhAhUnuqQKHUKRDdYQpwUIHg&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=L9kQvXg0Wqkc-M:; 
https://eforensicsmag.com/biometric-facial-recognition-database-systems/; https://aboutforensics.co.uk/forensic-
anthropology/; www.gemalto.com/govt/biometrics/afis-history; www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-
forensic-accounting/ (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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2a Read the text in pairs or in small groups paragraph by paragraph, taking in 
turns. Check the meanings of new words if necessary. 

2b Find the correct headings for each paragraph, as well as the matching photo 
from exercise 1. Enter them all in the matrix below.1 

Video Spectral Comparator 2000 
Link Analysis Software for Forensic Accountants 
Alternative Light Photography 
DNA Sequencer 
Digital Surveillance For Xbox (XFT Device) 
High-Speed Ballistics Photography 
Magnetic Fingerprinting and Automated Fingerprint Identification (AFIS) 
Forensic Carbon-14 Dating 
Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) 
3D Forensic Facial Reconstruction 
 

Photo 
label 

Paragraph 
number 

Paragraph heading 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

h)    

i)    

j)    
 

 

10 MODERN FORENSIC SCIENCE TECHNOLOGIES 

As technology infiltrates every aspect of our lives, it is no wonder that solving crimes has 
become almost futuristic in its advances. From retinal scanning to trace evidence chemistry, 
actual forensic technologies are so advanced at helping to solve crimes that they seem like 
something from a science fiction thriller. 

With all this forensic technology, it’s no wonder that this field is one of the fastest growing in 
the U.S. Shows like CSI and NCIS have made most of the forensic science techniques used 
today common knowledge. You might think that virtually the whole gamut of forensic 
technology is old hat to today’s savvy viewer. In fact, there are a number of incredibly cool 
forensic technologies that you probably never knew existed.  

                                                           
1 Source: 10 modern forensic science technologies. 
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10 COOL TECHNOLOGIES USED IN FORENSIC SCIENCE 

1. When broken glass is involved in a crime, 
putting together even tiny pieces can be key 
to finding important clues like the direction of 
bullets, the force of impact or the type of 
weapon used in a crime. Through its highly 
sensitive isotopic recognition ability, the LA-
ICP-MS machine breaks glass samples of 
almost any size down to their atomic 
structure. Then, forensic scientists are able 
to match even the smallest shard of glass 
found on clothing to a glass sample from a 
crime scene. In order to work with this type 
of equipment in conjunction with forensic 
investigation, a Bachelor’s Degree in 
Forensic Science is usually necessary. 

6. Although this forensic technology is not 
considered the most reliable, it is definitely 
one of the most interesting available to 
forensic pathologists, forensic 
anthropologists and forensic scientists. In 
this technique, 3D facial reconstruction 
software takes a real-life human remains and 
extrapolates a possible physical 
appearance. In order to run this type of 
program, you should have a Bachelor’s 
Degree in Forensic Science, a Master’s 
Degree in Forensic Anthropology or a 
Medical Degree with an emphasis on 
Forensic Examination and Pathology. 

 2.   For a forensic nurse, being able to 
quickly ascertain how much physical 
damage a patient has suffered can be the 
difference between life and death. Although 
they have many tools at their disposal to help 
make these calls quickly and accurately, 
Alternative Light Photography is one of the 
coolest tools to help see damage even 
before it is visible on the skin. A camera such 
as the Omnichrome uses blue light and 
orange filters to clearly show bruising below 
the skin’s surface. In order to use this 
equipment, you would need a MSN in 
Forensic Nursing. 

7. Most people are familiar with the 
importance of DNA testing in the forensic 
science lab. Still, most people don’t know 
exactly what DNA sequencers are and how 
they may be used. Most forensic scientists 
and crime lab technicians use what’s called 
DNA profiling to identify criminals and victims 
using trace evidence like hair or skin 
samples. In cases where those samples are 
highly degraded, however, they often turn to 
the more powerful DNA sequencer, which 
allows them to analyse old bones or teeth to 
determine the specific ordering of a person’s 
DNA nucleobases, and generate a “read” or 
a unique DNA pattern that can help identify 
that person as a possible suspect or criminal. 

3. You might not think of it right away as a 
tool for forensic scientists, but ballistics 
specialists often use high-speed cameras in 
order to understand how bullet holes, 
gunshot wounds and glass shatters are 
created. Virtually anyone, from a crime 
scene investigator to a firearms examiner, 
can operate a high-speed camera without 
any additional education or training. Being 
able to identify and match bullet trajectories, 
impact marks and exit wounds must be done 
by someone with at least a Bachelor’s of 
Science in Forensic Science. 
 

8. Carbon dating has long been used to 
identify the age of unknown remains for 
anthropological and archaeological findings. 
Since the amount of radiocarbon (which is 
calculated in a Carbon-14 dating) has 
increased and decreased to distinct levels 
over the past 50 years, it is now possible to 
use this technique to identify forensic 
remains using this same tool. The only 
people in the forensic science field that have 
ready access to Carbon-14 Dating 
equipment are forensic scientists, usually 
with a Master’s Degree in Forensic 
Anthropology or Forensic Archaeology. 

  



1551 
 

4. For crime scene investigators and forensic 
scientists, this is one of the most valuable 
forensic technologies available anywhere. 
With this machine, scientists and 
investigators can look at a piece of paper and 
see obscured or hidden writing, determine 
quality of paper and origin and “lift” indented 
writing. It is sometimes possible to complete 
these analyses even after a piece of paper 
has been so damaged by water or fire that it 
looks unintelligible to the naked eye. In order 
to run this equipment, at least a Bachelor’s 
degree in Forensic Science or a Master’s 
Degree in Document Analysis is usually 
required. 

9. With these forensic technologies, crime 
scene investigators, forensic scientists and 
police officers can quickly and easily 
compare a fingerprint at a crime scene with 
an extensive virtual database. In addition, the 
incorporation of magnetic fingerprinting dust 
and no-touch wanding allows investigators to 
get a perfect impression of fingerprints at a 
crime scene without contamination. While 
using AFIS requires only an Associate’s 
Degree in Law Enforcement, magnetic 
fingerprinting usually requires a Bachelor’s 
Degree in Forensic Science or Crime Scene 
Investigation. 

5. Most people don’t consider a gaming 
system a potential place for hiding illicit data, 
which is why criminals have come to use 
them so much. In one of the most ground-
breaking forensic technologies for digital 
forensic specialists, the XFT is being 
developed to allow authorities visual access 
to hidden files on the Xbox hard drive. The 
XFT is also set up to record access sessions 
to be replayed in real time during court 
hearings. In order to be able to access and 
interpret this device, a Bachelor’s Degree in 
Computer Forensics is necessary. 

10. When a forensic accountant is trying to 
track illicit funds through a sea of paperwork, 
link analysis software is an invaluable tool to 
help highlight strange financial activity. This 
software combines observations of unusual 
digital financial transactions, customer 
profiling and statistics to generate 
probabilities of illegal behavior. In order to 
accurately understand and interpret findings 
with this forensic technology, a Master’s 
Degree in Forensic Accounting is necessary. 
 

                    

3 Find synonyms for the words and phrases from the text using a printed or 
online dictionary.  

ascertain: ______________ 

anthropological: _______________ 

impression: ___________ 

obscured: ___________ 

finding: ____________ 
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4 Work out which concepts referred to in the text are missing from the sample 
sentences. Each line is for a separate word, and the first and last letters are given. 

a. The d___________ _________ __________s can change depending on their type, the 
type of glass and the angle impact. 

b. A f__________ __________t utilises auditing and investigative skills to look beyond 
numbers and deal with the business reality of a situation. 

c. This scientific instrument, the D_____ _______r, contributed greatly to the success of the 
Human Genome Project. 

d. Before going on with the investigation, we need a b________ __________t to define the 
calibre and type of weapon based on the gunshot wound. 

e. F_________ _________g involves collecting evidence that can be used to prosecute 
perpetrators who commit violent and abusive acts. 
 

f. Let’s send this piece of paper to the lab for analysis to make out if there is some 
h________ ________g on it. They have the equipment for this. 
 

g. Only if you have a nationwide, e__________ _________ _________e, do you have the 
chance to identify someone based on a fingerprint left behind. 
 

h. The capabilities of a h____-_____ ______a are immense. With proper lighting and 
exposure, it is able to reveal evidence that is concealed from the human eye. 
 

i. The retrieval of f________ ________s must be done with great care in order not to destroy 
evidence, with the experts’ adherence to forensic archaeological principles. 
 

5 Find the terms in the text that could be replaced by the following alternatives.  

trial = ________________ 
assume = _______________ 
penetrate = _______________ 
revolutionary = ______________ 
illegible = __________________ 

6 Write which words and phrases in the text could be explained with using 
sentences.  

____________________= illegal source of money appearing on a bank account  

____________________= a programme written to identify a person by certain traits  

____________________= compromising evidence as a result of other material that makes it 
impossible to use 

____________________= a method used to determine the age or date of organic material 
with radioactive isotopes 

____________________= the path of a flying object  
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7C VIDEO, LISTENING AND SPEAKING 
1 You are going to watch a video about the real science of forensics. Beforehand, 
read the gapped sentences together with a working partner while looking up the 
meanings of and clarifying possible new words. 
a. Forensics is basically applying science in the field of _______________________. 
b. The educational minimum for forensic experts is to hold a/an 

_______________________. 
c. Hollywood films present the forensic __________ well, but they are not as 

_______________ as they appear on TV. 
d. In the imaginary case, forensic investigators find ____________________ in the 

victim’s ___________________. 
e. The investigators know Bob was alive at 5 p.m. because of its ________________.  
f. “Mortis” simply stands for the word ________________ in _______________ 

language. 
g. “Livor mortis” signifies __________________________.  
h. Due to “livor mortis” and gravity, the dead body’s skin goes __________________. 
i. The blood dries  ___________________ after the time of death. 
j. “Rigor mortis” means ____________________. 
k. The human body uses a lot more energy to make the muscles ____________, not to 

___________. 
l. A dead body can’t uncontract its muscles because it doesn’t get any 

more___________________. 
m. “Rigor mortis” is effective between ________ and _____________ after the time of 

death. 
n. “Algor mortis” means the cadaver loses heat at the rate of 

_________________________. 
o. Being alive, Bob’s body temperature was around __________, his dead body’s 

temperature is_____________, which is a difference of ______________ probably 
lost in a matter of_____________. 

p. The winter morning in Chicago makes the cooling process _____________. 
q. To investigate who was with Bob, the detectives review the 

_____________________________. 
r. It’s hard to make out the stalker’s face because it’s 

_________________________________. 
s. What is possible in TV shows isn’t possible; what isn’t in real life, that is to 

____________________ the picture. 
t. The resolution of a digital image depends on the number of _________________ in 

it. 
u. The victims’ follower returned ___________________ later so the detectives get a 

close-up image which they run in a _____________________. 
v. Finding patterns in a human face is easy for ____________ but hard for 

________________. 
w. All facial dimensions unique to a person are known as ___________________. 
x. Sophisticated databases seen in TV shows simply ______________, but the world’s 

biggest biometric database is being put together by the ______________. 
y. Existing databases are _____________, the one in Chicago is called 

___________________. 
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z. The possible murder weapon found on the shelf is a _______________ with a dark 
red _________ on.  

aa. The Kastle-Meyer test is used to determine whether the substance is 
_________________. 

bb. The two compounds added to the swab are _________________ and 
_________________. 

cc. If the substance is present, it acts as a catalyst and makes the compound turn into 
the colour _______. 

dd. The last test they run is called ______________________. 
ee. A molecule is made up of four different parts, or _________________. 
ff. Forensic experts use a technique called ______________ instead of just simple 

sequencing. 
gg. A total of ___________ repeating sections is accurate enough, because there is only 

one person in a _______________ to have the same profile. 
hh. Another advantage is the duration of the test, which is less than _______________ to 

run. 
 

2 Watch the video now. Pause after every other minute to note down and discuss 
the missing answers with your partner.1  

3 Based on the information you have just gained, discuss the following issues 
in pairs or in small groups. Ask and answer questions, complement one 
another’s thoughts. You may look into your notes, but you may not read them 
aloud. 

1  What does a forensic expert do and how can you become one? 

2  What is the common aim of all forensic experts? 

3  In what way do films and series digress from real science and why? 

4  How do the following phenomena help define the time of death?  

   livor mortis / rigor mortis / algor mortis 

5 When reviewing surveillance video footage, what problems do investigators 

often face? 

6  How are facial recognition databases compiled and what are their 

characteristics? 

7  How are unique biometric features dealt with by computers? 

8  When is the Kastle-Meyer test applied and how is it carried out? 

9  What makes DNA testing so reliable? 

  

                                                           
1 Source: The Real Science of Forensics. 
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7D SPEAKING 
1 Choose a card in your tutor’s hand. Write notes below about the forensic 
technology you have picked. Your notes should only include keywords, not full 
sentences. 

Technology number: ______ 

Keywords:  
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

2 Present the technology to your class, but do not mention its name. Your mates 
should call out and guess what the forensic technology might be.  

3 Interpretation. Work in pairs. Watch the videos displayed onto the screen or 
on your device. Taking it in turns, interpret the following to your partner, making 
a pause where necessary. 

From English into your language:1 www.youtube.com/watch?v=cf3ZHWeeoo0 

From Hungarian into English:2 www.youtube.com/watch?v=74KQ-HTV6Wk 
 

4 Open classroom/group discussion. Based on the material covered in this unit, 
discuss the following questions with your group.  

- What does forensic science deal with? 
- What are the procedural steps for collecting, preserving, analysing and storing 

evidence? 
- What type of evidence may be left behind at a crime scene? 
- List some of the most advanced technologies applied in forensics. 
- List a few specialised forensic experts and give details of their skills and 

responsibilities. 
- If you could become a specialist, what kind of forensic expert would you like to 

become and why? What qualifications and further training would you need?  

                                                           
1 Source: Forensic Science degree and Crime Scene Investigation: Forensic Imaging. 
2 Source: Így dolgoznak a magyar helyszínelők. 
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5 Look at the images below and on the next page and share your ideas on them 
with a partner.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sources of images: https://unsplash.com/photos/J8fXxhqTJ0U; www.sciencemag.org/news/2019/11/judge-
said-police-can-search-dna-millions-americans-without-their-consent-what-s-next; 
www.cpomagazine.com/cyber-security/is-digital-forensics-effectively-joining-the-dots-in-todays-corporate-
crime-scenes/ (Downloaded 22. 07. 2020.) 
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7E WRITING 

1 Mini-essays. In a short composition of 5–10 lines, describe one method of your 
choice that forensic science uses for identification. Give as much detail as you 
can. 

OR: 
 
In a short composition of 5–10 lines, describe one branch of forensic science, 
the roles and skills of its experts. Give as much detail as you can. 

  
2 Creative writing with picture prompt. Imagine and write a story of 15–20 lines 
about a homicide case based on the crime scene sketch below. Give as much 
detail as you can (the settings – time and place –, the victim, the first responders’ 
activity, the crime scene, the position of the corpse, evidence found at the scene, 
etc.).1 

 

 
 

 

  

                                                           
1 Source: Crime Scene Response Guidelines: Overview. Source of image: www.quia.com/jg/2654285list.html 
(Downloaded 24. 07. 2020.) 
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3 Summary 

Summarise the article below, creating a coherent text (180 lines) in English. The 
following guidelines must be incorporated into your writing.1  

- the purpose of crime scene investigation 
- the reason why CSI is difficult 
- what details documenting must include 
- strange objects at the scene 
- relevant physical evidence 
- relevant microscopic evidence 

Crime Scene Response Guidelines: Overview 

 
The purpose of crime scene investigation is to help establish what happened (crime scene 
reconstruction) and to identify the responsible person. This is done by carefully documenting 
the conditions at a crime scene and recognising all relevant physical evidence. The ability to 
recognise and properly collect physical evidence is often critical to both solving and 
prosecuting violent crimes. It is no exaggeration to say that in the majority of cases, the law 
enforcement officer who protects and searches a crime scene plays a critical role in 
determining whether physical evidence will be used in solving or prosecuting violent crimes. 

Despite Hollywood's portrayal, crime scene investigation is a difficult and time consuming 
job. There is no substitute for a careful and thoughtful approach. An investigator must not 
leap to an immediate conclusion as to what happened based upon limited information but 
must generate several different theories of the crime, keeping the ones that are not eliminated 
by incoming information at the scene. Reasonable inferences about what happened are 
produced from the scene’s appearance and information from witnesses. These theories will 
help guide the investigator to document specific conditions and recognise valuable evidence. 

Documenting crime scene conditions can include immediately recording transient details 
such as lighting (on/off), drapes (open/closed), weather, or furniture moved by medical 
teams. Certain evidence such as shoeprints or gunshot residue is fragile and if not collected 
immediately can easily be destroyed or lost. The scope of the investigation also extends to 
considerations of arguments which might be generated in this case (suicide / self defense) 
and documenting conditions which would support or refute these arguments. 

In addition, it is important to be able to recognise what should be present at a scene but is 
not (victim’s vehicle/wallet) and objects which appear to be out of place (ski mask) and 
might have been left by the assailant. It is also important to determine the full extent of a 
crime scene. A crime scene is not merely the immediate area where a body is located or 
where an assailant concentrated his activities but can also encompass a vehicle and 
access/escape routes. 

                                                           
1 Source: Crime Scene Response Guidelines: Overview. 
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Although there are common items which are frequently collected as evidence (fingerprints, 
shoeprints, or bloodstains), literally any object can be physical evidence. Anything which 
can be used to connect a victim to a suspect or a suspect to a victim or crime scene is relevant 
physical evidence. Using the “shopping list” approach (collecting all bloodstains, hairs, or 
shoeprints) will probably not result in recognising the best evidence. For example, collecting 
bloodstains under a victim’s body or shoeprints from emergency personnel will rarely answer 
important questions. Conversely, a single matchstick (not usually mentioned as physical 
evidence) recovered on the floor near a victim’s body can be excellent physical evidence 
since it can be directly tied to a matchbook found in a suspect’s pocket. 

Since a weapon or burglar’s tool is easily recognised as significant physical evidence, it is 
frequently destroyed by the perpetrator. Sometimes the only remaining evidence is 
microscopic evidence consisting of hairs, fibers, or other small traces the assailant 
unknowingly leaves behind or takes with him. Although this evidence is effectively collected 
when the clothing of the victim or suspect is taken, protocols (involving tape lifts) should be 
in place to process nude bodies so as not to lose this fragile evidence. 
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7F GLOSSARY 

Fill in the cells with more related words and expressions you found useful in this 
unit. 

English Hungarian Other related expressions 

contamination szennyeződés  

chain of custody felügyeleti lánc, 
visszakövetési rendszer 

 

multidisciplinary több tudományágat 
magában foglaló 

 

meticulous observation alapos megfigyelés  

sketching vázlatkészítés  

fibre textilszál  

biological fluid testfolyadék  

scientific methodology tudományos módszertan  

encompass magában foglal, tartalmaz  

anthropology antroplógia, embertan  

pathology patológia  

phonetics fonetika  

toxicology toxikológia  

deductive reasoning általánosságból kiinduló 
érvelés 

 

inductive reasoning példából kiinduló érvelés  

DNA sequencer DNS szekvenáló eszköz  

Carbon-14 dating C14-es szénizotópos 
kormeghatározás 

 

infiltrate átitat  

trace  nyom  

gamut skála  

old hat idejétmúlt  

savvy viewer hozzáértő néző  

force of impact becsapódás ereje  

isotopic recognition ability izotópikus felismerő 
képesség 
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3D facial reconstruction három dimenziós 
arcfelismerő képesség 

 

human remains emberi maradvány  

extrapolate kiterjeszt, kikövetkeztet  

shard of glass  üvegszilánk  

in conjunction with valamivel együtt  

ascertain meggyőződik, bebiztosít  

at his/her disposal rendelkezésére áll  

bruising zúzódás  

DNA profiling DNS profilozás  

degrade lebont  

ballistic ballisztikus  

virtually gyakorlatilag  

trajectory röppálya  

exit wound kimeneti seb  

archaeological finding régészeti lelet  

distinct level meghatározott szint  

obscured zavaros  

indented  benyomódott  

unintelligible olvashatatlan  

naked eye szabad szem  

extensive kiterjedt  

incorporation magába foglalása valaminek  

magnetic fingerprinting dust mágneses ujjnyomrögzítő 
előhívópor 

 

no-touch wanding érintésmentes pálca  

invaluable tool értékes eszköz  

ground-breaking úttörő  

access sessions hozzáférési alkalmak  

track illicit funds kinyomozni az illegális 
forrásokat 

 

accurately pontosan  

imaginary elképzelt  
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livor mortis hullafolt  

rigor mortis hullamerevség  

uncontract ellazul  

algor mortis hulla lehűlése  

cadaver holttest  

stalker zaklató  

resolution felbontás  

close-up image kinagyított kép  

sophisticated database részletes adatbázis  

biometric biometrikus  

substance anyag  

compound összetevő  

swab kenet pálca  

catalyst katalizátor  

phenomenon jelenség  

digress from eltér  

surveillance video footage megfigyeléses vágatlan 
videófelvétel 

 

leap up előreugrik  

transient details tünékeny részlet  

drape függöny  

gunshot residue lőpormaradvány  

fragile törékeny  

scope of investigation a nyomozás köre  

refute arguments érveket cáfol  

assailant támadó  

bloodstain vérfolt  

protocol előírás  
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UNIT 8 HUMAN TRAFFICKING 
8A INTRODUCTION 
1 Look at the pictures below, all showing victims of human trafficking. Pick one 
of the pictures and tell the others what you think happened or is happening to 
the person/people in the photo.1 

 
  

                                                           
1 Sources of images: https://encstophumantrafficking.org/supply-chain-transparency/; 
www.newsecuritybeat.org/2008/10/prostitution-agriculture-development-fuel-human-trafficking-in-brazil/; 
www.freemalaysiatoday.com/category/world/2016/02/18/babies-for-sale-bulgarian-roma-fuel-illegal-adoption-
trade/; www.pakistantoday.com.pk/2011/12/16/putting-a-price-tag-on-human-life/; 
https://jilomes.com/2017/06/04/nigeria-and-the-culture-of-domestic-servitude/; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_labour_in_Madagascar.jpg; 
www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/07/30/world-day-against-trafficking-in-persons-bangladesh-failing-to-
take-strong-measures-against-human-trafficking (Downloaded 22. 07. 2020.)  

5

4

1
2

3

6
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2 Keywords 
What is common to the stories? Collect keywords 
that are relevant to all of them. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

3 Definition  
As seen above, human trafficking (also called trafficking in human beings or 
THB) is a complex crime that can take many different forms. Now that you have 
the keywords, can you come up with a sentence that summarises what it is 
about? Compare your versions. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4 What – how – why? 
Use the diagram below (from eNCA.com) to describe in more detail how human 
trafficking happens.1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1 Source of image: www.enca.com/world/five-facts-about-human-trafficking  (Downloaded 23. 07. 2020.) 
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4a Other definitions 
Look at these definitions of human trafficking. Most of the nouns are 
missing, except for their first and last letters. Complete the 
definitions and decide which one you like the most. 

 
1. Human t________________g is the t________________e of 

h________________s for the purpose of forced l________________r, sexual 
s________________y, or commercial sexual e________________n for the 
t________________r or others.1 
 

2. Human t________________g involves r________________t, harbouring or 
transporting p________________e into a situation of e________________n 
through the use of v________________e, d________________n or coercion. 
In other words, t________________g is a p________________s of enslaving 
p________________e, coercing them into a s________________n with no way 
out, and exploiting them.2 
 

3. Human t________________g is the b________________s of stealing freedom 
for p________________t.3 
 

4. Human t________________g is modern-day s________________y and involves 
the use of f________________e, fraud, or c________________n to obtain some 
type of l________________r or commercial s________________x act.4 

 
 
6 Forms of human trafficking 
Label the photos in task 1 using the terms below. You can put several 
labels on the same picture or the same label on several pictures. 
Look up any unknown words. (Use the lines below the photos or the 
table on the next page.) 
 

child labour – forced domestic labour – prostitution –  

domestic servitude  –  sex trade  –   trade in human organs  

– child harvesting – sweatshops – forced labour  

illegal organ harvesting – illegal adoption – child trafficking – sexual exploitation 

  

                                                           
1 Source: Human Trafficking. Wikipedia. 
2 Source: What is human trafficking? Anti-Slavery, 2019. 
3 Source: Human Trafficking. Polaris, 2017. 
4 Source: What is human trafficking? Homeland Security, 2019. 
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PICTURE LABELS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
7 Summary of basic terms 
Use each word in the text box in one of the sentences below, 
changing word forms as necessary. 

 
1. The ruthless human __________________________ were sentenced to 10 

years in prison. 
2. His wife never knew that he __________________________ In Thailand and 

China a good part of child workers are __________________________ in 
factories. 

3. Children living in extreme poverty are __________________________ by gangs 
to sell drugs. 

4. Many women enter prostitution through __________________________ or 
coercion, not out of choice. 

5. They go to poor villages to __________________________ people for work in 
sweatshops. 

6. Victims of human __________________________ are often afraid to reach out 
for help. 

7. Domestic __________________________ is a common form of modern-day 
slavery. 

 
  

                  servitude     exploit      trafficking     recruit     trafficker     trade      force       deceit 
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8B READING AND VOCABULARY 
1 News and headlines 
1a Read the short news excerpts (1–7) below and match them with the headlines 
(a–j). There are a few extra headlines that you will not need.1  
 

a Can airports stop people trafficking by criminals? 

b Argentine woman abducted in 1980s freed 

c “They stole my son from me” 

d Apple Stores to employ trafficking victims 

e Gang jailed for human trafficking 

f Human trafficking rescues increase in Northern Ireland 

g Peru “baby trafficking ring”: Ex-police chief held 

h Campaign on “plain sight” trafficking 

i Drug dealer who trafficked children jailed 

j Three men arrested for forcing Hungarian girl, 13, into prostitution 

                                                           
1 Sources: Human trafficking: Modern-day slaves “within plain sight”, 2018; Three men arrested for forcing 
Hungarian girl, 13, into prostitution, 2017. 

1. …………..   500 officers took part in raids on 18 properties in the industrial city of Arequipa. 
One of the properties searched was that of Gen Becerra, whom police suspect of being a key 
accomplice in the criminal scheme allegedly led by his 32-year-old partner, Cinthia Tello. 
Gen Becerra, 61, led Peru’s national police force from 2010 until his retirement in 2011. 
Investigators say the gang looked for poor pregnant women who were considering having 
abortions because they felt they could not afford to bring up a child. 
The gang then allegedly offered the women enough money to convince them to carry to term 
and would then sell their babies at huge profit. 

2. …………..   The whereabouts of the woman, who is now 45, had been unknown until earlier 
this year when police received a tip-off she was in Bermejo, south Bolivia. 
The police then located the house in which she was being held and freed her and her nine-
year-old son. 
The names of the rescued mother and son have not been revealed. 
In a statement released on 25 December, police said that the woman had at last been able to 
go back to her family home in Mar del Plata. The statement provided no further details about 
who was responsible for their abduction about 32 years ago. 

3. …………..   Three men have been remanded in custody for forcing a 13-year-old girl to 
work as a prostitute in Roermond in Limburg province. The men, one Dutchman aged 48 and 
two men from Hungary aged 49 and 51, were arrested last Friday after police found the girl 
at a property in Roermond. They have been charged with human trafficking. The men are 
thought to have taken the girl from an orphanage in Hungary and brought her to the 
Netherlands, the police statement said. 

 
 

8 THB victims and the police 
The victims of human trafficking are very often unwilling to testify against the 
traffickers. Why? 
Read the text below. Explain the phrases in bold type in your own words. 
Do you think the victims have good reasons not to trust the authorities?1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Source: BOYLE–CHERSAN 2009. 
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8B READING AND VOCABULARY 
1 News and headlines 
1a Read the short news excerpts (1–7) below and match them with the headlines 
(a–j). There are a few extra headlines that you will not need.1  
 

a Can airports stop people trafficking by criminals? 

b Argentine woman abducted in 1980s freed 

c “They stole my son from me” 

d Apple Stores to employ trafficking victims 

e Gang jailed for human trafficking 

f Human trafficking rescues increase in Northern Ireland 

g Peru “baby trafficking ring”: Ex-police chief held 

h Campaign on “plain sight” trafficking 

i Drug dealer who trafficked children jailed 

j Three men arrested for forcing Hungarian girl, 13, into prostitution 

                                                           
1 Sources: Human trafficking: Modern-day slaves “within plain sight”, 2018; Three men arrested for forcing 
Hungarian girl, 13, into prostitution, 2017. 

1. …………..   500 officers took part in raids on 18 properties in the industrial city of Arequipa. 
One of the properties searched was that of Gen Becerra, whom police suspect of being a key 
accomplice in the criminal scheme allegedly led by his 32-year-old partner, Cinthia Tello. 
Gen Becerra, 61, led Peru’s national police force from 2010 until his retirement in 2011. 
Investigators say the gang looked for poor pregnant women who were considering having 
abortions because they felt they could not afford to bring up a child. 
The gang then allegedly offered the women enough money to convince them to carry to term 
and would then sell their babies at huge profit. 

2. …………..   The whereabouts of the woman, who is now 45, had been unknown until earlier 
this year when police received a tip-off she was in Bermejo, south Bolivia. 
The police then located the house in which she was being held and freed her and her nine-
year-old son. 
The names of the rescued mother and son have not been revealed. 
In a statement released on 25 December, police said that the woman had at last been able to 
go back to her family home in Mar del Plata. The statement provided no further details about 
who was responsible for their abduction about 32 years ago. 

3. …………..   Three men have been remanded in custody for forcing a 13-year-old girl to 
work as a prostitute in Roermond in Limburg province. The men, one Dutchman aged 48 and 
two men from Hungary aged 49 and 51, were arrested last Friday after police found the girl 
at a property in Roermond. They have been charged with human trafficking. The men are 
thought to have taken the girl from an orphanage in Hungary and brought her to the 
Netherlands, the police statement said. 
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4. …………..   In Spain, hundreds of mothers are looking for a son or a daughter. They believe 
their child was abducted at birth and then given away or sold. 
During the Franco era, some babies were removed from political opponents, single mothers or 
poor families, and given to families thought to be able to give them a “preferable” upbringing. 
In some places cases of baby theft and baby trafficking were reported well after the death of 
Franco and the democratic transition. 
Adelina gave birth in Madrid in 1975, she’s been looking for her son ever since. 

5.  …………..   As many victims of sex trafficking have been rescued so far this year in the 
country as in the whole of the previous year. 
The PSNI saved 36 potential trafficking victims in the 2017/18 financial year. 
BBC News NI understands that 36 victims were rescued in the first six months of the 
2018/2019 financial year. 
Worldwide an estimated 4.8m women and girls are in forced sexual exploitation, according to 
the International Labour Organisation. 
Some victims of human trafficking are “labour slaves”, but others are forced to work in the sex 
industry. 

6. …………..   A drug dealer who trafficked teenagers to sell heroin and crack cocaine through 
his “county lines” narcotics network has been jailed for 14 years. 
Zakaria Mohammed, 21, groomed them before transporting them from Birmingham to rural 
Lincolnshire. 
West Midlands Police said it was the first time a drug dealer had been convicted, under the 
Modern Slavery Act, of trafficking children. 
He admitted conspiracy to supply class A drugs and trafficking charges. 
Police said Mohammed, from Aston in Birmingham, was “cynical, deliberate and ruthless” in 
befriending young and vulnerable children, aged 14 and 15 at the time, to use as a commodity 
to further his drug-dealing business. 
Children, who had previously been reported as missing to the force, were found inside three 
flats in Lincoln when police conducted raids and recovered money, drugs and weapons. 

7. …………..   Two people were arrested in connection with human trafficking offences 
following a series of police raids on properties in Glasgow and Edinburgh. 
Police said 10 people were “rescued” during an “intel-led” operation early on Friday. 
Seven properties in Glasgow and one in Edinburgh were searched during the raids. 
A 29-year-old man and 30-year-old woman were arrested in connection with the operation. 
Police said inquiries were continuing. 
Det Ch Insp Rory Hamilton, from Police Scotland’s national human trafficking unit, said 
trafficking was “happening across Scotland and it is happening now”. 
He said: “Adults and children are being trafficked by organised criminal gangs for no other 
reason than financial gain.” 
“It is important that people are aware that trafficking exists in their communities. Exploitation 
takes many forms, including sexual exploitation.” 
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1b Pick one of the headlines and try to tell what happened in your own words. 

 

 

1c Each table below contains synonyms/definitions of words in one of the 
articles. Which article is it? Find the original words and label the table with the 
number of the article (1–7). 

ARTICLE:  
cruel   
prepare sy for a job or activity   
easily hurt or influenced   
make sy your friend   
something that can be bought or sold   

 

ARTICLE:  
the place where a person or thing is   
a piece of secret information   
kidnapping   
help sy out of a dangerous, harmful, or unpleasant situation   
make (previously unknown or secret information) known to 
others  

 

 

ARTICLE:  
kidnapped   
taken away   
person against another in a fight, game, debate, argument, etc.  
more desirable or suitable  
a change from one form or type to another  

 

ARTICLE:  
an object, building or land that belongs to someone  
a person who helps someone else to commit a crime  
an occasion when the police enter a place suddenly in order 
to find sy or sg 

 

the end of a pregnancy when a baby is expected to be born  
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2 Human trafficking within plain sight 
2a Read the article below about a true human trafficking story.1 

 

Human trafficking: Modern-day slaves “within plain sight” 
 

The rugged landscape of north Wales is not a place 
usually associated with modern-day slavery. Yet for 
some victims, its remote location has become a 
refuge.  
Sophie – not her real name – has a tragic but not 
unique tale. Living in Eastern Europe, she was 
approached by a family friend, known as Robert, 
who offered to accompany her and her young sons 
to the UK. She jumped at this promise of a better life 
with its increased wages, improved job prospects 

and free medical care for her and her children. 
 
Yet, almost as soon as she arrived, the lie started to unravel. Living with Robert and his wife, 
Sophie was encouraged to apply for child benefit and child tax credit. But once she received 
the money, it was held back by her trafficker. Sophie was given no money, blackmailed and 
forced to have sex with various men who came to the house in exchange for food for her and 
her children. Several times, Sophie was also forced to have sex with Robert; he threatened to 
throw her out if she refused. Throughout this horror and degradation, Sophie and her young 
children were also being effectively starved. 
 
Allowed out for brief periods of time, in desperation she called on neighbours asking for sugar 
lumps to dilute in water to give to her young children. Concerned, these neighbours contacted 
police. Once police had identified and reprimanded Robert, Sophie and her children were 
helped to escape – being moved far across country into a rural part of north Wales. 
 
It is here that they have begun their new life – helped largely by Welsh charity, Bawso. 
Concerned with the plight of trafficked victims and modern-day slaves, the charity has 13 units 
of secure accommodation and 20 outreach units across Wales. Staff provided Sophie with 
practical help and advice, parenting and language classes and now – three years on – she 
and her children live independently without the need for help. Yet it is clear from the fact Sophie 
cannot be identified and had to be relocated far away from where her crime took place that her 
story will never quite be over. 
 
Mutale Merrill OBE, Bawso chief executive, says this is one of the key things people do not 
understand about trafficking. She said: “Many people have little or no knowledge of modern-
day slavery or human trafficking, yet it is on the increase and is an issue as a society we all 
need to be aware of. Even after a victim of modern slavery escapes their situation, they never 
feel truly free. For their own safety, victims are relocated and often given new identities to 
reduce the risk of gangs finding them and trafficking them back into slavery elsewhere in the 
country. Victims often suffer constant anxiety about the threat of being discovered, but with 
targeted support, they can make steps towards leading their own lives again.” 
  

                                                           
1 Source: Human trafficking: Modern-day slaves “within plain sight”, 2018. Source of image: 
https://christusliberat.org/journal/2018/04/03/bbc-modern-slavery-victims-hidden-in-plain-sight-councils-warn/ 
(Downloaded 24. 07. 2020.) 
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2b Fill in the table with information from the story. Don’t write full sentences, 
only keywords! 

 
Name of victim  

 

Name in article  
 

Trafficker 
 

 

Promises  
 
 

Reality  
 
 

The present  
 
 

Lesson to be 
learned from this 
story 

 
 
 

 
2c Find a word/phrase in the article that means: 

1. human trafficking 
2. a dangerous, difficult, or otherwise unfortunate situation 
3. an activity of providing services to any populations who might not otherwise have 

access to those services 
4. tell someone officially that something they have done is very wrong 
5. prevent someone from having enough food to live 
6. move to a different place 
7. start to fall apart 
8. shelter or protection from someone or something 
9. make thinner by adding water 
10. a feeling of nervousness or worry 
11. wild and not even; not easy to travel over 

 

2d Supply the missing prepositions/adverbs. 

1. The police held __________ some important information from the public. 
2. She went to the hospital to call __________ a sick colleague. 
3. It was such a great opportunity that I jumped __________ it immediately. 
4. We will provide all conference participants __________ a name badge and a 

brochure. 
5. There is an urgent need __________ global cooperation. 
6. Vehicle crime has been __________ the increase.  
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3 Ways of abusing victims of THB 
Read two texts about THB and fill in the gaps. In each box there are two words 
you do not need.  

 

authorities      illicit         abduct      exposed      undocumented 

vulnerable      abusive      bondage       subject 

 

Trafficked women are particularly __________(1) and are likely to have suffered considerable 

abuse of their human rights. They may have suffered from an __________(2) transit, involving 

being sold several times. They often have no legal status and no papers; so will be worried 

about what may happen to them if they come into contact with the __________(3). They are 

working in an __________(4) or covert sector where they may be subjected to abuse, 

__________(5) to health risks and risks to their personal safety. They may have limited 

personal freedom, may be moved around the country and sold from one exploiter to another. 

Alternatively, they may be __________(6) to less obvious forms of control. They are often 

subjected to physical, sexual and emotional abuse by their exploiters, along with continual 

further threats of abuse. Some victims, however, may have an emotional attachment to their 

traffickers. They will typically be in some form of debt __________(7) to their exploiters. They 

may have adopted, or been encouraged into, coping strategies including dependence on drugs 

or alcohol.   
 

reprisal       threats     threat       reprisals        depend      surveillance 

put      exploiting      captor      re-trafficked  
 

Victims are at risk of __________(1) by their exploiters or traffickers. These traffickers do not 

want to lose their investment in the victim and certainly do not want their operation 

__________(2) at ___________(3). As a result, they are keen that those they are 

__________(4) do not tell “outsiders” about the situation they are in. Traffickers may therefore 

control contact with outsiders and keep victims under __________(5) using minders or other 

previously trafficked individuals. It should not be assumed that once a woman is no longer in 

her work situation or in the country of destination that she is free from __________(6). In most 

trafficking situations, agents know or can easily discover personal information about the 

woman, her home, family and friends. It is very common for agents and employers to use 

__________(7) against a woman’s family, especially her children, to manipulate and control 

the women. Women returned to their original country may simply be __________(8). 
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8C SPEAKING AND WRITING 
1 Look at the keywords you noted down from the true story in B2. Try to 
reconstruct the story based on your keywords in speech or writing. Use the 
following beginning: 

Sophie has a tragic tale. It all started when… 

 

2 Although human trafficking may occur within one country, it has a global 
dimension as shown on the map below. Describe the most important tendencies 
in a composition of 100–120 words or in a 2- or 3-minute presentation.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Reading the signs 
3a Watch the video “Read the Signs – Human Trafficking” created by 
Crimestoppers UK. It tells a story without words. What would the words be? Put 
yourself in the shoes of:2 

A. John, a man, who tells us what happened to him while driving home the other day. 

B. Sarah, a young woman, who tells us how she became a victim of human trafficking. 

3b Turn your story (from 3a) into a voiceover for the video and perform it (in pairs) 
for the group. Vote on the best versions.   

                                                           
1 Source of image:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Trafficking_of_women%2C_children_and_men.png 
(Downloaded 24. 07. 2020.)  
2 Source: Read the Signs. 
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4 True stories 
4a Role play. Conduct an interview with your partner, who is a human trafficking 
survivor (Yesenia or Alena), to find out about what she went through and how 
she escaped. Then switch roles. You will find some information about the victims 
below, but it is up to you how you use those hints to formulate your story.  

 

Yesenia 
Mexico  
babysitter 
→ US 
housework 
no rest / no salary 
drug, rape 
woman in church 

Alena 
Russia 
dancer 
→ US 
stripper 
debt (travel costs) 
passport taken 
roommate, police 

 

4b Write your (that is: Yesenia’s or Alena’s) story in 100 to 120 words. Compare 
your versions. 

Optional:  

4c Read the original stories your teacher is going to give you. 
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8D VIDEO 
Part 1 Modern Day Slavery: The exploitation of Qatar's migrant 
workers1  

 
1 Watch the video 

1a Decide whether the statements below are true (T) or false (F).  
 

8 Qatar is accused of using slave labour in its preparations for the 2021 World Cup. 

9 Most migrants sign no contract with their employer.  

10 The migrants are allowed to leave at any point, but cannot, because they have no 

money.  

11 Reportedly, many of the workers have died of strokes or heart problems.  

12 Migrants have to work unpaid and endure inhumane living conditions. 

13 International governments have made desperate efforts to stop this modern day 

slavery. 

 
1b Answer the questions. 
 

1 What are the things that make the living conditions of migrant workers unbearable?  

 

2 What solution to the problem is suggested in the video (by Sharan Burrow from the 

International Trade Union Confederation)? 

 

3 What else do you think could be done to end this form of slavery in Qatar? 

  

                                                           
1 Source: Modern Day Slavery. 
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Part 2 Intersection: MTV EXIT Animation1  
 
1 Watch the clip and note down how the typical elements appear in Mei’s story. 

recruiting  

deception  

role of family member  

coercion  

exploitation  

debt bondage  

apparently legitimate 
organisation 

 

removal of 
documentation 

 

keeping victim under 
surveillance 

 

intimidation  

physical abuse  

threat of reprisal  
 
2 What is the role of these characters in the story? What do they tell you about 
the typical actors in cases of THB? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           
1 Source: BORSZÉKI 2019. 
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Part 3 Breaking the circle: How Europe shattered a human trafficking 
ring1 
In July 2017, 13 women were freed from the grip of a violent criminal gang. Manipulated 
and threatened, they had been taken from their families in Bulgaria to Spain, where 
they were forced into prostitution.  
 
The only way to dismantle the gang and free the women was to coordinate action 
across Europe. Europol and Eurojust connected police forces in Spain and Bulgaria to 
undertake this major investigation. Both Europe-wide agencies were behind the 
scenes, helping police officers collect and share evidence and make arrests. 
 
1 Why do you think the various agencies needed to set up a joint 
operation? 
 
2 Watch the video “EU Protects”. Write the names of the persons 
under the photos and take notes about what they did.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source: Breaking the circle. 
2 Source: EU Protects: How Europe shattered a human trafficking ring. Sources of images:  
https://europa.eu/euprotects/our-safety/breaking-circle-how-europe-shattered-human-trafficking-ring_en 
 (Downloaded 24. 07. 2020.) 
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8F GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells in the table.  

Hungarian English Related word forms (and meanings) 
 human trafficking  

 trade in sg  

 slavery  

 exploitation  

 child labour  

 forced labour   

 domestic servitude  

 prostitution  

 sex trade  

 sweatshop  

 child trafficking  

 illegal adoption  

 child harvesting  

 human organs  

 illegal organ harvesting  

 ruthless  

 groom sy  

 vulnerable  

 befriend sy  

 commodity  

 whereabouts  

 tip-off  

 abduction  

 rescue  

 reveal sg  

 remove  

 opponent  

 preferable  

 transition  

 property  

 accomplice  

 raid  

 term  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Form two groups. Group A will act out the roles of the five people 
in the video. Using the role cards with more information your teacher 
is going to give you, set up a press conference about the joint 
investigation. The rest of the class, Group B will be the journalists, 
who should previously agree on the questions they are going to ask 
at the press conference. 
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8F GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells in the table.  

Hungarian English Related word forms (and meanings) 
 human trafficking  

 trade in sg  

 slavery  

 exploitation  

 child labour  

 forced labour   

 domestic servitude  

 prostitution  

 sex trade  

 sweatshop  

 child trafficking  

 illegal adoption  

 child harvesting  

 human organs  

 illegal organ harvesting  

 ruthless  

 groom sy  

 vulnerable  

 befriend sy  

 commodity  

 whereabouts  

 tip-off  

 abduction  

 rescue  

 reveal sg  

 remove  

 opponent  

 preferable  

 transition  

 property  

 accomplice  

 raid  

 term  
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UNIT 9 SMUGGLING
9A INTRODUCTION 
Brainstorming 
Definition: 
Smuggling is the illegal transportation of objects, substances, information or people, 
such as out of a house or buildings, into a prison, or across an international border, in 
violation of applicable laws or other regulations.1 

1 Look at the pictures below and on the next page, check the 
vocabulary, then, using the prompts, discuss with your partner what 
they suggest to you about smuggling.2 

1 Source: Smuggling. 
2 Sources of images:  www.euronews.com/2017/08/03/in-romania-cigarette-smuggling-is-a-tough-habit-to-quit; 
https://theantimedia.com/saudi-arabia-seizes-48000-cans-of-beer-disguised-as-pepsi/; http://protect-
dog.com/images/_page_accueil/slide_008.jpg,; www.washingtonpost.com/gdpr-consent; 
www.flickr.com/photos/10257668@N04/6505465489; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigarette_smuggling_with_a_book.JPG; 
https://publishwall.si/casopisvecer/search/-/posts/0/2017/8/10, https://img.washingtonpost.com/rw/2010-
2019/WashingtonPost/2014/11/06/Foreign/Images/China_Smuggled_Ivory-
0c9d1.jpg?uuid=8ZXd1mXwEeSf3NQ7BT7LTQ (Downloaded 24. 07. 2020.) 

tobacco          artefact  e-waste  people smuggling    pirated goods   illicit 

endangered animals  to  confiscate    counterfeit goods   customs 

regulations  clandestine    red channel             bribe   hazardous chemical waste  

black market        collector’s item   war equipment    profit   alcohol  

banned/prohibited goods   restricted goods   something to declare    excise fraud 

concealment   to tip sy off            drug precursors          to seize, seizure    false 

 
 

 plight  

 outreach  

 reprimand  

 starve  

 relocate  

 unravel  

 refuge  

 dilute  

 anxiety  

 rugged  

 intimidation  

 exploitation  

 coercion  

 debt bondage  

 reprisal  

   
 

2 Form a sentence with each word to check whether you can 
actually use them. 
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UNIT 9 SMUGGLING
9A INTRODUCTION 
Brainstorming 
Definition: 
Smuggling is the illegal transportation of objects, substances, information or people, 
such as out of a house or buildings, into a prison, or across an international border, in 
violation of applicable laws or other regulations.1 

1 Look at the pictures below and on the next page, check the 
vocabulary, then, using the prompts, discuss with your partner what 
they suggest to you about smuggling.2 

1 Source: Smuggling. 
2 Sources of images:  www.euronews.com/2017/08/03/in-romania-cigarette-smuggling-is-a-tough-habit-to-quit; 
https://theantimedia.com/saudi-arabia-seizes-48000-cans-of-beer-disguised-as-pepsi/; http://protect-
dog.com/images/_page_accueil/slide_008.jpg,; www.washingtonpost.com/gdpr-consent; 
www.flickr.com/photos/10257668@N04/6505465489; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigarette_smuggling_with_a_book.JPG; 
https://publishwall.si/casopisvecer/search/-/posts/0/2017/8/10, https://img.washingtonpost.com/rw/2010-
2019/WashingtonPost/2014/11/06/Foreign/Images/China_Smuggled_Ivory-
0c9d1.jpg?uuid=8ZXd1mXwEeSf3NQ7BT7LTQ (Downloaded 24. 07. 2020.) 

tobacco          artefact  e-waste  people smuggling    pirated goods   illicit 

endangered animals  to  confiscate    counterfeit goods   customs 

regulations  clandestine    red channel             bribe   hazardous chemical waste  

black market        collector’s item   war equipment    profit   alcohol  

banned/prohibited goods   restricted goods   something to declare    excise fraud 

concealment   to tip sy off            drug precursors          to seize, seizure    false 
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2 Answer the questions. 

a) What makes smuggling a profitable business?
b) What types of smuggling do you know?
c) What other crimes can smuggling be related to and how?

3 Make a list of frequently smuggled items.1 

   Which ones 
a) are the most profitable?
b) pose danger to the public?
c) are restricted or banned for economic reasons?

9B VOCABULARY, READING AND SPEAKING 
1 Find answers in the text and discuss. The pictures will help you too. 

a) Why is smuggling a crime?
b) What are the causes of smuggling?
c) Explain what these things mean practically, in everyday life.

Smuggling is a clandestine movement of goods via unauthorised routes. Smuggling (or 
running contraband) is probably as old as the first tax or regulation on trade. In the 18th 
century, tea, tobacco, spices, silks, and spirits were smuggled into Europe in quantities 
exceeding those brought in legitimately.  

Nowadays smuggling is motivated by high tax levels, different levels of tax on two sides of 
a border and the imposition of national trade barriers to legal imports. It has become a 
highly profitable illegal business to evade customs duties, to ignore import or export 
restrictions, high-revenue duties or prohibitions on importation or on exportation. 

Seized contraband is destroyed, used as evidence in Court, returned to its rightful owner 
or sold in auctions, all under official supervision.

1 Source: Illicit firearms trafficking. 

Illicit firearms trafficking is one of 
the priorities of the  European 
Multidisciplinary Platform against 
Criminal Threats (EMPACT), 
Europol’s priority crime areas, 
under the 2018–2021 EU Policy 
Cycle. However, where demand 
exists, criminals will exploit 
vulnerabilities in legitimate 
supply chains to obtain weapons 
and ammunition. 

Source: Collage 1, Collage 2 
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vulnerabilities in legitimate 
supply chains to obtain weapons 
and ammunition. 
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1a Write a caption for each picture.1  
 

1 _________________________________ 2 _________________________________ 
3 _________________________________ 4 _________________________________ 

5 _________________________________ 6 _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sources of images: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/A_Brawl_with_Finnish_Contrabandists_by_Vasil
i_Khudiakov.jpg/1024px-A_Brawl_with_Finnish_Contrabandists_by_Vasili_Khudiakov.jpg; 
www.rvcj.com/wp-content/uploads/2017/05/backpack.png; 
https://abrilveja.files.wordpress.com/2017/09/mundo-brasileiro-preso-tailandia-20170911-006.jpg?quality=70&; 
https://kadarka.net/cikkek-kat/flash-a-kutya-szagolta-ki-az-adozatlan-cigarettat  
(Downloaded 22. 07. 2020.) 
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Modus operandi 

2 Find answers to these questions in the following text.1 
a. How is smuggling nowadays different from smuggling in the 18th century? 
b. Who are the people implied in the smuggling network? 
c. How is smuggling carried out? 
d. How can border controls be avoided? 

 

While some smugglers make direct contact at 
known meeting points, most of the smuggling 
process is carried out online. Criminal groups 
use the Internet or Dark Web to recruit, gather 
real-time information on routes, communicate 
and advertise their services. Smuggling 
networks can be extensive and complex, 
including people who carry out different roles: 
recruiters, middlemen, boat captains, guides, 
drivers, people who provide illegal 

identification and travel documents. By providing fake documents, organising 
transport and bypassing official border controls, criminals are making huge profits. 
 

Smuggling is carried out by land, air or sea. It all depends on how much one is willing to pay 
and risk. Better transport and communication technology has made smuggling increasingly 
difficult to prevent nowadays. With millions of people traveling in and out of the country by air, 
land and sea, the task facing customs officials and border security is large.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methods of smuggling involve concealment: hiding the goods in vehicles or carried 
items, attaching them to one's body, or using the inside of a body cavity as a container. 
People can be hidden in a vehicle or between (other) merchandise. Goods and people 
are also smuggled across seas hidden in containers, and overland hidden in cars, 
trucks, and trains. Some smugglers hide the whole transportation vehicle in a bigger 
one or ship used to bring the items into an area. Border checks can be avoided by 
small ships, private airplanes, through overland smuggling routes, smuggling tunnels 
and even small submersibles and clandestine landing strips.  
A mule or courier is someone who personally smuggles contraband across a border 
(as opposed to sending by mail) for a smuggling organisation.  

                                                           
1 Sources of images: https://thumbor.forbes.com/thumbor/1280x868/https%3A%2F%2Fspecials-
images.forbesimg.com%2Fimageserve%2F5da5c84c6763cb000608c51e%2F960x0.jpg; 
www.blikk.hu/aktualis/krimi/igy-nez-ki-a-kokain-mikor-kijon-a-csempesz-gyomrabol/jflmqlf 
 (Downloaded 24. 07. 2020.) 
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3 Which criminal activities can be related? Match the numbers with 
the letters. There are several choices.   

1 tobacco smuggling 
2 alcohol smuggling 
3 drug smuggling 
4 hazardous material smuggling 
5 electronic waste (e-waste) smuggling  
6 artefact smuggling (Illicit export of 

works of art)  
7 people smuggling  
8 arms smuggling (Illegal international 

arms shipment) 
9 nuclear material smuggling (Illegal 

export of nuclear materials) 
10 motor vehicle smuggling  
11 counterfeit products smuggling 
12 wildlife smuggling 

a) car theft, illegal motor vehicle trade 
b) trade in endangered species 
c) evasion of customs and excise 

duties  
d) rum-running, bootlegging 
e) organised crime, money laundering 
f) irreversible environmental harm 
g) trademark infringement, fake logos, 

brands 
h) document forgery, false 

classification of goods, relabeling, 
i) criminality against art and cultural 

heritage by looting archeological 
sites 

j) using people as drug containers; 
mules 

k) convertion, reactivation of firearms; 
terrorism 

l) human trafficking   
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4 Read the text about people smuggling and make 5 questions 
referring to the text. Ask each other.1  

1 – 

2 – 
3 – 

4 –  

5 – 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Source: Smuggling of migrants. Sources of images:   
 www.jamnews.com/detail/Photo/696702; www.jamnews.com/detail/Photo/696702; 
www.interpol.int/en/Crimes/People-smuggling/People-smuggling-the-issues (Downloaded 22. 07. 2020.) 
 

People smuggling is a highly profitable business in 
which criminals enjoy low risk of detection and 
punishment. Migrant smugglers are becoming more 
and more organised, establishing professional 
networks that transcend borders and continents. 

Smugglers take advantage of the large number of 
migrants willing to take risks in search of a better life 
when they cannot access legal channels of 
migration. This has become a matter of global 
concern. 

Migrant smugglers constantly change routes and 
modus operandi in response to changed 
circumstances often at the expense of the safety of 
the smuggled migrants. 

Migrants’ safety and even their lives are often put at 
risk: they may suffocate in containers, perish in 
deserts or drown at sea while being smuggled by 
profit-seeking criminals who treat them as goods. 
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5 Do the pairwork exercise on people smuggling routes your teacher 
is going to give you.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Match items 1–4 to items A–D to make an oral summary of trafficking in human 
beings. What is the difference between people smuggling and THB (trafficking 
in human beings)?2  
 

The Council of Europe Convention defines trafficking in human beings as: 
 
1 
 
The action of 

A 
exploitation 
forced labour or services 
slavery or practices similar to slavery 
servitude 
removal / transplant of organs 

2  
 
By means of  

B 
anyone who is trafficked by any of the means specified in the 
Convention 
even when persons agree to the exploitation 

3  
 
For the purpose of 

C 
recruitment  
transportation 
harbouring  
receipt of persons 

4  
 
A victim is 

D 
threat 
coercion 
abduction 
fraud 
deception 
abuse of power of vulnerability 
giving or receiving payments to achieve their agreement 

 

                                                           
1 Source of image: www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html  (Downloaded 24. 07. 2020.)  
2 Source: BORSZÉKI 2019. 
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7 Are these statements true or false? Explain why. 

1 People smuggling can overlap with human trafficking. 
2 Smuggling was easier in the past. 
3 Pirates belong to the past, there are no pirates nowadays. 
4 Smugglers have well established routes and methods. 
5 Smuggled goods are always counterfeit. 
6 Smuggling usually involves related crimes. 

 

8 Fill in the gaps. 

documents       promises        advantage      beings           exploitation            life 

child              slavery          smuggling         number      legal        trafficking 

concealed         choose          migrants         vulnerable 

 

Trafficking in human (1)________ also called human trafficking, is not the same as 
people (2)________. Victims do not (3)________to be trafficked: they are tricked by 
false (4)_______, or forced into modern (5)_________ in order to be exploited in low 
quality employment, sex industry,(6)________labour. Smuggled (7)_________ are 
also (8)__________ to abuse and (9)_________, as they might have no 
(10)_________ and no real destination or support. While being smuggled, people can 
be (11)__________ among merchandise. Smugglers take (12)__________ of the 
large (13)_________of migrants willing to take risks in search of a better 
(14)__________when they cannot access (15)_________ channels of migration. 

9 Explain these words, then use them in your own sentences. 
a) to conceal__________________________________________________ 
b) hazardous___________________________________________________ 
c) excise fraud_________________________________________________ 
d) counterfeit___________________________________________________ 
e) artefact (artifact) _____________________________________________ 
f) e-waste ____________________________________________________ 
g) to confiscate_________________________________________________ 
h) contraband__________________________________________________ 
i) to bribe____________________________________________________ 

 

10 Discuss how to plan a journey correctly in terms of goods, pets, 
gifts or souvenirs you would like to take abroad with you, or back 
home. Act out dialogues and make item lists. 

 coming home from an exotic country 
 travelling to a family event outside the EU 
 planning a journey with your dog 
 planning to stay over a longer period abroad  
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12 Working in groups of three, make a list of the keywords you will 
need and then prepare: 

• a dialogue between a customs officer and a suspected tourist. Basic situation: 

a young man behaving nervously after passing the green channel 

• brief information to a person who has never flown outside the EU on what to 

expect at the customs control 

• a routine dialogue between a customs officer and an immigrant 

• a voiceover for a training video on detecting a suspect among airport 

passengers  

13 Read some extracts from EU travel and customs regulations your 
teacher is going to give you.  

Write three questions referring to the main information in each 
paragraph. Then form small groups. Ask your questions of 
another group and answer theirs. 

Slang terms related to smuggling 
14 Match the words with their definition.1  

 
1 bootlegging a) a courier who smuggles illegal drugs  

2 buttlegging b) small-scale operation, in which one courier 
carries one piece or a very small quantity 

3 ant trade c) the illegal manufacture, distribution, or sale 
of goods, especially alcohol or recordings 

4 Easter egg (Kinder 
surprise)  

d)  the act of smuggling tobacco products from 
low-tax to high-tax jurisdictions 

5 rum-running 
 

e) the illegal business of transporting 
(smuggling) alcoholic beverages where such 
transportation is forbidden by law. 

 

  

                                                           
1 Source: Macmillan Dictionary. 

 
 

11 Four students will get migrants’ role cards from the teacher. The 
others will play the role of border guards. In four teams, conduct an 
interview (called debriefing) with one of the migrants to fill in the the 
form below.  

PROFILE OF IRREGULAR MIGRANT 
 

Name of migrant 
 

 

Source country 
 

 

Reason for leaving 
 

 

 
Countries (s)he travelled through – route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route identified  Eastern Mediterranean            Western Mediterranean 
 Central Mediterranean             Western Balkan 
 

Facilitators (people smugglers) 
used? 
 

Departure Destination Price 

False document? How did they 
get it? 

 

Information about the journey 
from…? 
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12 Working in groups of three, make a list of the keywords you will 
need and then prepare: 

• a dialogue between a customs officer and a suspected tourist. Basic situation: 

a young man behaving nervously after passing the green channel 

• brief information to a person who has never flown outside the EU on what to 

expect at the customs control 

• a routine dialogue between a customs officer and an immigrant 

• a voiceover for a training video on detecting a suspect among airport 

passengers  

13 Read some extracts from EU travel and customs regulations your 
teacher is going to give you.  

Write three questions referring to the main information in each 
paragraph. Then form small groups. Ask your questions of 
another group and answer theirs. 

Slang terms related to smuggling 
14 Match the words with their definition.1  

 
1 bootlegging a) a courier who smuggles illegal drugs  

2 buttlegging b) small-scale operation, in which one courier 
carries one piece or a very small quantity 

3 ant trade c) the illegal manufacture, distribution, or sale 
of goods, especially alcohol or recordings 

4 Easter egg (Kinder 
surprise)  

d)  the act of smuggling tobacco products from 
low-tax to high-tax jurisdictions 

5 rum-running 
 

e) the illegal business of transporting 
(smuggling) alcoholic beverages where such 
transportation is forbidden by law. 

 

  

                                                           
1 Source: Macmillan Dictionary. 
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15 Which are the main routes for cigarette smuggling to and from 
Hungary? 
Imagine there is a press conference and you have to ask and answer 
some questions related to tobacco smuggling in Hungary. Check the 
Internet for up-to-date answers. 
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9C VIDEO 
Part 1 Nothing to declare  

1 Before watching the video, discuss the signs that can help you 
recognise a smuggler. Remember some ways in which smuggling 
can be carried out.1 
 

 

 

 

 
 

 

2 Watch section 1 (00:00 to 12:00).  
 Answer the questions. 
 

a) What was suspicious about the student arriving back from Trinidad? 
b) What is the legal amount to be declared when travelling between EU 

countries?  
c) What is the amount where customs officers are entitled to ask questions? 
d) What amount of money was found on the couple? 
e) How did the customs officer discover where the student had concealed the drugs? 
f) How much is half a kilo of cocaine worth? 

g) How much money did the couple have in their handluggage? 
h) What are their jobs? 
i) Where do they claim the money to have come from?  
j) If what they claim is true, what is the fraud? 

k) How do customs officers resolve this case? 

 
3 Watch section 2 (12:00 to 15:00). Decide whether these statements 
are true or false.  
 

a) Everything looked perfectly normal about the suitcase. 
b) The customs officers used a chemical test. 
c) The street value of the cocaine was ₤100,000.  
d) The man pleaded guilty. 
e) He was sentenced to 8 years imprisonment. 

                                                           
1 Source: Nothing To Declare UK 3X12. Source of image:  https://safeguardaeo.com/news (Downloaded 24. 07. 2020.) 
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4 Watch section 3 (15:00 to 18:00). Decide whether these statements 
are true or false.  

 
a) The Nicaraguan man claims he has come to work in the UK. 
b) He sold everything before the journey to buy his plane ticket. 
c) His behaviour is not helpful during the customs procedures. 

 
5 Watch section 4 (18:00 to 20:00). Answer the questions. 

 
a) How does the customs officer at the cargo terminal check the 

suspect material? 
b) How much is the cocaine seizure worth?  
c) What suspect items has the Nicaraguan man on him? 
d) What does he want to demonstrate to the customs officer? 
e) Is he eventually granted access to the UK? 

 

Part 2 Profiting from misery – how smugglers bring people to 
Europe 1 
 

1 Before you watch: 
Look at snapshots from the video. What do you think they are 
about? Write some keywords for each picture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Source: BORSZÉKI 2019; Profiting from misery. 
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2 Watch the video once to check your answers. 

3 Watch section 1 (00:00 – 01:04). Match the beginnings and endings 
of the sentences. 

1) Officers deployed by Frontex at the 
EU’s external borders collect 

a) different networks that make huge 
profits from smuggling people. 

2) In interviews with migrants, Frontex 
gathers up-to-date information about 

b) the two most active smuggling 
routes: the one leading through Lybia 
and the other through Turkey. 

3) Each route is managed by c) intelligence about the people 
smugglers to assist the law 
enforcement authorities of member 
states. 

4) The first, most popular route leads 
through Turkey, where 

d) like travel agencies. 

5) They recruit the migrants in the cities 
direct them to 

e) smuggling is managed by well-
organised criminal networks. 

6) Those smugglers usually deal with 
people of a nationality that 

f) the departure points, and organise 
transportation to the coast. 

7) Smugglers use social media to 
advertise their services, almost 

g) matches their own. 

 
 
 
4 Watch section 2 (01:05 – 01:30). Finish the sentences. 
 
1 The smugglers offer a variety of 

_______________________________________.  

2 Customers can pay for a place on a rubber boat, 

__________________________.  

3 Smugglers can also offer ____________________________.  

4 Usually, the smugglers pack the migrants onto small boats _________________. 

_______________________________________________________________. 

5 The journey is short __________________.  

6 The boats often begin to sink _________________________.  

5 Watch section 3 (01:31 – 02:44). Fill in the gaps. 
 

The second major r____ into the EU leads from Africa to Italy. In Africa, the way people 

are s______d is different, depending on where migrants are coming from. On the r____ 
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from the Horn of Africa, migrants pay a highly o_______d criminal group for the entire 

trip through Sudan to Libya. People coming from S__-S_____n Africa usually pay for 

each step of the journey that takes them through Niger to Libya. Other criminal groups 

specialise in only getting people across the Mediterranean Sea, while others 

f________e travel within the EU. The journey from Africa is fraught with danger and 

usually involves crossing a vast d____t, packed in the back of a speeding lorry. It is 

impossible to e______e the number of migrants who have died on their way. They’re 

often beaten and t______d, threatened, k_______d for ransom or have to work as 

s____s to pay for their trip. Many smugglers in Libya work with the local militia men, 

who frequently k_____ and rape the women. The ruthless smugglers force migrants 

onto overcrowded boats, even at g______t. Many migrants die because their boat 

c______s or they s_______e below the deck, stuck near the engine with no air 

circulation. 

 

6 Watch section 4 (02:45 to end). What do these numbers mean? 

800 – 2000: 

___________________________________________________________ 

4 billion: 

_____________________________________________________________ 

2015: 

________________________________________________________________ 
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9D GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells and add other words that you have found 
useful in the lesson. 

Hungarian English Related word forms or/and 
meanings 

 to seize / to impound  

 to confiscate  

 trafficking  

 wildlife  

 looting  

 duty free  

 collector’s item  

 to conceal concealment 

 hazardous waste toxic waste 

 e-waste  

 artefact/artifact  

 corruption  

 bribe  

 endangered animals  

 black market  

 green channel  

 red channel  

 blue channel  

 counterfeit  

 pirated good  

 customs declaration  

 contraband  

 prohibited/banned goods  

 restricted goods  

 drug precursor  

 to smuggle  

 loophole  

 fake documents  

 mule, courier  

 drone  

 tax evasion  
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 revenue tax  

 clandestine  

 embargo trade barrier 

 cargo/freight  

 merchandise  

 customs duty  

 duty free  

 customs and excise  

 revenue tax  

 tip-off  
 

 

2 Choose 15 words from the list above and use them in a story related 
to smuggling.  
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UNIT 10 ORGANISED CRIME 
10A INTRODUCTION  
Brainstorming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Have a look at the above image. How are they related to organised 
crime? Form small groups and discuss it with your partner(s). 
Present your findings to the other groups. 

2 Fill in the gaps with the missing vowels to form meaningful words 
related to organised crime. Find their meanings. Write two compound 
sentences using at least five words from the list. 
 

c_rr_pt_ _n 

_mb_zzl_m_nt 

s_c_ _ty 

synd_c_t_ 

v_ln_r_bl_ 

p_r_cy 

g_df_th_r 

tr_ _d 

c_nsp_r_cy 

_nt_rpr_s_ 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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3 There are several definitions of what organised crime is or what 
organised crime groups are. Read the definition of T.O.C. by the FBI, 
then search the internet to find and add more criteria to the definition. 
Compare it with the Hungarian definition.  
“Transnational organized crime (TOC) groups are self-perpetuating associations of individuals 
who operate, wholly or in part, by illegal means and irrespective of geography. They constantly 
seek to obtain power, influence, and monetary gains. There is no single structure under which 
TOC groups function – they vary from hierarchies to clans, networks, and cells, and may evolve 
into other structures. These groups are typically insular and protect their activities through 
corruption, violence, international commerce, complex communication mechanisms, and an 
organizational structure exploiting national boundaries.’’1 

 
 
 “A szervezett bűnözői csoport egy bizonyos ideig fennálló, három vagy több személyből álló 
strukturált csoport, amely összehangoltan működik, és egy vagy több – a jelen egyezményben 
meghatározott – súlyos bűncselekmény elkövetése céljából közvetlen vagy közvetett módon 
pénzügyi vagy más anyagi haszon megszerzésére törekszik.”2  
 

 

 

 

 

 

4 Fill in the sentences with words from the previous three exercises. 
The first letters are given as clues. 
1 In the country, the power of the authorities kept weakening day by day, and 
d____________ increased significantly. 

2 Sándor Rózsa was probably the most famous o___________ in 19th century 
Hungary. 

3 Don Vito Corleone, affectionately called as the g____________ was in fact a 
hardened fictional criminal. 

4 Gang members usually try to exploit v__________ people. 

5 Don Corleone’s consigliere was probably the only person who could i__________ 
him in his decision-making. 

6 The locals in the neighbourhood rightly demand that any v__________ to them or to 
their property must be punished effectively. 

                                                           
1 Source: Transnational Organized Crime. 
2 Source: 2006. évi CI. törvény. 
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7B SPEAKING 
 

1 Look at the pictures and share your ideas about this topic with the 
others. How are these pictures related to organised crime? What is 
the historical background of organised crime that you have heard of? 
(When discussing, use the words organised, structure, disorder, 
transnational, network, corruption, violence etc.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sources of images:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marukin_at_Sanja_Matsuri_3.jpg; 
https://theconversation.com/gulf-of-guinea-fighting-criminal-groups-in-the-niger-delta-is-key-to-defeating-
piracy-130480;  
https://sitel.com.mk/srbin-uapsen-vo-grcija-so-135-kg-kokain-vreden-okolu-pet-milioni-evra?qt-
novo_na_sitel=1; www.ft.com/content/17cf4fc0-9ffa-11e5-8613-08e211ea5317; http://stanhouse.ml/bar-decor-
for-home.html (Downloaded 24. 07. 2020.) 
 



1604 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 Find a list of some of the best-known or most notorious organised 
crime groups below. Choose one group to speak about. In small 
groups, gather as much information about them as possible. Speak 
about the group for at least two minutes. Fill in the table on the next 
page. 

 

LA COSA NOSTRA 
(FIVE FAMILIES) RUSSIAN MAFIA HONG KONG TRIADS 

JAPANESE YAKUZA N’DRANGHETA SINALOA CARTEL 

 
  



1605
 

 

 

 
NAME 

 

LA COSA 
NOSTRA 

(FIVE 
FAMILIES) 

RUSSIAN 
MAFIA 

HONG 
KONG 

TRIADS 
JAPANESE 

YAKUZA N’DRANGHETA SINALOA 
CARTEL 

 
 

Origin 
 
 
 

      

 
 
 

Area(s) of 
activities 

 
 
 
 

      

 
 

Famous 
members 

 
 
 

      

 
Media 

portrayal 
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3 Debate in pairs or in small groups  
 
Students A: You believe that the existence of organised crime 
groups is due to the fact that governments make bad decisions 
regarding the economy.  
 
Students B: You believe that as crime has always existed, the 
occurrence of organised crime groups reflects only the weakness 
of the government.  
 
Make a list of your arguments and share your findings with the 
other pairs or small groups.  
 

bad economic decisions made by 
the governments weakness of the governments 
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10C READING AND VOCABULARY 
 
1 Match the words with their definitions. 
 
 

1 extortion  A an illegal or dishonest scheme for obtaining 
money 

2 racket  B a secret plan by a group to do something 
unlawful or harmful 

3 transnational  C a member of a group of violent criminals 

4 clan  D 
the action or fact of treating someone unfairly in 
order to  
benefit from their work 

5 conspiracy  E the practice of obtaining something, especially 
money, through force or threats 

6 violence  F a close-knit group of interrelated families, a 
group of people with a strong common interest 

7 exploitation  G 
the practice of paying money to criminals so as 
to prevent them from attacking oneself or one's 
property 

8 protection  H extending or operating across national 
boundaries 

9 gangster  I cause (something) to happen by necessity or 
force 

10 enforce  J behaviour involving physical force intended to 
hurt, damage, or kill someone or something 
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2 Match the antonyms (words with opposite meaning). 

1 violence   A forgiveness 

2 international   B local, domestic 

3 revenge   C lawful 

4 organised   D peacefulness 

5 protect   E chaotic 

6 illegal   F assault, attack 

 

3 Using a dictionary or the Internet, find some synonyms for the 
previously mentioned words. 

1 violence  

2 international  

3 revenge  

4 organised  

5 protect  

6 illegal  

 

4 Write six sentences using the words, their antonyms or 
synonyms found in the previous exercises. Write one sentence 
for each word. 
1 _______________________________________________________________ 

2 _______________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________ 

4 _______________________________________________________________ 

5 _______________________________________________________________ 

6 _______________________________________________________________  



1609 

5 Fill in the gaps in the text with the correct prepositions. 1 
 
Mexican Drug Cartels Laundering Proceeds of Crime via Wachovia  
 

An investigation was started _____ 2005 ______ the Drug Enforcement Agency (DEA) in 

the United States. During the course _____ the investigation, it was discovered that 

Mexican cartels were first smuggling US dollars, gained _____ selling illegal drugs in 

America, _____ the Mexican border and then laundering them through Wachovia Bank in 

the United States. 

Once _____ Mexico, the money was given _____ bureaux de change (casas de cambio) 

who deposited it _____ their Mexican bank accounts. The origin _____ the money was not 

investigated, which allowed the criminals to place their illegal earnings _____ the 

legitimate sector. These funds were then wired _____ Wachovia Bank’s accounts in the 

United States and the origin, again, was not properly checked. Any remaining bank notes 

were shipped back to the United States using Wachovia’s “bulk cash service”. By using 

these two methods provided _____ Wachovia, the drug cartels were able to integrate their 

illegal funds _____ the financial system. The illicit proceeds that went _____ 

correspondent banking accounts _____ Wachovia were used to buy airplanes to be used 

in the drugs trade. 

Wachovia Bank entered _____ an agreement _____ the Department of Justice to resolve 

the company’s role in anti-competitive activity in the municipal bond investments market 

and agreed to pay a total _____ $148 million in restitution, penalties and disgorgement 

_____ federal and state agencies in 2011. Starting in 2009, the Wachovia Bank was 

absorbed _____ the Wells Fargo brand. 

 

6 Fill in the gaps in the text with the words and expressions 
below, then answer the questions.2  
for themselves / including / known as / many of whom / respectively / to win / were 
also found / who was once 
 

Infiltration of Government by Organised Crime 
The 2017 trial in Rome, _________ the “Mafia Capitale” trial, exposed how Massimo 

Carminati, _________ a member of Rome’s notorious far-right Magliana Gang, and 

Salvatore Buzzi, a convicted murderer, used kickbacks and intimidation _________ city 

contracts and ultimately pocket millions in public funds _________. For years, their 

organised criminal group controlled key municipal services, _________ rubbish collection, 

                                                           
1 Source: Module 4. 
2 Source: Module 4. 
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park maintenance and refugee centres. More than 40 defendants, _________ were former 

city officials associated with Carminati and Buzzi's criminal ring, _________ guilty. Among 

those investigated were former mayor Gianni Alemanno. Massimo Carminati and 

Salvatore Buzzi were sentenced to 20 and 19 years in prison _________, after being found 

guilty of criminal association.                                                                      

 
Questions 
 

• What was the reason for and the outcome of the organised crime infiltration 
into the Italian Government?  

• What benefits did public officials and members of the organised criminal 
group receive from the corrupt relationship? 

• What public sectors were infiltrated by organised crime figures and what 
specific public interests were damaged? 

 
7 Read the cases in exercises 5 and 6 again and decide whether 
these statements are true (T), false (F) or not stated (NS). Correct 
the false statements. 
 
The DEA started the investigation in 
Mexico.   

The Mexican cartels were smuggling US 
dollars.   

In Mexico the money was withdrawn from 
the casas de cambio.   

The criminals placed their illegal earnings 
into purchasing new weapons.   

The bank did not make an agreement with 
the DoJ.   

Rome is called the Mafia Capitale.   

Massimo Carminati was the only person to 
pocket millions from illegal business in this 
case. 

  

The organised criminal group controlled 
key municipal services for 18 months.   

Massimo Carminati was sentenced to 
prison.   
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8 Read the texts and then fill in the table according to the 
headings. Mark the similarities. Compare and discuss the 
differences. For extra information, use the internet.1  
 
African Transnational Organised Crime Groups  
African TOC groups have developed quickly since the 1980s due to the globalisation of the world’s 
economies and the great advances in communications technology. Easier international travel, 
expanded world trade, and financial transactions that cross national borders have enabled them to 
branch out of local and regional crime to target international victims and develop criminal networks 
within more prosperous countries and regions. The political, social, and economic conditions in 
African countries like Nigeria, Ghana, and Liberia have helped some enterprises expand globally. 
African criminal enterprises have been identified in several major metropolitan areas in the U.S., 
but are most prevalent in Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Houston, Milwaukee, Newark, New 
York, and Washington, D.C. Nigerian criminal enterprises are the most significant of these groups 
and operate in more than 80 countries of the world, including the United States. They are among 
the most aggressive and expansionist international criminal groups and are primarily engaged in 
drug trafficking and financial frauds. 
The most profitable activity of the Nigerian groups is drug trafficking – delivering heroin from 
Southeast and Southwest Asia into Europe and the U.S., and cocaine from South America into 
Europe and South Africa. The associated money laundering has helped establish Nigerian criminal 
enterprises worldwide. Nigerian groups are also infamous for committing financial frauds globally. 
These schemes are diverse, targeting individuals, businesses, and government offices. Examples 
of these activities include insurance fraud involving auto accidents; healthcare billing scams; life 
insurance schemes; bank, check, and credit card fraud; advance-fee schemes, known as 4-1-9 
letters; and document fraud to develop false identities. The advent of the Internet and e-mail has 
made their crimes more profitable and prevalent. 
One such prevalent crime is Business E-mail Compromise (BEC), a sophisticated scam targeting 
businesses working with foreign suppliers or regularly performing wire transfer payments. The scam 
is carried out by compromising legitimate business e-mail accounts through social engineering or 
by computer intrusion techniques to conduct unauthorised transfer of funds. Most victims report 
using checks as a common method of payment. The fraudsters will use the method most commonly 
associated with their victim’s normal business practice.   
 
Balkan Transnational Organised Crime Groups  
Balkan TOC groups are politically and financially motivated groups influenced by, associated with, 
or originating from Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Serbia and Montenegro, Bulgaria, Greece, and Romania. These organised crime 
groups cause significant financial harm to the United States each year. 
Unlike traditional organised crime groups, Balkan groups do not appear to operate under a 
traditional hierarchy, but rather around ethnic associations and friendship ties. They also appear to 
be more agile, organic, and project-based. Balkan TOC groups are adept at adopting new 
technologies, thus increasing their ability to expand their criminal market base through cyber-
enabled fraud. These groups engage in a myriad of criminal activity including passport fraud, 
access device fraud, identify theft, healthcare fraud, real estate fraud, insurance fraud, money 
laundering, drug trafficking, human smuggling, prostitution, and extortion. 
Organised crime in the Balkans has its roots in the traditional clan structures. In these largely rural 
countries, people organised into clans with large familial ties for protection and mutual assistance. 
Starting in the 15th century, clan relationships operated under the kanun, or code, which values 
loyalty and besa, or secrecy. Each clan established itself in specific territories and controlled all 
activities in that territory. Protection of activities and interests often led to violence between the 
clans. The elements inherent in the structure of the clans provided the perfect backbone for what 
is considered modern-day Balkan organised crime. 
Many years of communist rule led to black market activities in the Balkans, but the impact of these activities 
was limited to the region. When communism collapsed in the late 1980s and early 1990s, it led to the 
expansion of Balkan organised crime activities. Criminal markets once closed to Balkan groups suddenly 
opened, and this led to the creation of an international network. Within the Balkans, organised crime groups 
infiltrated the new democratic institutions, further expanding their profit opportunities.  
                                                           
1 Source: Transnational Organized Crime. 
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Middle Eastern Transnational Organised Crime Groups  
 
Since the 9/11 terrorist attacks, the FBI has taken a new look at the various criminal threats 
originating in the Middle East and from Middle Eastern communities in the United States. The 
Bureau, and law enforcement in general, recognise that Middle Eastern criminal groups often have 
no direct nexus to terror. Rather, these groups frequently have the same goals as any traditional 
organised crime ring – to make money through illegal activities. 
Criminal groups with associations to the Middle East have been active in the U.S. since at least the 
1970s, particularly in areas with significant Middle Eastern or Southwest Asian populations. These 
organisations are typically loosely organised theft or financial fraud rings formed along familial or 
tribal lines, and include criminals from Afghanistan, Egypt, India, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, 
Morocco, Oman, Pakistan, Syria, United Arab Emirates, and Yemen. They typically use small 
storefronts as bases for criminal operations. 
Middle Eastern transnational criminal organisations typically engage in automobile theft, financial 
fraud, money laundering, interstate transportation of stolen property, smuggling, drug trafficking, 
document fraud, health care fraud, identity fraud, cigarette smuggling, trademark counterfeiting and 
sales of counterfeit goods, and the theft and redistribution of infant formula. These enterprises rely 
on extensive networks of international criminal associates and can be highly sophisticated in their 
criminal operations. Middle Eastern criminal organisations often engage in joint criminal ventures 
with one another and across ethnic lines when there is potential profit. 

 

 African Balkan Middle Eastern 

Organisational 
setup 

   
 
 
 
 
 

Geographical 
activities 

   
 
 
 
 

Areas of activities 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modus operandi 
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10D VIDEO 
Watch the short video (The Godfather – Opening Scene) and 
answer the questions. 

In the first few minutes there are two people talking, Don Vito 
Corleone, the head of the Corleone Family and Amerigo Bonasera, 
an undertaker.1  
 

1 Why is it possible for these two very different people to have a conversation? 

 

2 What did Bonasera want first?  

 

3 Who did he want it from? Why did he want it from them? 

 

4 Why could not he get what he wanted? (Guess.) 

 

5 Why did he turn to Don Corleone for help? 

 

6 How did Don Corleone react to his demand? 

 

7 What is the reason behind Don Corleone’s initial reaction? 

 

8 What exactly did Bonasera demand? How did he try to achieve it? 

 

9 How did Don Corleone react to his style of demand? 

 

10 How did Bonasera’s attitude change? Why did it change? How does it 

become visible? 

 

11 What is the result of their meeting?  

  

                                                           
1 Source: The Godfather 
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10E WRITING 
1 Read the excerpts from the screenplay. What do these 
sentences tell you about the nature of organised crime? Discuss 
it with your partner, and then write a short summary.1 
GODFATHER OPENING SCENE – SCRIPT 
 
 
- I believe in America. America has made my fortune. And I raised my 
daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her 
never to dishonor her family. She found a boyfriend, not an Italian. She 
went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest.[...] 
Two months ago he took her for a drive with another boyfriend. They made 
her drink whiskey... and then they tried to take advantage of her. She 
resisted, she kept her honor. So they beat her like an animal. When I 
went to the hospital, her nose was broken... her jaw was shattered, held 
together by wire. She couldn't even weep because of the pain. But I wept. 
Why did I weep? She was the light of my life. Beautiful girl. Now she 
will never be beautiful again. [...] Sorry. [...] I went to the police, 
like a good American. These two boys were brought to trial. The judge 
sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence. [...] 
Suspended the sentence! They went free that very day! I stood in the 
courtroom like a fool. Those two bastards, they smiled at me. Then I said 
to my wife, “For justice, we must go to Don Corleone.” 
- Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? 
- What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do. 
- What is that? 
- I want them dead. 
- That I cannot do. 
- I’ll give you anything you ask. 
- I’ve known you many years, but this is the first time you’ve asked for 
help. I can’t remember the last time you invited me for a cup of coffee. 
Even though my wife is godmother to your only child... But let's be frank 
here. You never wanted my friendship. And you were afraid to be in my 
debt. 
- I didn't want to get into trouble. 
- I understand. You found Paradise in America. You made a good living, 
had police protection and there were courts of law. You didn’t need a 
friend like me. But now you come to me and say... 

                                                           
1 Source: Godfather script. 
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“Don Corleone, give me justice.” But you don’t ask with respect. You don’t 
offer friendship. You don’t even think to call me Godfather. You come on 
my daughter’s wedding day and ask me to murder for money.  
- I ask you for justice. 
- That is not justice. Your daughter is alive. 
- Let them suffer, then, as she suffers. ... How much shall I pay you? 
- Bonasera, Bonasera. What have I ever done to make you treat me so 
disrespectfully? If you’d come in friendship... the scum that ruined your 
daughter would be suffering this very day. And if an honest man like you 
should make enemies, they’d be my enemies. And then they would fear you. 
- Be my friend? [...] Godfather? 
- Good. [...] Some day, and that day may never come, I'll ask a service 
of you. But until that day... accept this justice as a gift on my 
daughter’s wedding day. 
- Grazie, Godfather. 
- Prego. 
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2 Match the pictures to the headlines. 

 
A Jailed Idol Smugglers Are Charged in 
Norway 

D The Country Is Now a 
Prostitution-State Warns Former 
Prosecutor 
 

B Italian Police Busts Albanian 
Drug Trafficking Ring in 
Southern Italy 
 

E Investigative 
Journalists Reveal 
Government’s Secret 
Money Laundering 
Activities 
 

C Inter-State Gang of Car Thieves Is Eliminated in Southern 
India 
 

F The Local Police Are Being Infiltrated 
by Criminal Gangs 
 

 

1 

 

2 

 
    

3 

 

4 

 
    

5 

 

6 
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3 Choose one of the headlines and write an article on the topic in 
about 200–250 words. 
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4 As an assignment from an extremely cool tabloid, write an 
imaginary interview with the head of a well-known organised 
criminal group. Include details that may interest the readers (e.g. 
daily routine, favourite meals, free-time activities, luxury lifestyle, 
etc.) 
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10F GLOSSARY 
1 Fill in the empty cells and add other words that you have found 
useful in the lesson. 

 
cartel  

clan  

compromised  

conspiracy  

corruption  

counterfeit  

criminal association  

disorder  

enforce  

enterprise  

exploitation  

extortion  

extrajudicial  

funds  

gambling  

gang(ster)  

hierarchy  

illicit  

infiltrate  

influence  

intimidation  

law abiding citizen  

legitimate  

loyalty  

mafia  

network  

organised criminal group (OCG)  

outlaw  

penalty  
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proceeds  

property  

protect  

public funds  

public interest  

racket  

restitution  

ring  

secrecy  

structure  

syndicate  

transnational  

triad  

vengeance  

violence  

vulnerability  

yakuza  

 

2 Choose 10–15 words from the Glossary and use them to write 
an essay (of 250–300 words) related to organised crime. 
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UNIT 11 INTERNATIONAL LAW 
ENFORCEMENT CO-OPERATION 
11A INTRODUCTION 
1 Work in pairs. Using the word cloud below, in about 60 words, explain why 
international law enforcement co-operation is essential in the 21st century 
and how it can be implemented. Compare your text with those of other pairs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b Make a list of possible forms of international law enforcement co-
operation. 
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2 Make a list (5 to 10 items) of the cross-border (transnational) crimes that 
pose the biggest threat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 First in small groups, then in class, discuss the forms and means of 
international law enforcement cooperation below and rank them in the 
order of importance. 
 

common training standards 

international financing 

operational cooperation (joint investigation, taking measures etc.) 

information exchange (database, risk analysis etc.) 

research and innovation projects 

publicity (raising public awareness) 

judicial cooperation (extradition etc.) 

international agencies 
 

11B VOCABULARY, READING AND SPEAKING 
1 International Law Enforcement Organisations 
Work in small groups. Choose one or two organisations from the table on 
the next page. Do some research on the Internet and fill in the appropriate 
rows. Form new groups with one member from the previous groups in each 
and help each other fill in the whole table.  
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Organisation 
(Full name!) 

 

 
Year of 

foundation 

 
Based in 

(headquarters) 

 
Areas 

of 
activity 
(crimes) 

 
Forms of 

assistance 
it provides 

 
Official 

language(s) 

 
Member 

countries 

 
INTERPOL 
 
 

      

 
EUROPOL 
 
 

      

 
FRONTEX 
 
 

      

 
OLAF 
 
 

      

 
UNODC 
 
 

      

 
WCO 
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3 INTERPOL notices 
Read the text. Find the words or phrases in bold that match these meanings.113 

 

1 punishments or penalties: 
2 failures to comply with a law: 
3 a way or method of doing something (Latin): 
4 people who have run away from the law after arrest: 
5 a photo of a person’s face: 
6 the preventing of a person or organisation from controlling their money and property: 
7 a name you use which is different from your legal name: 
 

INTERPOL shares information with police forces and agencies worldwide through its system of international 
notices, published in English, Spanish, French and Arabic. These notices give information about fugitives 
who are wanted for serious crimes, missing persons, unidentified bodies, potential security threats and the 
modus operandi of known criminals or criminal groups. 

The notices often contain personal information about a particular criminal. This can include details of 
the identity the criminal is using, his name or alias, a physical description, sometimes with a mugshot, 
fingerprints, and identity card or passport number. There will also be judicial information about the 
type of offence, the laws under which the charge is made (or under which the criminal has been 
convicted), the maximum penalty imposed, and the countries from which the requesting country will 
try to extradite the criminal. 

The international notices system is also used by the United Nations and by the International Criminal 
Court to give information about individuals and groups who are guilty of serious breaches of 
international human rights law. Such groups and individuals are subject to sanctions by the United 
Nations, such as freezing of assets, travel bans and arms embargos. 

 

4 Listen to the audio recording and match each notice with its 
function.114 

 

To locate a missing person or to identify a person unable to identify himself/herself. 

To locate, identify or obtain information on a person of interest in a criminal 
investigation. 

To provide information on modi operandi, procedures, objects, devices or hiding 
places used by criminals. 

To seek information on unidentified bodies. 

To warn about a person’s criminal activities if that person is considered to be a 
possible threat to public safety. 

To inform INTERPOL’s members that an individual or an entity is subject to UN 
sanctions. 

To warn of an event, a person, an object or a process representing an imminent 
threat and danger to persons or property. 

To seek the location and arrest of a person wanted by a legal jurisdiction or an 
international tribunal with a view to his/her extradition. 

                                                           
113 Source: BOYLE–CHERSAN 2009. 
114 Source: BOYLE–CHERSAN 2009; International Notices System (2020). 

 

 

2 Interpol, Europol and Frontex 
Write the number of each statement under the appropriate organisation.112  

 
 

 
 
 
 

  

 
 

  

 

1 It enables the police in its member 
countries to share and access data 
on crimes and criminals, and offers 
a range of technical and operational 
support: data management, forensic 
support, fugitive investigative 
support, criminal analysis, capacity 
building and training 

2 It facilitates and makes more 
effective the application of 
measures relating to the 
management of the external 
borders, in particular the 
Schengen Borders Code. 

3 The assistance offered 
consists of facilitating exchanges 
of information, providing criminal 
analyses, as well as helping and 
coordinating cross-border 
operations. One of its key 
goals is to provide EU law 
enforcement authorities with 
24/7 operational support.  

4 Its operations departments 
are: 
• European Cybercrime Centre 

(EC3) 
• European Counter Terrorism 

Centre (ECTC) 
• European Serious and 

Organised Crime Centre 
(ESOCC), including: 

• European Migrant Smuggling 
Centre (EMSC) 

• Horizontal Operational 
Services (HOS) 

5 Its countries are connected via 
a communications system called 
I-24/7. Countries use this secure 
network to contact each other, 
and the General Secretariat. It 
also allows them to access the 
Interpol databases and services 
in real-time, from both central and 
remote locations. 

6 Aims to provide high-quality 
operational support for 
investigations in Member States 
in three key priority areas 
aligned with the European 
Agenda on Security: 
• serious and organised crime 
• cybercrime 
• counter-terrorism. 

7 Its Training Unit operates its 
online LMS named Virtual Aula 

8 In each country, an 
INTERPOL National Central 
Bureau (NCB) provides the 
central point of contact for the 
General Secretariat and other 
NCBs. 

9 It complements EU Member 
States’border management 
systems by conducting joint 
operations at borders facing high 
migratory pressures 

10 It plays an enhanced role in 
returns of third-country nationals 
who do not have the right to stay 
on the EU territory 

11 Unlike national police forces, it 
does not have any autonomous 
investigative or coercive powers 
but it supports international 
operations and JITs. 

12 It manages 17 police 
databases with information on 
crimes and criminals (from 
names and fingerprints to stolen 
passports), accessible in real-
time to countries. 

13 It assists Member States in 
training national border guards. 

14 It develops a serious and 
organised crime threat 
assessment (SOCTA) every 
year. 

15 The three global areas it 
considers the most pressing 
today are: terrorism, cybercrime 
and organised crime. 

                                                           
112 Sources: Who we are; Prüm decision, online course. 
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3 INTERPOL notices 
Read the text. Find the words or phrases in bold that match these meanings.113 

 

1 punishments or penalties: 
2 failures to comply with a law: 
3 a way or method of doing something (Latin): 
4 people who have run away from the law after arrest: 
5 a photo of a person’s face: 
6 the preventing of a person or organisation from controlling their money and property: 
7 a name you use which is different from your legal name: 
 

INTERPOL shares information with police forces and agencies worldwide through its system of international 
notices, published in English, Spanish, French and Arabic. These notices give information about fugitives 
who are wanted for serious crimes, missing persons, unidentified bodies, potential security threats and the 
modus operandi of known criminals or criminal groups. 

The notices often contain personal information about a particular criminal. This can include details of 
the identity the criminal is using, his name or alias, a physical description, sometimes with a mugshot, 
fingerprints, and identity card or passport number. There will also be judicial information about the 
type of offence, the laws under which the charge is made (or under which the criminal has been 
convicted), the maximum penalty imposed, and the countries from which the requesting country will 
try to extradite the criminal. 

The international notices system is also used by the United Nations and by the International Criminal 
Court to give information about individuals and groups who are guilty of serious breaches of 
international human rights law. Such groups and individuals are subject to sanctions by the United 
Nations, such as freezing of assets, travel bans and arms embargos. 

 

4 Listen to the audio recording and match each notice with its 
function.114 

 

To locate a missing person or to identify a person unable to identify himself/herself. 

To locate, identify or obtain information on a person of interest in a criminal 
investigation. 

To provide information on modi operandi, procedures, objects, devices or hiding 
places used by criminals. 

To seek information on unidentified bodies. 

To warn about a person’s criminal activities if that person is considered to be a 
possible threat to public safety. 

To inform INTERPOL’s members that an individual or an entity is subject to UN 
sanctions. 

To warn of an event, a person, an object or a process representing an imminent 
threat and danger to persons or property. 

To seek the location and arrest of a person wanted by a legal jurisdiction or an 
international tribunal with a view to his/her extradition. 

                                                           
113 Source: BOYLE–CHERSAN 2009. 
114 Source: BOYLE–CHERSAN 2009; International Notices System (2020). 
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5 Law enforcement co-operation in the EU115 
 

 

5a Discuss the following questions: 
 
What is the significance of the Schengen Agreement?  
What does “the area of free movement” mean?  
What was the impact of abolishing control at the internal borders on 
security? 
What could be the solution to this problem? 
 
5b Fill in the gaps and read the text to check your answers. 
 

movement      justice      compensate      measures      cross-border 
 

framework      enforcement      boundaries      authorities      judicial 

 
The free __________(1) of people within the EU raises security issues for the member 
governments, since they no longer control internal EU borders. To __________(2) for this, 
extra security __________(3) have to be put in place at the EU’s external borders. 
Moreover, since criminals can also exploit freedom of movement within the EU, national 
police forces and judicial __________(4) have to work together to combat __________(5) 
crime, criminal gangs who run people-trafficking networks and who exploit vulnerable 
human beings, particularly women and children.  
 
Organised crime is becoming ever more sophisticated and regularly uses European or 
international networks for its activities.  
 
The greatest advance made in recent years in the field of cooperation between law 
__________(6) authorities was the creation of Europol, an EU body based in The Hague 
and staffed by police and customs officers.  
 
At present, many different __________(7) systems operate side by side in the European 
Union, each within national borders.  
 
International crime and terrorism do not respect national __________(8). This means that 
a common EU criminal __________(9) policy is required, since cooperation between the 
courts in different countries can be hampered by their differing definitions of certain 
criminal acts. The objective is to give the EU a common __________(10) for fighting 
terrorism, so as to guarantee its citizens a high level of protection and step up international 
cooperation in this area.  
 

  

                                                           
115 Source: Europe in 12 lessons (2019). 
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6 Write the name of the organisation under the appropriate logo 
and, after doing an Internet search, briefly define its role in law 
enforcement cooperation.116 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

  

 

 
7a Do the pairwork exercise your teacher is going to give you on 
the various tools of international cooperation. Match each item 
with its description. 
 
7b Try to provide the Hungarian equivalents of these terms: 
 
Joint Investigation Team  

joint operation  

alert  

European Arrest Warrant  

to surrender sy  

extradition  

hot pursuit  

cross-border surveillance  

(seconded) liaison officer  

prior authorisation  

mutual legal assistance  

                                                           
116 Sources of images:  www.cepol.europa.eu/file/logo-textjpg; 
www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Criminal%20Justice%202019/CR201907_Brussels/Presentation
%20Brussels%20Asset%20Recovery%20May%202019.pdf;  https://easo.europa.eu/about-us (Downloaded 
27. 07. 2020.) 
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BCGT  

PNR  

PCCC  

SIS  

 

8 In small groups, sort these items into three or four categories. 
Then read them out to the other groups, who have to guess the 
aspects according to which you set up the categories. 
 

EURODAC EAW liaison officers 

 
communication channels 
(SIRENE, Single Points 
of Contact, etc.) 

JIT hot pursuit mutual legal 
assistance 

 
Police and Customs 
Cooperation Centres 
 

SIS (II) cross-border 
surveillance 

joint patrols and 
joint operations in 
order to maintain 
public order 

automated searching of 
DNA profiles, 
dactyloscopic data and 
vehicle registration data 

VIS European 
BCGT 

confiscation and 
freezing of assets 

 
mutual recognition of 
documents 
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9 Read the stories and fill in the gaps with the names of the 
previously mentioned tools and organisations.117  
 
1 

Two foreign fighters from the Netherlands were detected and checked in Austria thanks to a specific 
check alert in the ___. After receiving information about the hit from Austria, the Dutch prosecutor 
issued a(/n) __________________ for both persons. The two suspects could be arrested quickly in 
Germany following a check on their vehicle for which a SIS alert was issued as well. 

 
2 

On 3 September 1998 a 19-year-old woman was raped and seriously injured in Arnhem. The 
investigation made at the time unfortunately failed to lead to the detention of a suspect. The 
perpetrator’s DNA was obtained and was stored in the Dutch DNA database, but there was no 
match. In 2010, however, making use of the automated e_________ of ______ profiles under the 
Prüm Decision, there was a match with in the French DNA database. This put the police on the trail 
of a 50-year-old man from Bosnia. Subsequently, a ___________________ was issued for this 
suspect. The man was later arrested in Croatia and handed over to Dutch authorities in Arnhem 
where he was convicted and sentenced in 2012 to four years in prison. So 14 years after the rape, 
the perpetrator was brought to justice. 

 
3 

A crime organisation group of Kosovo-Albanian serial burglars had started its “business” back in 
the 1980s as pickpockets at major airports in Germany, Belgium and the Netherlands. Then in the 
1990s the group began to commit burglaries in several European countries including Austria, 
Germany, France, Slovenia, Spain and Switzerland. The cost of the group’s activities went up to 
several hundred thousand euros in each of these countries. Generally they operated in groups of 
four or five people on one crime scene and went from one country to another shortly after the 
offence. Each member used at least five different alias identities and false documents. So even if 
a member of the group was caught he was only given a short sentence as it was difficult to 
establish a link to the other cases. However, when d______________ data (full fingerprints and 
latent ones) and _____ profiles were e_________ with other EU Member States under Prüm, the 
true identities of the group members came up and the different cases could be matched. Several 
other countries have sent arrest warrants to Austria for the offenders now arrested there. 

 
4 

Lithuania conducted j_______ ________s for three football matches in March and July 2011. As all 
three matches were against football teams from Poland, support from Polish police officers was 
requested. The task of the Polish officers was mainly to help their Lithuanian colleagues at 
checkpoints set up, to control arriving hooligans and to support spotters' activities in the stadiums. 
A variety of knives, sticks and other dangerous objects were found in the checked vehicles. 
Furthermore, several persons were arrested during the vehicle checks, prior to and after the match 
in Kaunas in March 2011, for serious public order offences. Smooth cooperation between the 
Lithuanian and Polish police officers during this joint operation also helped to detect and arrest 
persons who had committed a robbery of a petrol station in Poland. Before these football matches 
took place, the Lithuanian and Polish police forces had organised a __________ training exercise 
on the reestablishment and maintenance of public order and security during football matches in May 
2010. This exercise showed how important it is to prepare for j______ _________s. This is 
especially the case for anti-riot squads, as they often use quite different tactics for their operations. 

 

 
  

                                                           
117 Sources: Course on police cooperation; Course on PCCCs; Frontex. 
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5 

A Hungarian woman, coerced into prostitution along with other Hungarian women by two Hungarian 
suspects managed to escape from her captors in The Hague and reported them to the Dutch police. 
The men forced her to earn EUR 600-700 per day by physical threats and violence. Three men were 
arrested in northern Hungary in a coordinated action conducted by the Royal Netherlands 
Marechaussee and the Hungarian police. Eight homes in the town of Salgótarján were searched. 
The men, suspected of the sexual exploitation of women in The Hague, were brought to the 
Netherlands. The Dutch Investigators also conducted a search of four premises in the red light 
district of The Hague on suspicion of human trafficking. Two locations were shut down. Computers, 
telephones and documents were seized. E_______l and E______t supported the countries involved 
in this cross-border human trafficking operation throughout the investigation and facilitated police 
and judicial cooperation in the framework of a j______ _____ t_______. During the investigation 
and also prior to the action day, operational and coordination meetings were held at E_______l and 
E______t. On the coordinated action day Europol provided support on the spot by deploying an 
analyst with a E______l mobile office. 

 
6 

The Serbian, Austrian and Hungarian interior ministers agreed on close cooperation on Tuesday in 
Budapest in the interest of curbing the extreme migration pressure affecting their countries. The 
Austrian Minister of the Interior told the press: the most important elements of the cooperation 
extend to j_____ border c________ and the reinforcement of j______ i_____ t_______s set up to 
fight human trafficking. J_____ p______ services will be stepped up both on the Serbian-Hungarian 
and the Serbian-Macedonian borders, she said. The Minister added: Austria has offered to send 80 
policemen to the Serbian-Hungarian border section instead of the earlier 40, and will additionally 
also assist with thermal imaging cameras and coaches. 

 
7 

During a routine check for suspicious vehicles near the Austrian/Slovenian border, a Slovenian 
police officer stopped a car. The car had Italian number plates but the two passengers could not 
show him the registration documents for the vehicle and he also had doubts about the authenticity 
of the Italian residence permits they presented. He also found what seemed to be burglar’s tools in 
the boot of the car. He contacted the P_____ in Thörl-Maglern by phone to get further information. 
The Italian colleagues at the P_____ checked their national databases. It turned out that there was 
no record of the men’s residence permits on any database. Neither of the men had a criminal record 
but the vehicle was reported as stolen, so the Slovenian police officer took the necessary measures. 
The passengers were arrested. 
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10a Read the description of various situations demanding 
international cooperation. What form of international law 
enforcement cooperation do you think was applied in each case? 
Discuss in pairs, then in class.118 

 
 

1 Authorities in western EU countries reveal a sudden rise in illicit trafficking in 
firearms originating in the western Balkans. The UK calls for action. 

 

2 An Albanian organised crime group has come under the radar of the German 
authorities in Offenburg for committing a number of domestic burglaries in the south of 
Germany. At the same time, the French Gendarmerie (OCLDI) is also investigating an 
Albanian crime group responsible for over 45 domestic burglaries in France. 

 

3 Agencies all over the world reveal growing rates of environmental crime. A 
significant proportion of wildlife crime is carried out by organised criminal networks. 
The same routes used to smuggle wildlife across countries and continents are often 
used to smuggle weapons, drugs and people. Environmental crime often occurs hand 
in hand with other offences such as passport fraud, corruption and money laundering. 

 

4 A complex fraud scheme to evade VAT duties on the sale of high-value electronic 
devices is revealed. Fraudsters avoid paying VAT to Italian authorities using shell 
companies throughout Europe and foreign bank accounts to hide their identity. The 
same goods are bought and resold by the fraudsters several times via middlemen. Each 
time, the amount of VAT owed increases but the company either disappears or goes 
bankrupt before the tax authority can collect the accumulated VAT. This is called 
carousel fraud; The same product goes around several times before the fraudsters 
disappear. The authorities reveal that the fraudsters use Romanian frontmen and 
companies. The amount of evaded VAT is estimated at around EUR 30 million. 

 

5 National authorities in the EU reveal counterfeit food in growing quantities. 
 

6 The lead administrator of Playpen, one of the world’s largest child sexual abuse 
websites with more than 150,000 users around the world is arrested and convicted in 
the US. Playpen is a website on the Darknet, structured to allow its users to easily 
access a wide range of child exploitation and abuse material. As members of the forum, 
users can search for videos and other content relating to the abuse of girls and boys 
under different categories, through links provided by other users. One section focuses 
exclusively on toddlers, another on incest and many others on various fetishes involving 
children. 

 

7 During a random check on a car with a German licence plate, a 3-year old girl 
missing in Germany is found by the Czech Police on a motorway service area whilst 
being driven in the direction of Prague. 

 
10b Read the full stories your teacher is going to give you and 
check in small groups if your guesses were correct.  
                                                           
118 Wildlife crime: global seizures and arrests in transcontinental operation, 2018; SIS Success stories; 
Course on police cooperation. 
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11C VIDEO 
Part 1: Interpol119 

 

Watch the whole video.  
1What do you think of this advertisement? 

• What audience does it target? 
• What is its aim? 
• Does it reach this aim? 
 

Watch Section 1 (00:00 – 00:57) again. 
 

2 What main targets of the work of Interpol are mentioned at the beginning 
of the film? 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Watch section 2 (00:58 – 02:20). 
3 How is Interpol organised? 
 
4 How is intelligence processed? 
 
5 What is the Interpol equivalent of national arrest warrants? 
 
6 What does Interpol do? Tick. 
 warns police forces of criminal activities and threats 

 sets up joint response teams 

 collects and analyses data 

 uses latest technology to communicate 

 investigates cross-border crime cases 

 provides specialised help and crisis response 

 provides training courses in using its databases 

 arrests well-known criminals  

                                                           
119 Interpol: Connecting Police for a Safer World. 
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Watch section 3 (02:21 – 02:36). 
7 What kind of databases does it have?  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
8 Fill in the gaps (01:10 – 03:08). 

At the heart of every member country an Interpol Bureau links national police with our _____________ 
and our General Secretariat in France. 24 hours a day, 365 days a year we watch the world together, analyse 
and share information on crime. Searching for data, sharing _____________, making connections to 
_____________ criminals. Our red notices _____________ police worldwide to wanted persons, reaching 
every member country over our secure communications network. We warn police of different criminal 
activities and _____________ using the latest technology to reach officers on the frontline.  
To support our member countries, specialised police provide _____________ and crisis _____________. 
We build skills through training courses helping National Police to use our databases. Updated day and 
night, these databases provide _____________ criminal information.  
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Part 2: EUROPOL Module 2120 
 

Before you watch: 
1 Imagine you work for the national criminal intelligence unit in the 
Netherlands and one day you’re informed that a large organised gang is 
going to bring in a huge shipment of drugs from Iran, through several EU 
countries. What would you do?  
2 Fill in the gaps with the right words. Then watch section 1 (00:00 – 01:04) 
to check your answers. 
 

monitored      route      paperwork      intercepted 

seized      traffickers      controlled      consignment 

 

__________(1) continually find new ways to get their drugs into Europe. Sometimes the 
consignment is __________(2), drugs are __________(3), arrests are made but only a part 
of the criminal organisations is detected and caught.  

It is possible to get better results if you allow an illicit drugs delivery to go ahead, what’s 
called a “__________(4) delivery”. The consignment is __________(5) closely and this 
can reveal a very large part of the organisation and the people involved. The trouble is you 
never know which __________(6) the drugs will take, the countries they will pass through. 
It’s different every time. So you need to get permission quickly to track the __________(7) 
through all countries which become involved. Each country has its own laws and rules, so 
it’s hard to do this legally, without a lot of __________(8) and waiting for long periods for 
permission.  

Watch section 2 (01:05 – 02:12). 
3 What does NCID stand for? Which country is it in? 

 

4 Where does Frans Veltien work and what’s his position? 

 

5 Why did the NCID approach him? 

 

6 What did they know about the consignment? 

 

7 What are the basic requirements for a controlled delivery?  

                                                           
120 Source: Course on Europol. 
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Watch section 3 (02:13 – 04:03). 
8 Which two possible routes/countries could the traffickers choose? 

A) _______________________________________________________ 
 

B) _______________________________________________________ 

9 Why did they think it was useful to do the investigation through Europol? 

 

10 Why can they organise an operation quickly? (Look at the sketch of the 
structure of Europol and explain.) What does ELO stand for? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch section 4 (04:03 to the end). 
 

11 What did Frans do? 
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12 Why was the operation stopped? What happened after that? 

 

13 Finish the sentences: 

This controlled delivery was called off at the last minute because 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

It couldn’t be 100% guaranteed that 

___________________________________________ 

The drugs were intercepted 

__________________________________________________ 

 

 

Part 3: EUROPOL Module 1121 
 

Watch the video and list the events in the story: 

1 A small girl testifies about a paedophile offender in Luxembourg. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 

  

                                                           
121 Source: Course on Europol.  
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Part 4: SIS II122 
 

1 What do these numbers indicate? (00:00 – 00:41) 

a) 1985 
b) 29 
c) 500 
d) 1990s 
 

2 What types of information were exchanged via the SIS I? (00:42 – 01:09) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Using the words given here, explain how information is managed in the SIS. 

                enter             national authorities       central system       Schengen States 
 
 
 
 
4 What new functionalities does SIS II have? (01:10 – 03:30) 

  

                                                           
122 Source: Schengen SIS II. 
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11D VOCABULARY PRACTICE, SPEAKING 
1 Do the crossword puzzle with the help of the clues your teacher 
is going to give you. 
1a 

Work in pairs. Student A: Use the clues Student B gives you to fill in the 
crossword puzzle. You’ll need to use the same letter in the column printed in 
bold. Words in multi-word expressions are separated by empty squares. 

 

 

 

 

 

 

 
1b 

Work in pairs. Student B: Use the clues Student A gives you to fill in the 
crossword puzzle. You’ll need to use the same letter in the column printed in 
bold. Words in multi-word expressions are separated by empty squares. 
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2 Find the 10 words missing from the sentences in the grid. The words can 
appear in any direction (). 

1 Officers are authorised to conduct cross-border ___________ in the territory of 

another member state. 

2 The member states may agree that they send seconded ___________ officers to third 

countries. 

3 ___________ legal assistance is a form of cooperation between different countries 

for the purpose of collecting and exchanging information. 

4 ___________ in the EU has been replaced by the European Arrest ___________. 

5 Passenger Name ___________ is information provided by passengers and collected 

by airlines. 

6 Police and ___________ Cooperation Centres in internal border regions bring 

together on one site the law enforcement ___________ of different Member States. 

7 Interpol Red ___________ are issued to find and arrest persons wanted by a legal 

___________ or an international tribunal. 
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3 Complete the missing words and then write sentences with each 
expression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Do the activity your teacher is going to explain to you to find THE BEST 
STORY. 
 
5 In pairs, play noughts and crosses. You need to say a correct sentence 
with the word in the cell (used with the meaning it had in this unit) to put 
your sign on it. The player with three signs in a line () scores a point. 

 
hot pursuit 

 

 
bilateral agreement DNA profile 

 
prior authorisation 

 

 
to surrender sy threat 

 
to facilitate 

 

 
alert confiscation 

 
to intercept 

 

 
to seize consignment 

 
headquarters 

 

 
joint investigation minor 

  

c_______ a_____s

s_____m .

judicial

i_______
t_______

o_____n

p_______.

joint

o_______l
l_____

e_________

i_____l j______l

cooperation
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11E GLOSSARY 
1 Translate the English terms into Hungarian.  
 

English Hungarian 

(legal) jurisdiction  

(seconded) liaison officer  

alert  

alias  

bilateral agreement  

compensatory measures  

confiscation  

consignment  

cross-border crime   

cross-border surveillance  

DNA profile  

European Arrest Warrant  

European Border and Coast Guard  

extradition  

facilitate  

freezing of assets  

fugitive  

headquarters  

hot pursuit  

information exchange  

intercept  

joint investigation team  

joint operation  

joint patrol  

judicial authorities  
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judicial cooperation  

judicial system  

migratory pressure  

minor  

missing person  

modus operandi  

mugshot  

mutual legal assistance  

notice  

operation(al cooperation)  

Passenger Name Record  

Police and Customs Cooperation 
Centre 

 

prior authorisation  

risk analysis  

sanction  

seize  

surrender sy  

threat  

 
2 In pairs or small groups, sort the vocabulary items into 4 or 5 categories or 
fill in the mind map your teacher is going to give you. Compare your 
solutions with those of other groups/pairs. 
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ANSWER KEY 

 

UNIT 1 BASICS 

1A4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A5a  
Sentence: POVERTY IS NOT A CRIME. 

1A7b  
Possible solution: 

 
(Police) branch of 

the service  
activity place 

public order patrolling 
responding to public calls 
maintaining public safety 

beat, precinct  
public areas 

border policing border control (border checks and 
border surveillance) 

maintaining ordered conditions at 
the border 

border crossing points 
state border 
border fence  
border zone/area 

traffic policing prevention 
speed enforcement 
investigating road accidents 

public roads 

criminal investigation 
CSI 

investigation of crimes 
collecting intelligence 

crime scene / scene of 
crime 

forensic lab 
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economic crime 
investigation 

listening to witnesses/victims 
fighting organised crime 

riot police 
 
 
 
National Bureau of 

Investigation 

managing mass events 
patrolling the area along the border 

fence, mobile forces 
inland checks of aliens 

(strengthening local police forces 
and performing SWAT operations) 

fighting serious and cybercrime 

demonstrations 
football matches 

administrative 
policing 

issuing licences (firearms etc.) 
conducting minor offence 

proceedings 

 

alien policing conducting proceedings concerning 
foreign citizens 

 

 

law enforcement 
organisation 

activity 

National Tax and Customs 
Administration 

collection of government revenue (tax, excise, customs 
duty etc.) 

detection of falsified goods 
combatting smuggling 

Counter Terrorism Centre protection of the PM and the President, of important 
government buildings 

managing hostage situations 
SWAT activities 

National Protective Service anti-corruption activities 

National Security Service protecting national security 
secret data collection 

Constitution Protection 
Office 

 

duties of an internal civilian secret service 
fighting organised crime and potentially dangerous, 

political extremist persons and groups 
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1A10  
 

English Hungarian 

police officer, 
police constable (PC) 

(köz)rendőr 

lawyer jogász 

barrister (UK) ügyvéd, aki jogosult vkit képviselni a 
bíróságon 

solicitor (UK) jogtanácsos, ügyvéd 

(public) prosecutor (UK, EU) 
attorney (US) 

ügyész 
US: ügyvéd 

evidence (at the crime scene) nyomok és anyagmaradványok 

homicide, murder (UK) emberölés 

indictable offence (UK) bűntett (súlyosabb bűncselekmény) 

summary offence (UK) vétség (kisebb bűncselekmény, 
amelyben nem esküdtszék 
ítélkezik) 

short-term arrest, apprehension, 
immediate taking of a person to the 
authority (police) 

előállítás 

operation, mission akció, bevetés 

action cselekvés, tevékenység 

public order unit csapaterő 

Crime Scene Investigation (CSI) helyszíni szemle 
(nem helyszínelés!!!) 

(National/County/Town) 
Police Headquarters (UK, EU) 
Police Department/Precinct (US) 

(Országos/Megyei/Városi) Rendőr-
főkapitányság 

district police station kerületi rendőrkapitányság 

commissioned police officer rendőrtiszt 

non-commissioned police officer rendőrtiszt-helyettes 

(commissioned) police officer cadet rendőrtiszt-jelölt 
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1A11a 
In most countries, when someone dials the emergency number they will get through to a 
control centre where their call is handled by specially trained operators. If the caller 
specifies the police, he or she is then transferred to a police dispatch control centre. 

1A11b 
 
House party too noisy 
 
F: Hello. 
P: Hello. This is Péter Szabó speaking. I’m a police officer at Police Headquarters, Pécs. You have made a report 
about a noisy party at your neighbour’s, which won’t let you sleep. We’re on our way but I’ll need your assistance. 
F: No problem. How can I help? 
P: Can you tell me how the patrol officers can get into the building? 
F: Ah yes. The code is 99key9999.  
P: Thank you, I’ll contact the patrol. They should be there any minute now. 
F: Thank you very much. 
 
Lost at night 
 
P: Rendőrség, jó napot kívánok. Miben segíthetek? 
F: Do you speak English? 
P: Yes, I do. How can I help? 
F: I am lost. 
P: Where are you phoning from? 
F: Szigetvár. 
P: I see. Which country are you from? 
F: Scotland.  
P: Do you know Szigetvár?  
F: No, not really. 
P: Where are you staying? Which hotel? 
F: It’s not a hotel, it’s a guest house. Wait a minute, I’ve got my room card… It’s called the Giongi Vendeghas. 
P: I see. That must be the Gyöngy Vendégház. What can you see right now? 
F: Well, I’m on a road. Looks like a main road. 
P: Can you see any buildings? 
F: No, I can’t.   
P: Can you see any lights? I mean lots of lights. 
F: Yes, I can. On the left, in the distance. 
P: Right. So just walk towards the lights, please hold the line. … What can you see now?  
F:  On the left there’s a restaurant behind a fence… I’ve walked past it now… On the right I can see a railway line. 
P: I see. Now ahead of you on the left you should see a supermarket, called Penny Market. 
F: Yes, that’s right. 
P: Great. Walk past the supermarket and turn left. That’s the street where your guest house is. You should be there 
in about 3 minutes. 
F: OK, thank you very much.  
P: You’re welcome. 
 
Burglary 
 
F: Hello. 
P: Hello. This is the Town Police Headquarters, Pécs. You’ve made a report about a burglary. 
F: That’s right. 
P: I have some questions.  
F: OK. I’m listening. 
P: Which country are you from? 
F: Iran.  
P: Are you a student? 
F: Yes, I am. 
P: Are you renting the flat? 
F: Yes.  
P: Did you see the burglar? 
F: No. I left the flat early this morning, and returned this afternoon and I saw the mess. The window’s been broken 
and they’ve taken my money. 
P: I see. OK. Do not touch anything. We’re on our way.  
F: Thank you.       
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1B VIDEO 

Part 1: 
belts, mag(azine) ZAK tool key holder, flashlight, radio, handcuff holders, pistol 
magazine, (extendable) baton, gun, mace pouch, taser camera, knife 
 
 
handcuffs holster, three pistol magazines, (X26 taser), flashlight, radio (with lapel 
mic), medical glove pouch (also for CPR mask), gloves, 9 mm gun (with night sight), 
pepper spray 
 
Part 2: 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Watch Section 1 (00:00 – 01:29). 
Answer the questions: 

7. When should you call 999? 
If the burglary is still going on. The police will send an officer straight away. 

8. When should you call 101? 
If the burglary has already taken place.  

9. What happens if the burglary has already taken place? 
A witness statement is written or a video account is given to the police from the 
victim or a witness, which contains all the details of the property stolen, the 
witnesses, and, if possible, the offenders’ descriptions. The victim signs it and it 
can be used in court as a legal document. 

10. What does the Victim personal statement include? 
The victim describes how the incident made them feel. It is also presented in 
court. 

11. How does the victim keep in touch with the police? 
They are given contact details and can agree with the officer in the case on how 
they would like to be updated on the case and its outcome at the end of the 
investigation. 

12. What special UK document is mentioned, which we do not have in Hungary? 
The Victims Code. 
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3 Watch Section 2 (01:30 – 02:55) 
1 Finish the sentences: 

4. The police perform house-to-house inquiries to gather information. 

5. They also review nearby CCTV footage. 

6. Officers will look for forensic evidence like fingerprints or footprints. 

2 Fill in the gaps: 
I’m a crime scene investigator, whose role it is to forensically investigate scenes of serious 
or volume crime123, examining, recording and recovering evidence from these scenes. At a 
burglary I’ll examine the point of entry, point of exit and also look at areas where the 
offender has disturbed or made a search. I’ll carry out a search for shoe marks and recover 
those. I’ll also do a search for trace evidence such as fibres and recover items for DNA and 
any other items that are relevant. I’ll carry out a fingerprint examination and also I may 
take photographs of any evidence I’ve recovered. If you discover a burglary, I would say it 
is very important not to disturb the scene. This is so that we have the greatest chance to 
recover any vital forensic evidence. Lastly, if you notice anything out of place or untoward 
after I’ve left the burglary, please do not hesitate to get back in touch. [...]  
Fingerprints are run against our national database for a match. If a match is found, officers 
will look to find and arrest the suspects. 
 
4 Watch Section 3 (03:05 – 04:56). 
1 Put the sections of text back in the table to reconstruct it:  

The investigation is 
handed over 

from reactive officers to the burglary unit. 

The case is allocated to a detective sergeant, who does an initial review on that. 

They look for any fast-
track actions 

that can come out of 
that: 

forensics, CCTV and 
witnesses. 

The second reason why to 
do a review is looking for 
locations, 

methods of entry, day 
and night offences so 
we can put a patrol 
strategy in place, 

which will obviously reduce 
the chances of burglaries 
occurring in that area. 

Methodical and systematic 
checks, reviewing CCTV, 
using EFITs124 

and photo books, along 
with the media are  

some of the tools we use to 
tackle this crime. 

The public play a pivotal 
role, 

as through lack of 
evidence 

many burglaries are left 
unsolved. 

So your witness accounts and the information you 
provide is 

crucial to bringing the 
suspects to justice. 

                                                           
123 A type of crime that by its sheer volume has a significant impact on the community and the ability of the 
local police to tackle it. 
124 Electronic Facial Identification Technique. 
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2 Look at the next section of the video without sound. Try to remember what 
the voiceover said about these images and write it down. Then listen to it 
again and correct your text. 

 
 
 
 
 
 
 

If clear CCTV images are found, they’re shared 
within the police force and sometimes released 
to the media. 

 
 
 
 
 
 
 

Photofit profiles will be generated, providing 
there’s a good description of the suspects. If the 
public recognise the suspect, they should 
contact the police straight away. 

 You can report information anonymously via 
Crimestoppers or by contacting the police 
directly on 101. We can’t stress enough how 
important it is for witnesses to come forward to 
help us gather as much evidence as possible. 
It’s often because of the lack of evidence that 
many burglaries, after being investigated, result 
in no further police action. 

 However, if new evidence comes to light, the 
case can be reopened. If a suspect is identified, 
we’ll look for and arrest them. They’ll be taken 
into custody, where we’ll interview and ask 
them about the evidence we’ve gathered. 
Suspects may be asked to participate in a video 
identification parade (or VIPER). 

 During a VIPER a video profile of the suspect 
is shown and the witnesses will be asked to 
identify the suspect from amongst at least 11 
other images. Even after a positive ID the 
suspect may dispute identification and provide 
an alibi. If this is the case, the suspect will 
either be kept in custody or released on bail 
whilst inquiries take place to confirm the alibi 
or review evidence. 

 
 
 
 
 
 

 
Once the evidence is gathered, the files are 
presented to legal representatives from the 
Crown Prosecution Service. 
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5 Watch Section 4 (05:45 to end) 
Decide if these statements are true (T) or false (F). Correct the false ones.  
 

1. The CPS will decide whether there is a realistic prospect of conviction. (T) 
2. If the Crown Prosecution Service decide the case shouldn’t go to court, the suspect 

will be released without a charge. (F): or released on bail while the police carry out 
further inquiries. 

3. If the Crown Prosecution Service decide the case should go to court, the suspect will 
be charged and sent to prison. (F): given a court date. If there is a risk of further 
offences being committed or the suspect not attending the court hearing, they may be 
sent to prison on remand. 
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Part 3 
1 Watch the whole video. 
Label these images: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
judge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accused 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jury 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosecution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defence (solicitor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
witness 
 

 

2 Watch Section 1 (00:00 – 00:33). 
Fill in the gaps with the appropriate terms. 
All criminal cases begin in District Courts. Less serious crimes or summary offences are 
tried in the District Courts. These cases are heard by a judge and more serious crimes are 
tried in the Circuit Courts and the Central Criminal Courts. These cases are heard by a 
judge and a jury but it is the jury that decides whether the accused person is guilty or 
innocent. 

3 Watch Section 2 (00:34 – 01:29). 
Number the sentences in the order you hear them. Translate the phrases in 
bold type into Hungarian. 
At the beginning of the court process the accused person may plead guilty or not 
guilty. 
If they plead guilty, the judge sets a date when the person will be sentenced. 
If the accused pleads not guilty, the Prosecution will call witnesses – which may 
include the victim – to give evidence and try to prove the accused is guilty. 
The Defence solicitor125 can question the Prosecution’s witnesses. This is called 
cross-examination. 
When the Prosecution has finished questioning their witnesses, the Defence team calls 
its own witnesses, which may or may not include the accused. 
The Prosecution can cross-examine the Defence witnesses as well. 

                                                           
125 In the UK: barrister 
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Once both sides have presented their case, it is up to the judge or the jury to decide if 
the accused is guilty or innocent. 
Guilt must be proven beyond a reasonable doubt. 
If the accused is found guilty, it is up to the judge to decide the sentence. 

 
 

4 Watch Section 3 (01:30 to the end). 
Answer the questions: 

1 When can the Victim Impact Statement be submitted? 
   Either after the accused pleads guilty or is found guilty by a judge or jury. 
2 What is it and what does it include? 
   It is a written account in the victim’s own words of the effect that the crime has had 
on him or her physically, psychologically and/or financially.  

 

1C2c 
When a crime has taken place, someone will report it to the police. Victims and 

witnesses will tell the police what they saw. After that, the police will begin to 

investigate the crime. They may take photos and take fingerprints where the crime 

happened, and they may catch the offender. If they do, they will arrest him. If they 

have enough evidence, they will charge the suspect, and he will have to go to court. 

 

1C3  
 

k) accuse him/her of the crime 

l) arrest a suspected person 

m) be released from custody 

n) be tried in court 

o) break the law 

p) commit a crime 

q) find a clue 

r) have an alibi 

s) rob a bank 

t) steal money from a bank 
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1C4a. 
In Britain, serious crimes such as robbery and murder are tried by a judge and 

jury. At the trial, the Prosecution aims to prove that the accused (or defendant) 

has committed the crime; the Defence aims to prove he is innocent. At the end, 

the jury decides whether the defendant is guilty or not guilty. If he is guilty, he is 

sentenced by the judge. He may get a fine or a prison sentence. 

 
1C5 
 
coercive measures 
high visibility jacket 
forensic technician’s suit 
riot shield 
take fingerprints 
identification officer 
commissioned officer 
evidence bag 
CCTV footage 
identity parade 
released on bail 
crime scene 
plead guilty 
commit a crime 
police headquarters 
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1C6 Clues: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: 2009 
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1C6 The alphabet race: Sample answers 
 

AA: arrest BB: bribe CC: clues 
DD: deny EE: evidence FF:fine 
GG: guilty HH: hijack II: illegal 
JJ: jury KK: kidnap LL: life sentence 
MM: magistrate NN: notice OO: offence 
PP: pickpocket QQ: question RR: release 
SS: shoplift(ing) TT:trial UU: unknown 

(offender) 
VV: verdict WW: witness XX: x-ray machine 
YY: young 

(offenders) 
ZZ:zebra crossing  

 

UNIT 2 PROPERTY CRIME AND HOME SECURITY 

2A INTRODUCTION  

1. 
burglary – breaking and entering a building to steal something 
larceny – unlawfully taking one’s personal property, synonym of theft 
theft – the act of stealing, synonym of larceny 
breaking and entering – getting into one’s property illegally, usually by tools 
point of entry – a particular part of a building where thieves break in, e.g. window or door 
locks, window glass, etc. 
jimmy – a crowbar to force open doors or windows 
tool mark – a sign left behind by thieves’ jimmies or other instruments  
pickpocket – a person who steals from handbags, purses, pockets in public places 
modus operandi – the ways of carrying out larceny  
career robber – a habitual offender, one who steals regularly 
opportunistic robber – an offender who takes advantage of a particular situation 
method of entry – a technique used by a thief to get into premises 
vehicle crime – organised criminal activity with the intent to steal cars, trucks, etc. for 
their parts, reselling, smuggling or break-ins  
 
2. 
 
The term “vehicle crime” refers to the theft and (1) trafficking of vehicles and the illicit trade 
in spare parts. (2) These activities affect personal property, businesses, the economy and 
public (3) safety in all regions of the world. 
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The organised theft of motor vehicles, while (4) of immediate concern to the individual 
owner, also has a financial implication for (5) insurance companies, is damaging to the 
reputation of car manufacturers and – in most cases – is linked to other (6) organized 
crime operations. 

For organised criminal groups, the acquisition, shipment and trade of stolen vehicles is a 
low-risk way to make profits. (7) Stolen vehicles are frequently trafficked in order to finance 
and (8) carry out other criminal activities, ranging from drug trafficking, arms dealing, 
people (9) smuggling and international terrorism. 

Additionally, the illicit market in spare parts (10) is a lucrative source of income for criminal 
organisations and offers them many practical uses. Not only does this phenomenon have 
a financial impact on the industry, (11) but it also puts drivers in danger as (12) illicit spare 
parts are likely to fall below recognised safety standards. 

(13) In recent years, the use of the Internet (14) has contributed (15) to a dramatic increase 
in the resale of illicit vehicle components, making this an issue of major concern for law 
enforcement, car manufacturers, regulatory bodies (16) and public health organisations 
across the world. 

 

2B READING AND VOCABULARY 
 

1a.  
1 – b, 2 – d, 3 – e, 4 – c, 5 - a 
1b.  
1 – d, 2 – c, 3 – e, 4 – a, 5 - b 
 

 

2a. 

 

The method How to avoid Photo 
the drive-by e 6 
the “here, let me help” h 8 
the sandwich d 1 
the bottleneck f 4 
the actor a 2 
the young assassin c 5 
the bump and lift g 7 
the slash, grab and run b 3 

 

2b.  
1 – disembark, 2 – unsuspecting, 3 – sneaky, 4 – hotbed, 5 – snatch 

3. 
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1. asking tourists to take their photos, asking for directions or donations, fake train 
attendants asking for tickets 

2. the bump and lift, which means the thief bumps into you and apologises, while cunningly 
taking one of your valuables 

3. the best way to avoid is to turn the help offered 

4. by keeping all valuables concealed or using a decoy wallet 

5. walking against the traffic, being on busy streets, holding your bag further from the road 

6. by thieves’ creating a physical blockade at doors of vehicles when passengers get on 
and off 

7. the slash, grab and run, because it involves weapons like knives and scissors 

8. the staller’s task is to block the way so accomplices can steal is the accumulated crowd 

2C VIDEO 

2.  
1. secure, safe 
2. unlawful entry 
3. deadbolt 
4. circuit breaker 
5. automatic timer 
6. points of entry 
7. rely on 
8. intruders 

3.  
1. a barking dog 
2. by security signs or stickers 
3. arming it 
4. by fake security cameras 
5. keep your curtains closed or remove boxes of new items 
6. have your lawn mowed or have your mailbox emptied 
7. don’t post you’re on vacation 
8. don’t leave car door unlocked or don’t leave keys in vehicles 
 
PART 2The thief will probably cut the cable lock and ride away. 

1. Today they are working with 2020 to catch a thief in the act. 
2. Undercover police activated GPS trackers on a pristine bait bike covered in dirt. 
3. Undercover police forces are stationed all around the street, in an office over the bike 

rack. 
4. “Eye in the sky” means robotic hidden camera. 
5. They are monitoring what is happening from a mobile command van. 
6. Before beginning the theft, the Latin guy in the gray shirt had passed the bike twice. 
7. The police got the bike on the tracking device, arrested the thief and put him in custody. 
8.  Another bait bike is placed in a garage. 
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2F GLOSSARY 

 
English Hungarian Other related expressions 
larceny tolvajlás  
point of entry behatolási pont  
jimmy feszítővas  
toolmark tárgyi eszköz nyoma  
modus operandi elkövetési mód  
opportunistic robber lehetőséget kiaknázó tolvaj   
financial implication anyagi következmény  
acquisition megszerzés  
lucrative source of income hasznot hozó bevételi forrás  
vehicle component járműalkatrész  
regulatory body törvényalkotó testület  
accomplice bűntárs  
deterrent elrettentő tényező  
rule of thumb alapszabály  
distract targets elvonja a célpont figyelmét  
vigilance éberség  
cunning technique ravasz technika  
decoy csalétek  
snap fénykép  
moped robber motoros rabló  
bottleneck torlódás  
slash felhasít  
up his sleeve tarsolyában van  
foil his plans meghiúsítja a terveit  
stroll sétál  
buzzing zümmögés  
rip kitép  
grapple birkózik, viaskodik  
scam átverés  
staller falazótárs  
disembark partra száll  
snatch elrabol  
worst-offending bűnözéstől leginkább 

megfertőzött 
 

acting scam színjátszós becsapás  
crane his neck nyújtóztatja a nyakát  
trick in the book tankönyvi trükk  
hotbed melegágya vminek  
wind his way tekereg, csavarog  
jolt lökés, rázkódás  
bag slashing táska kivágása  
concealed rejtett  
deceitful hamis  
photosensitive switch fényérzékeny kapcsoló  
push-button lock nyomógombos zár  
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gain access hozzáférést nyer  
trim shrubs megnyírja a bokrokat  
would-be burglar jövőbeli betörő  
be on a budget szoros költségvetést követ  
flaunt his wealth kérkedik a gazdagságával  
undercover fedett  
pristine érintetlen  
bait bike csali bicikli  
tracking device nyomkövető eszköz  
sting operation fedett művelet  
petty kisstílű  
shoplifting ring bolti lopásos csapat  
prime suspect első számú gyanúsított  
mark up merchandise árut megjelöl  
cash in készpénzre vált  
gift card ajándékkártya  
auction site aukciós weboldal  
booster ring áruházi tolvajok köre  
unmarked police car civil rendőrautó  
on wire bedrótozott  
interrogation room kihallgató szoba  
plead guilty bűnösnek vallja magát  
raid rajtaütés  
law-abiding citizen törvénytisztelő állampolgár  
police response time rendőrségi reakcióidő  
severity súlyosság  
shed fészer  
on display elöl hagyott, kiállított  
neighbourly jószomszédi  
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UNIT 3 WHITE-COLLAR CRIME 

3A2 
1. deceit 2. corporate fraud 3. money laundering 4. concealment  5. insurance fraud 
6.violation of the public’s trust  

3A4 
1.Blackmail is also known as 
a. larceny 
b. bribery 
c.extortion 
d. money laundering 

2. What is the key difference between white collar 
crime and crime? 
a. cost 
b. frequency 
c. who commits it 
d. lack of violence 

3.Who discovered white-collar crime in 1939? 
a. Cesar Beccaria 
b. Karl Max 
c. Edwin H. Sutherland 
d. E. A. Ross 
 

4. Fraud and other forms of white collar crime 
cost US organisations more than …….. billion 
every year. 
a. 400 
b. 900 
c. 200 
d. 700 

5. The most costly abuses tend to occur in 
companies with  
a. more than 100 employees 
b. less than 100 employees 
 

6. Losses caused by managers are …..  the 
amount, on average, of those caused by 
employees. 
a. 2x 
b. 4x 
c. 10x 
d. 100x 

7.  The rarest form of white collar crime that 
is reported or investigated: 
a. money laundering 
b. cybercrime 
c. embezzlement 
d. bribery 

8 Script Kiddies are…… 
a.IT kids 
b.skilled hackers 
c. hackers using professional tricks 
d. unskilled hackers 

9. Layering means ….. 
a. transferring money to make it hard to trace 
This is a correct answer 

b. put money into an account 
c. stacking money 
d. making dirty money clean 

10. Spoofing is ……. 
a. flooding a website with so many requests they can’t 
operate 
b. device used to scan your firewall for openings 
This is a wrong answer 
c. cracking telephone networks 
d. faking an ip address in a message 

11. Black Hat is…… 

a. good hackers 

b. script hacking 

c. bad hackers 

d. type of hat 

12. The penalty for failure to report someone 
suspected of money laundering in the USA is…… 
a. 5 years imprisonment 
b.  3 years imprisonment 
c. 10 years imprisonment 
d. 8 years imprisonment 

13. What percentage of people lose their 
money because of a Ponzi scheme? 

a. 20% 
b. 50% 
c. 75% 
d. 90% 

14. What is Trojan Horse? 
 
 
a. a harmless computer programme 
b. a harmful household device 
c. any malware which misleads users of its true intent 
d. a computer game 
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15. How does the chip card provide 
protection from identity theft? 

a. It requires you sign for every purchase 
made 

b. It generates a one-time code for every 
transaction 

c. The processing time takes longer 

d. The transaction is through a third party 
checking for ID theft 

 

16.  Who starred in the famous fraud movie Catch 
me if you can? 

a. Ben Affleck 
b. Brad Pritt 
c. Will Smith 
d. Leo DiCaprio 
 

  

 
3B1 

 
 

 

insider trading 
 
 
copyright infringement 

 
 

 
embezzlement  

 
 

fraud  
 
forgery 
 
 
bribery 

 
money laundering 

f) the trading of a corporation’s stock or other 
securities by individuals with potential access to non-
public information about the company 
g) the unauthorised or prohibited use of works under 
copyright, infringing the copyright holder’s exclusive 
rights, such as the right to reproduce or perform the 
copyrighted work 
c) the crime of stealing the funds or property of an 
employer, company or government or 
misappropriating money or assets held in trust 
b) intentional deception made for personal gain or to 
damage another individual 
e) the process of making, adapting, or imitating 
objects, statistics, or documents with the intent to 
deceive  
a) a form of corruption, an act implying money or gift 
given that alters the behaviour of the recipient 
d) the practice of disguising the origins of illegally-
obtained money 

 
3B2 
1 e   2 i   3 d   4 c   5 j   6 h   7 g   8 f   9 a   10 b  

3B3 insider trading  computer hacking influence peddling copyright 
infringement money laundering tax evasion identity theft   Ponzi
 scheme 

3B4 Different answers are possible. 

3C1 1 spam   2 bin raiding   3 identity theft   4 pharming   5 credit card fraud   6 
phishing/spoofing  
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3C2 
crime false 

statement 
blackmail bribery embezzlement Ponzi 

scheme 
False 
pretences 

case f d a e b c 
 
3C4

 

3E1a  A4 B3 C6 D2 E1 F5 

3F3 Bernie Madoff was promising his investors really the Holy Grail, constant steady 
excellent returns, and that is the thing that investors today want as much as anything,  
security,  stability, but you know if somebody is promising them double or triple their 
money they’re going to be doubtful. He was promising that don’t worry whatever you give 
me will grow and grow and grow and that was so seductive to people,  my family 
unfortunately had all of their money with Bernie Madoff, I was just surprised that Bernie 
Madoff had been arrested as I was when the Japanese bombed Pearl Harbor.  

 
Retired stockbroker Joyce Greenberg father began investing with Madoff in the 1970s. I 
did not feel that Madoff ten percent was unreasonable,  if it had been 20 percent or 15 
percent I would definitely have been suspicious, but not at ten percent.  Greenberg’s 
family had heard about the opportunity through an early Madoff investor, a typical example 
of the power of social feedback – People are making money to tell people about it that 
makes it safe that makes it attractive then people put money in,  so the social feedback 
loop,  this very important social feedback loop,  a fancy term for word-of-mouth,  helps 
explain the herd mentality behind all investor manias,  even ones that are not fraudulent 
like the Dutch tulip mania in 1636.  
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UNIT 4 CYBERCRIME 

 

4A2  
 QUESTION CORRECT ANSWER EXPLANATION(S) 

1 What does the “https://” at the 
beginning of a URL denote, as 
opposed to “http://” (without the “s”)? 

• That the site has special 
high definition 

• That information 
entered into the site is 
encrypted 

• That the site is the newest 
version available 

• That the site is not 
accessible to certain 
computers 

• None of the above 
• Not sure 

Encrypting information entered into a 
website makes it far more difficult for 
anyone other than the user and website 
owner to read the information. Over half of 
all internet traffic is now encrypted. 

2 Which of the following is an example 
of a “phishing” attack? 

• Sending someone an 
email that contains a 
malicious link that is 
disguised to look like an 
email from someone the 
person knows 

• Creating a fake website 
that looks nearly identical 
to a real website in order 
to trick users into entering 
their login information 

• Sending someone a text 
message that contains a 
malicious link that is 
disguised to look like a 
notification that the 
person has won a contest 

• All of the above 
• Not sure 

Phishing attacks attempt to get a user to 
click on a malicious link or file by 
impersonating a trusted source the user is 
familiar with. All three of the choices listed 
are examples of a phishing attack. 

3 A group of computers that is 
networked together and used by 
hackers to steal information is called 
a … 

• Botnet 
• Rootkit 
• DDoS 
• Operating System 
• Not sure 

A rootkit is a type of malicious software 
designed to gain unauthorised access to a 
computer system. DDoS stands for 
Distributed Denial of Service, it is an attack 
where large amounts of requests are sent 
to a web server in order to overwhelm the 
server and shut it down. 

4 Some websites and online services 
use a security process called two-
step authentication. Which of the 
following images is an example of 
two-step authentication? 

• Image 1 
• Image 2 
• Image 3 
• Image 4 

 

This is the only example of two-step 
authentication listed – true two-step 
authentication requires the user to enter a 
one-time code each time they log in to their 
account, in addition to their regular 
username and password. While the other 
answers may require users to perform two 
separate operations to gain access to a 
site, they are not examples of two-step 
authentication. 

5 Which of the following four 
passwords is the most secure? 

• Boat123 
• WTh!5Z 
• into*48 
• 123456 
• Not sure 

This password contains the basic elements 
of a strong password recommended by 
experts. It contains a combination of letters, 
numbers and symbols; it includes both 
upper and lower case letters; and it does 
not contain any words from the dictionary. 

6 Criminals access someone’s 
computer and encrypt the user’s 
personal files and data. The user is 
unable to access this data unless 
they pay the criminals to decrypt the 
files. This practice is called … 

• Botnet 
• Ransomware 
• Driving 
• Spam 
• None of the above 
• Not sure 

Driving is short for “war driving,” which is a 
technique where hackers drive around an 
area looking for insecure Wi-Fi networks. 

7 “Private browsing” is a feature in 
many internet browsers that lets 
users access web pages without any 
information (like browsing history) 
being stored by the browser. Can 
internet service providers see the 
online activities of their subscribers 
when those subscribers are using 
private browsing? 

• Yes 
• No  
• Not sure 

Private browsing prevents a user’s internet 
browser from storing certain kinds of files 
on his or her device. However, internet 
service providers can still see all of the 
details of the user's web traffic. 
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8 Turning off the GPS function of your 
smartphone prevents any tracking of 
your phone’s location. 

• True 
• False 
• Not sure 

In addition to GPS, smartphones can also 
be tracked using the cellphone towers or 
Wi-Fi networks that the phone is connected 
to. 

9 If a public Wi-Fi network (such as in 
an airport or café) requires a 
password to access, is it generally 
safe to use that network for sensitive 
activities such as online banking? 

• Yes, it is safe 
• No, it is not safe 
• Not sure 

Even if a public Wi-Fi network requires a 
password, other users can potentially view 
the sensitive information a user sends 
across that Wi-Fi network. 

10 What kind of cybersecurity risks can 
be minimised by using a Virtual 
Private Network (VPN)? 

• Use of insecure Wi-Fi 
networks 

• Key-logging 
• De-anonymisation by 

network operators 
• Phishing attacks 
• Not sure 

A Virtual Private Network (VPN) allows 
users to create an encrypted connection 
between their devices and the internet, 
making it much harder for anyone other 
than the user to see their activity. 

 

4C1  
Reuters and other media have uncovered several cases involving hackers taking advantage of vulnerabilities 
within the international system for money transfers to siphon at least 93 million dollars from banks in South 
America and Asia. The attacks all combine modern tactics of hacking into computers with malware, and old-
fashioned money laundering skills. 
The most traumatic example is in Bangladesh. On February the 4th 2016, 81 million dollars of Bangladesh 
Bank's money was moved from New York Federal Reserve to a bank in the Philippines.    
That’s a lot of money. But things could have been worse. They tried to transfer nearly 1 billion dollars. What 
do you need for a heist like this? You need some way to get into the bank’s system. You need a way to gain 
access to the SWIFT money transfer network. You need some malware to cover your tracks, and then you 
need a bank account preferably in a likely regulated country to receive the money.  
Investigators have not said how the hackers got into the computers the Bangladesh bank uses to access the 
SWIFT system, but some sources say it was probably by sending an infected email to one of the staff. Once 
in they would have studied the bank’s system and installed their malware. The main purpose of the malware 
was to cover their tracks, as they committed the crime.  
When the staff were off work, it's show time for the hackers. They log on to the SWIFT messaging system and 
start sending requests to withdraw funds. Most rejected, but some go through. All these successful transfers 
go from the New York Federal Reserve and its correspondent banks to bank accounts in Sri Lanka and the 
Philippines.  
One alert staffer at Deutsche Bank spots a typo in the name of the intended Sri Lankan recipient and queries 
the transaction. The New York Fed also sends multiple queries to Bangladesh bank but gets no response. 
Altogether, four requests totalling 81 million dollars are already on their way. After the requests are sent the 
malware goes to work buying time for the money to be collected and laundered. It checks the SWIFT 
messaging system and deletes any incoming messages that might alert bank officials about their fraudulent 
transfers. It also deletes any confirmation messages, before they're sent to the office printer. 
 
It’s a Friday – a weekend day in Muslim Bangladesh, and when the skeleton staff come in, all they see is an 
empty printer tray, and an apparently broken printer. That is not that unusual. The boss tells someone to fix it, 
and heads off for midday prayers.  
Meanwhile, the money has landed in four fake accounts in a small Manila branch of a Philippine bank called 
RCBC. Some of the money is transferred to another fake account in the same branch. That afternoon one of 
the branch employees summons an armoured car from head office which dumps 20 million pesos, some of 
the staff count the money and pack it in a paper bag. It’s loaded into a car and driven off. 
Over the weekend Bangladesh Bank officials wake to the scale of the problem. The malware appears to have 
disabled the SWIFT messaging system. They print out the SWIFT messages manually and try to contact the 
New York Fed via phone, email and fax. There’s no response from the New York Fed office, that is typically 
not staffed on weekends. SWIFT remotely fixed the messaging system. 
It’s now Monday in Bangladesh and officials realise where the money has gone, and send SWIFT messages 
to RCBC asking them to stop the transfers, but it's a public holiday in the Philippines and those messages 
don't get read until Tuesday morning – and crucially they’re sent as ordinary messages not cancelled 
requests, so they join a pile of hundreds of routing messages in the bank's headquarters. Eventually they’re 
passed on to the branch, but officials in the branch ignore them and transfer the money to other accounts with 
much of it ending up in Philippine casinos. 
Investigations are now going on around the globe, but no one has been arrested or charged. And other cases 
have now come to light in Ecuador, Vietnam, the Philippines and other countries. Not all were successful, and 
all are dwarfed by the Bangladesh heist. More cases are expected to come to light, but the hackers, whoever 
they are, remain hidden. 
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4C2  
SYNONYMS: 1c, 2f, 3h, 4a, 5d, 6j, 7e, 8b, 9g, 10i. 
 
4C3  
ANTONYMS: 1f, 2i, 3a, 4g, 5c, 6j, 7e, 8b, 9h, 10d. 
 
4C4  
 
We all need to take Computer Security Day (1) __a__. Imagine how much important stuff is on your 
computer. Imagine if it all (2) __c__ disappeared. What would happen if your passwords ended (3) 
__d__ in the wrong hands? The Association for Computer Security Day started this event in 1988. 
It hoped to (4) __b__ awareness of the importance of security issues. It also wanted to encourage 
people to think more about their computers and information. (5) __c__, CSD is on November the 
30th. However, if this is a weekend, many companies and organisations hold their events on the 
next working day. More than 50 countries (6) __d__ participate in this day, distributing posters and 
holding workshops. 
 
Information is key to (7) __c__ in today’s connected world. A top information protection agency 
stressed: “Information is among a business’s greatest assets […] It is crucial (8) __c__ make 
information security a high priority and to make employees aware of the important role they play in 
strengthening the organization’s security.” The Association for Computer Security Day website 
suggests over 50 ways for companies to (9) __a__ their info more secure. These include practical 
things, like installing smoke alarms in computer rooms, to common (10) __b__ measures, such as 
staff regularly changing their passwords and backing (11) __d__ their data. One interesting idea is 
to: “declare an amnesty day for computer security violators who (12) __b__ to reform.” 
 
1. (a) seriously (b) serious (c) seriousness (d) series 
2. (a) sudden (b) suddenness (c) suddenly (d) saddened 
3. (a) down (b) in (c) on (d) up 
4. (a) rise (b) raise (c) up (d) elevate 
5. (a) official (b) officials (c) officially (d) officialdom 
6. (a) active (b) activity (c) activate (d) actively 
7. (a) survive (b) survives (c) survival (d) surviving 
8. (a) at (b) for (c) to (d) in 
9. (a) keep (b) be (c) do (d) take 
10. (a) sensory (b) sense (c) sensation (d) senses 
11. (a) in (b) on (c) down (d) up 
12. (a) wishing (b) wish (c) wishful (d) wishes 
 
 

4D1  
 

1. Black hats 
2. Blue hats 
3. White hats 
4. Gray hats 

 
1: are also known as crackers or dark-side hackers. They violate computer security for personal 
gain (such as stealing credit card numbers or harvesting personal data for sale to identity thieves) 
of for pure maliciousness. They fit the widely-held stereotype that hackers are criminals performing 
illegal activities for personal gain and attacking others. They are the computer criminals. 
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3: also identify security weaknesses; but instead of performing malicious attacks and theft, they 
expose the security flaw in such a way as to alert the owner that there is a breach so they can fix it 
before someone can take advantage of it. They are sometimes paid consultants or actual 
employees of a company that needs its systems protected. They’re the “ethical hackers”, experts 
in compromising computer security systems who use their abilities for good, ethical, and legal 
purposes rather than bad, unethical, and criminal purposes. 
 
4: don’t work for their own personal gain or cause carnage, but they may technically commit crimes 
and do arguably unethical things. They might attempt to compromise a computer system without 
permission, informing the organisation after the fact and allowing them to fix the problem. While 
they didn’t use their access for bad purposes, they compromised a security system without 
permission, which is illegal. 
 
2: educate IT engineers and executives on current and emerging security threats as part of 
continuing efforts to help protect customers and secure products, devices, and services. They serve 
as a great opportunity for invited security researchers to informally connect with IT engineers who 
are passionate about security, furthering a bidirectional exchange of ideas at security events. 
 
4D3  
 

QUESTIONS HINTS 
What kind of hacker/s does the segment show? black hats and grey hats 
What crime did the hacker/s commit? hacking sites, manipulating data, destroy sensitive 

systems, causing emergency situations 
What were the consequences of the 
hacker’s/hackers’ act/s? 

destruction of infrastructure, fatalities, material damage 

  
4F  
 
ENGLISH HUNGARIAN 
access hozzáférés, elérés 
alert figyelmeztetés, riasztás, hiba (system alert) 
anti-virus software vírusirtó szoftver, antivírus szoftver 
asset erősség, érték 
authentication hitelesítés, azonosítás 
awareness tudatosság, figyelemfelkeltés 
backdoor backdoor (hátsó ajtó) program 
backup biztonsági mentés 
biometrics biometrika 
black hat black hat hacker – számítógépes kalóz 
blog webes napló, weblog 
blue hat blue hat hacker – tesztelők 
botnet botnet 
breach biztonság megsértése 
browser böngésző 
chatroom chatszoba 
compromise itt: veszélyeztet 
cookie süti 
crack programot feltör 
cryptography rejtjelezés 
cyberbullying internetes zaklatás 
cybercrime kiberbűnözés 
cybersecurity kiberbiztonság 
data adat(ok) 
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denial-of-service (DoS) túlterheléses támadás 
device eszköz, készülék, berendezés 
digital signature digitális aláírás 
disclose közzétesz, felfed, leleplez, nyilvánosságra hoz 
domain name tartománynév 
download letölt 
e-mail elektronikus levél 
encryption titkosítás 
erase  kitöröl 
file sharing fájlmegosztás 
firewall tűzfal 
gray hat gray hat hacker 
hacker hacker, számítógépes kódtörő 
hardware hardver 
homepage honlap 
host gazdagép 
identity theft személyazonosság ellopása 
infect megfertőz 
install telepít, installál 
instant messaging azonnali üzenetküldés 
internet internet 
internet protocol (IP) address internet protokollcím, IP-cím 
internet service provider (ISP) internetszolgáltató 
intranet intranet, belső hálózat 
keylogger keylogger, kémprogram 
login bejelentkezés 
malware (virus/worm/Trojan/time/logic 
bomb) 

számítógépes kártevő(k) 

network hálózat 
operating system operációs rendszer 
password jelszó 
phishing adathalászat 
piracy számítógépes kalózkodás 
rootkit betörést álcázó programcsomag 
search engine keresőmotor 
security biztonság 
social engineering pszichológiai manipuláció 
social media közösségi média 
software szoftver 
spam spam, levélszemét, kéretlen reklám 
spoofing imitáció 
spyware kémprogram 
surfing netes böngészés 
system administrator rendszergazda 
texting SMS-ezés 
upload feltölt 
user felhasználó 
violate megszeg 
warez jogvédett tartalom jogsértő terjesztése 
white hat white hat hacker – programozási terület 
wiretapping hálózati lehallgatás 
World Wide Web (www) világháló 
zero day threat / exploit nulladik napi fenyegetés / sebezhetőség 



1668 

UNIT 5 DRUGS 

5A1  
Suggestions for answers: 

• speaking about dependence starting with medication, for our 
body to function normally in case of an illness or a disease 
(diabetes, blood pressure issues) 

• physical dependence caused by some legal drugs like coffee 
• mentioning seemingly harmless things that are responsible for 

addictive behaviour and nowaday’s feared overweight issues, 
leading to further harmful side effects like poor self-image delusions, 
and other attributes (bulimia, anorexia) 

•  mentioning other domains that can cause addictive behaviour,  like  
gambling,  or types of media related addictive behaviour, dependence 
on social network, fear-of-missing-out (FoMo), NoMo Phobia (No 
Mobile), computer games, etc. 

• using medication in abusive ways in combination with alcohol 
• misusing household chemicals 
• causes that can lead to dependence, abuse and later addiction 
• signs that can give away a user, changed habits, friends, mentality 

 
5A3  
Suggested answers (keywords): need of acceptance, fear of being excluded, 
rejected, desire to seem “cool”, need to fit in, fear of appearing different from the 
others, fear of loneliness, “fear- of-missing-out” (FoMo) 

Frustrations caused by above mentioned factors 

Need to forget about real life difficulties, need to cope with compromises, 
situations that seem hopeless (unemployment, lack of financial resources, being 
unable to meet expectations, too much responsibility, being rejected 

 
 

5B1  
Suggested answer ideas: 
 

a) Dependence does not involve changes in the brain, merely physical 
need. Addiction is when users take drugs even if they are harmful to 
them. 

b) There is the so called codependence, meaning that not only the addict 
but his/her family, close friends and more or less everybody they 
contact might be involved in a way they do not desire. 

c) Quitting is difficult and more often than not, is not final. The 
mental changes, further frustrations maintain the permanent 
risk of relapsing. 
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d) There are several theories here,  for example, starting with gateway 
drugs and turning to harder ones. or just maintaining the same social 
background. Hereditary risk factors are also a reality. The body gets 
used to certain substances and the users will need increasing portions 
to get gratification. 

 
 
5B2  
a.  TRUE. Addiction is a kind of dependence, repeatedly craving for something 

that is harmful. But it is both physical and psychological. 

b. FALSE. Dependence means relying on something to function (normally), like 
medication in the case of a disease (diabetes, high blood pressure), but this 
does not lead to addiction. It is physical. 

c. FALSE. Codependence means the situation when those close to the addict 
(family, friends) have to tolerate an addict or subordinate their life to his misery, 
or just try to help to make him get off the substance. 

d. TRUE. The way their mind and body function will change, they develop 
craving and tolerance, which leads to more abuse. 

e. FALSE. Prescription drugs are very dangerous substances that can lead to 
addiction if abused or misused. 

 
5B3  
 

 
5B4  
Suggested answers: 

a. predisposition: inherited tendency or vulnerability  
b. craving: a strong desire for something 
c. legal issues:  matter related to law 
d. vulnerable: with no defence, unsafe, exposed, helpless, easy to hurt 
e. tolerance: patience and understanding 
f. sobriety: when not under the influence of any mind altering substance 
g. withdrawal symptoms: strong physical and psychical reaction 

after stopping an addictive activity 
 

5B5  
 
Free discussion about things everybody knows from their own life 
 

9 cravings 7 sobriety 1 withdrawal 10 vulnerable 6 cure 3 addiction
 4 disease 2 addiction 8 consequences 5 sobriety 
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5B6  
1. Dependence means some substance must be taken for the body to function normally. 
2. Addiction is a brain disease, involving both physical and psychological dependence. 
3. Nicotine is one of the most addictive drugs. 
4. Taking prescription medicines with alcohol is substance abuse. 
5. Crime activity can be both a cause and a result of addiction. 
6. Blood Alcohol Content (BAC) is measured with a breathalyser. 

 
5B7  
Suggested: The answers are already suggested in the second column, the students should 
subordinate some possible situations to them. 

Answers may include description of visible and obvious effects and behavioral 
patterns:  

getting drunk: losing inhibitions, becoming very talkative, becoming aggressive, 
starting a fight with unknown people in the street, committing a crime 

coffee effect: becoming mentally more alert, physically more active, having 
difficulties with falling asleep, etc. 

Hallucinogens: experiencing vivid colours, sounds, images, lightheadedness, etc. 

Disassociatives: a patient experiences after-death visions, tunnels of light, leaving 
their own body and watching it from outside, etc. 
 
How can the above drugs be abused? 
Suggested anwers: 

1. drinking too much alcohol, taking sedatives with alcohol 
2. being a chain smoker, drinking several cups of coffee a day, taking party drugs 
3. using painkillers when not necessary or combining them with alcohol 
4. by inhaling (sniffing, huffing) them, e.g. from plastic bags  

Check out the Misuse of Drugs Act 1971 for further information on Drugs and Crime. 

www.nidirect.gov.uk/articles/drugs-and-crime#toc-2 
 
This could be written homework, by itself or together with making a parallel 
between British and Hungarian (or American or any other) drug legislation if 
they are interested. From the internet. 
 
5B8 

DRUG EFFECT cards to be distributed to students 
 

 
depression 

 
chronic 
anxiety 

 
increased 
heart rate 

 
impaired 
sense of 
time 

 
increased 
blood 
pressure 
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slowed 
reactio
n times 

 
distorted 
cognitio
n 

enhanced 
senses (such 
as seeing 
brighter 
colors) 

 
delirium 

 
speech 
difficulties 

 
 
paranoia 

 
 
anxiety 

 
 
increased 
body 
temperature 

 
 
sluggish 
thinking 

 
 
numbness 

 
 
heart failure 

 
 
fear 

 
 
euphoria, 
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DRUG CATEGORIES – 

Cards for the teacher to display on walls 
 

 
Depressants (”downers”) 

 
Stimulants (”uppers”) 

 
Narcotics (opioids) 

 
Dissociatives 

 
Inhalants 

 
Cannabis or marijuana 

 
Hallucinogens 
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Depressants: slowed reaction times, depression, sluggish thinking, increased blood 
pressure, euphoria, speech difficulties, low blood pressure, drowsiness , suicidal 
tendencies, dizziness, loss of appetite (alcohol, cannabis, sedatives) 

Stimulants: chronic anxiety, fear, anxiety, paranoia, heart failure, seizure, increased 
body temperature, increased blood pressure, euphoria, impaired memory, suicidal 
thoughts, delated pupils, increased heart rate, clenching teeth, loss of apetite, tooth 
decay (caffeine, nicotine, amphetamine (speed), ecsrasy, cocaine. 

Narcotics: sedation, drowsiness, euphoria, sleepiness (opiates: heroin, morphine) 

Hallucinogens: enhanced senses (such as seeing brighter colors, impaired 
sense of time, euphoria, panic, paranoia, delirium, distorted cognition, impaired 
memory, (LSD, magic mushrooms „shrooms”, ecstasy, mescaline, high doses of 
cannabis) 

Inhalants (Household chemicals): nosebleeding, slurred speech, itching nose, loss 
of smell, brain damage, loss of apetite, nausea (solvents, some glues) 

Dissociative drugs: detachment from reality, numbness (LSD, ketamine, PCP) 

Marijuana / Cannabis: slowed reaction times, enhanced senses (such as 
seeing brighter colors, impaired sense of time, sluggish thinking, impaired 
memory, time lapses 
 
 

5B9  
 
Suggested answers and topics of discussion: 

• natural and synthetic drugs 
• synthetic or designer drugs produced in illegal labs 
• marijuana grown illegally in growhouses or hidden gardens or even in 

flats with artificial light and pots 
• the dangers of designer drugs containing uncontrolled ingredients not 

experimented sufficiently (crocodile, flakka, etc.) 
 
5B10  

1. F Legal drugs are harmless. 
2. F Alcohol is a stimulant. 
3. F All drugs have medicinal value. 
4. T Snuffing/sniffing can lead to death. 
5. F Synthetic drugs are made of controlled substances. 
6. T Drugs can have different effects on different individuals. 
7. T Predisposition is a risk factor in becoming an addict. 
8. F Once in a rehabilitation center you will get clean forever. 
9. F Euforia is long lasting happiness. 
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5B 11–12   
 
Suggested answers: describing the way drug is prepared to be taken, naming 
both the paraphernelia and the preparation method (heating, melting, 
powdering, diluting, dissolving, vaporising, sniffing, injecting, syringe, needle 
etc.). 

Drug users use different objects to facilitate the administration of drugs. 

• bongs (pipes for smoking drugs)  

• hookahs (water pipes) for inhaling 
• syringes, needles for injecting drugs 
• razors, mirrors, bank cards for making lines to snortpowdered drugs 
• plastic bags to snuff household chemical gases or vapors 
• tin foil, spoons, candles, lighters to melt crystals 

 

5B13  
After making a list of the keywords you will need, prepare.  
Possible keywords: use Glossary-list the way it best suits the message in 
the dialog 
 
5B14  
 
Suggested ideas: 

• the support of the family 
• the support of other people suffering from the same addiction 
• the sad fact of codependence 
• relapses 
• the importance of using disposable syringes in order to avoid infections 

and transmitting diseases like AIDS 
• how affected is our society nowadays by drug abuse and what measures can 

be taken 
 
5B16  
 
 

 
9 conviction 7 prison 3 substances 6 substance 4 possessed 8 possessi 

5 sale 10 prosecuted 2 substances 1 prohibits 

 
 
 
 
  



1675 

5B17  
Suggestion for possible questions: 

Questions should refer to specific information supported by figures in the text, 
or to the words in bold letters 

W hat are the illegal drugs? 

1. Which are drug related punishable criminal offences? 
2. Why are the lists of psychoactive drugs, introduced by the government, 

temporary? 
3. Is possession for personal use punishable with prison? 

W hat are the consequences if I am caught by the police? 

1. What happens if someone is caught for the first time with drugs? 
2. In comparison with other European countries, how is drug abuse viewed in 

Hungary? 
3. How can you lose the option of avoiding court procedure? 

W hat constitutes a “small” amount? 

1. Which two ways is the drug amount calculated? 
2. What is the factor that counts most? 
3. What happens to the drugs if found by the police? 

W hat can the police do? 

1. What can make you suspect of possessing drugs? 
2. What can the police ask you to do and why? 
3. What should you not say? 

 
 
 
5B19. 
 
 

1. hookah 
             d 

a) a sudden very clear memory of 
something that you experienced while 
under the influence of a drug 

2. bust 
f 

b) a method of treating addiction to a 
drug that involves suddenly stopping 
taking the drug 

3. clean 
k 

c) a quantity of an illegal drug that is 
arranged into a line before being snuffed 

4. cold turkey 
              b 

d) water pipe 
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5. line 
             c 

e) a term for people who don’t use drugs 

6. 420, 4:20, or 4/20 (four-twenty) 
            h 

f) an occasion when the police go into a 
place to search it for illegal goods or 
activities, especially those relating to 
drugs 

7. flashback 
            a 

g) an intentional, lethal dose of 
heroin 

8. golden shot 
            g 

h) a symbol in cannabis culture for 
smoking cannabis around 4:20 
p.m. and smoking cannabis in celebration 
on April 20 – International day for 
cannabis- related protests that has 
become an international counterculture 
holiday. Many such events have a 
political nature, advocating the 
liberalisation / legalisation of cannabis. 

9. the horrors 
            n 

i) a strange experience that 
someone has because they have taken a 
powerful illegal drug 

10. straight edge 
            e 

j) an amount of a drug that 
someone feels they need to take 
regularly 

11. fix 
            j 

k) no longer using illegal drugs 

12. tracks 
           l 

l) marks left by a needle on the 
skin of someone who uses illegal drugs 

13. comedown 
          m 

m) withdrawal symptoms 

14. good trip – bad trip 
           i 

n) severe physical and emotional 
symptoms that occur between 4 to 72 
hours after withdrawal (e.g. panic, 
insomnia, vomiting, shaking, irritability, 
muscle cramps, etc.) 
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5B20  
Suggested answers: 

• 1st map – keywords: date of the information, countries, percentage, 
cruel, harsh/severe, (less) lenient, to punish, years of prison sentence 

• 2nd map – keywords: drug supply routes, main soutce, distribution 
hub, transportation, organisation, business 

 
 

 
5C1  
 
Suggested answers:  
(See also 5B,  exercises 9–11.) 
 
How to spot signs of cocaine?  
 
Cocaine is a highly addictive drug with widespread use around the world. Some experts 
estimate that in the United States alone almost 25 million people will have tried cocaine at 
least once in their lifetime.  
Cocaine is typically snorted through the nose but can be injected or smoked, too, and each 
method of administration carries its own risks of adverse effects. Learning the signs and 
symptoms of cocaine use can help you determine whether a friend or loved one is using 
cocaine and help you determine how to intervene.  
 
Recognising physical indications of cocaine use:  
- Check for dilated pupils. Cocaine use causes the pupils in the eyes to dilate because of the 
drug stimulant effects. Look for widened pupils, the dark inner circle of the eye even in 
well-lit rooms. 
– Dilated pupils may or may not be accompanied by red bloodshot eyes.  
– Look for signs of nasal stress because many users administer cocaine by snorting it 
through the nose. One of the tell-tale signs of cocaine use is nasal stress. Look for signs of 
runny noses, nosebleeds;  
– damage to the inside of nostrils;  
– difficult swallowing;  
– a decreased sense of smell;  
– traces of white powder around the nostrils.  
– Check for rapid pulse because cocaine is a stimulant. 
– One of the common physical symptoms of cocaine use is a rapid heartbeat. In some cases 
this may lead to cardiac arrhythmias, irregular heartbeat hypertension and cardiac death. A 
normal healthy heart rate for most adults is between 60 and 100 beats per minute.  
– Note that heart rate can be affected by other factors not associated with drug use, including 
physical activity, air temperature, body position, emotional states and even certain legal 
medications. For this reason heart rate alone should not necessarily be considered a 
definitive sign of drug use. 
 
Recognise the signs of crack cocaine use:  
Another common method of administering cocaine is by smoking the drug, typically in the 
form of a solid rock called crack cocaine. Crack is formed by mixing powdered cocaine 
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with water and baking soda. Signs of crack use include burned fingers or lips from lighting 
and smoking through a specialised device commonly called a crack pipe. 
 
Identify the signs of intravenous drug use: 
Some users inject cocaine intravenously using a syringe. This is done to experience 
immediate effects of the drug but comes with its own set of risks including endocarditis, 
heart inflammation, cardiovascular disease, abscesses infections and an increased risk of 
overdose. Intravenous drug use also greatly increases the chances of transmitting a blood-
borne disease like hepatitis and HIV. 
Signs of intravenous drug use include puncture marks called track marks, most commonly 
seen in the arm, and possible skin infections or allergic reactions caused by additives mixed 
with cocaine. 
 
Be aware of oral ingestion:  
One method of administering cocaine is by swallowing the drug. This produces fewer 
external signs of drug use than smoking, snorting or injecting the drug but it has been 
known to cause  
– severe gangrene in the bowels and gastrointestinal tract due to reduced blood flow and 
desensitivity to the drug;  
– agitation; 
– unusual excitement; 
– hyperactivity;  
– suppressed appetite;  
– paranoia;  
– delusions. 
 
5C2  
 

1. How does snorting cocaine affect the nose? Runny nose, nosebleeds, 
damage to the inside of nostrils, a decreased sense of smell, traces of 
white powder around the nostrils. 

 
2. How does it affect the eyes? Dilated pupils. 

3. How does it affect the pulse? Rapid pulse. 

4. What serious health issues can its use result in? Severe gangrene in the 
bowels and gastrointestinal tract, skin infections or allergic reactions 
caused by additives mixed with cocaine agitation, unusual excitement, 
hyperactivity, suppressed appetite, paranoia, delusions, endocarditis, 
heart inflammation, cardiovascular disease, transmitting hepatitis and 
HIV. 

5. What does crack look like? Solid rock, pinkish white crystals. 

6. What other marks can it leave on the body? Marks left by the injections. 
 
5C3  
 

1 F Snorting the drug is less dangerous than injecting or smoking it. 

2 F Cocaine is a popular depressant. 
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3 T Healthy heart rate for most adults is between 60 and 100 beats per minute. 

4 F Dilated pupils cannot be seen in strong light. 

5 T Crack is formed by mixing powdered cocaine with water and washing soda. 

6 F Track marks are only left by injecting cocaine. 

7 F Additives are harmless. 
 
 
5C4  
Class A, hard drug, illegal drug, natural drug (there is a synthetic version too, which are 

considered even more dangerous); 

Stimulant; 

Schedule 1 (no medicinal value – also some synthetic versions might have some). 
 
5E  
 

Hungarian English Related word forms 
or/and meanings 

függőség dependence to depend on, 
independence, 
codependence 

nem az előírásnak 
megfelelő alkalmazás 

misuse  

visszaélés abuse  

szenvedélybetegség addiction addict, addictology, 
addictologist 

túladagolás overdose to surpass a normal dose 

törvényes drog legal drug illegal/illicit drugs 

józanság sobriety sober 

izomgörcs muscle cramp  

lenyelni to ingest to swallow, to eat/drink 

orvosi vényre 
vásárolható 
gyógyszer 

prescription drug non 
prescription / 
over-the- 
counter 
drug/medicatio
n 
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inhalálni (gőzt, 
párát) 

to inhale to inspire 

sóvárgás craving wishing powerfully 

hallucinogén hallucinogen delusional 

narkotikum, erős 
fájdalomcsillapító, 
érzéstelenítő 

narcotic  

önsegélyező csoport self-help group support group 

méregtelenítés detoxification toxic, toxin, intoxicate, 
intoxicated 

birtokolni to possess possession 

sebezhető, 
veszélynek kitett 

vulnerable vulnerability, not being 
immune to 

kereskedő; díler dealer to deal, dealt, dealt 

megszerezni to obtain to get, to acquire 

elkobozni to confiscate to seize, seizure 

“adni” a szokásnak to feed the habit to binge 

drogturizmus drug tourism “coffee shops”; recreational 
drugs 

kitágult pupilla dilated pupils  

összeszorított fogak clenching teeth  

magzati 
drog/alkohol 
tünetegyüttes 

fetal drug/alcohol 
syndrome 

 

csempészni to smuggle smuggler 

alkohol- vagy 
droghatás alatti 
járművezetés 

DUI Driving Under Influence 

véralkoholszint BAC Blood Alcohol Content 

szintetikus drogok designer drugs synthetic drugs 

oldat solution to dissolve 

pára vapour to vaporise 
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drogpipa bong  

aranylövés (halálos 
droginjekció) 

golden shot to commit suicide 

hajlam (születési) predisposition vulnerability 

szétosztani to distribute distribution, distributor 

elvonási tünetek withdrawal symptoms to withdraw, withdrew, 
withdrawn 

elérhetőség availability available, unavailable 

kellékek paraphernalia drug/Christmas/household 
stuff, equipment 

fecskendő syringe to inject, needle; disposable 
syringe 

(kor)társak nyomása peer pressure to fit in, to be accepted 

 

UNIT 6 TERRORISM 

6A2  
 

1.Which of these is the oldest terrorist organisation? 
a. Taliban 
b. Isis 
c. Al-Qaeda 
d. Boko Haram 

2. What was the earliest known terrorist 
organisation? 
a. Zealots of Judea 
b. ISIS 
c. The Assasins 
d. Al-Qaeda 

3. The distinctions between combatant and non-
combatant in contemporary wars involving terrorists 
are  
a. easy to establish 
b. useless 
c. often unclear 
d. not worth bothering about 

4. Jihad is an example of what type of 
terrorism? 
a. revolutionary 

b. state-sponsored 

c. religious 

d. political 
5. When the coverage of terrorism inspires more 
terrorism it is known as 
a. interoperability 
b. contagion effect 
c. cyberterrorism 
d. eco-terrorism 

6. A sleeper cell is 
a. an undercover officer 

b. terrorists who blend into the community 

c. where terrorists are held 

d. a place to observe terrorists 
7.  Al-Shabbab is a terrorist group mainly operating in 
which country? 
a. Nigeria 
b. Norway 
c. Namibia 
d. Nicaragua 

8. In 2019 a Syrian man was arrested in 
Hungary. Which terror group did he 
belong to? 
a. Al Shabab 

b. Boko Haram 



1682 

c. Taliban 

d. Islamic State terrorist organisation 
9. How many planes were involved in the attacks on 
9/11? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

10. What is an example of an act  of 
terrorism? 
a. stabbing a man in his home 

b. trespassing 

c. bombing a populated area 

d. starting a riot 
11. The response to terrorism and efforts to stop it is 
known 
a. interoperability 
b. contagion effect 
c. cyberterrorism 
d. counterterrorism 

12. Biological Weapons of Mass 
Distruction were used as early as 
a. 1900’s 

b. 1800’s 

c. 1500’s 

d. 1300’s 

 
13. What does the Latin “terrere” word mean? 
a. to eat 
b. to frighten 
c. to trick 
d. to kill 

14. What event revived the use of the 
terrorism? 
a. World War I. 

b. World War II. 

c. Cold War 

d. French Revolution 

 
15. What does IRA want? 
a. to invade Britain 
b. Removal of all British influence in Ireland 
c. Queen Elizabeth to step down 
d. Ireland to return to British rule 
 

16.  Which president ordered the 
assassination of Bin-laden?  
a. D. Trump 

b. Clinton 

c. W. Bush 

d. Obama 
 

6B1  
1. Islamic Terror 2. Western Terror 3. Separatist Terror  4. Homegrown Terrorism 5. Left-

wing Terrorism  6. Organised Terrorist Groups  7. Attacks are on the decline  8. 
Terrorism is ineffective  9. Religious Terrorism 10. 9/11 Was Not the Largest Attempted 
Attack    

6B2  
Terror 
attack 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Date e g f a b d c h 
Picture n i o k j l p m 
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6B4  
The Taliban: 1, 7, 8, 9, 12, 16. 
Boko Haram: 14, 10,  17, 13, 4.  
Al Shabaab: 5, 11, 18, 3, 15. 
Islamic State: 6,  2, 19, 20. 
 
6C 1–2 
Boko Haram 
 
Tapescript: 
During the first week of this year, Islamist militants captured an army base in Borno, 
Nigeria, and reportedly massacred hundreds of civilians in nearby towns. These satellite 
images show the aftermath of the violence. It was part of a string of escalating attacks by 
Boko Haram – the same group that kidnapped more than 270 high school students last year. 
The group dates back to 2001, but became much more violent starting in 2009. In the past 
few years, the attacks have grown increasingly frequent and brutal, threatening to 
destabilise Africa’s most populous country. Boko Haram wants to replace Nigeria’s 
democratic government with an extremist theocracy. Still, because they operate out of the 
northeastern states, most of their victims have been the poorer, Muslim communities that 
live there. Broadly speaking, Nigeria’s population is split between Christians, mostly in the 
south, and Muslims, mostly in the North. This dates back to British colonial rule, when 
distinct ethno-linguistic societies were stitched together to form Nigeria’s current borders. 
Poverty, health, and literacy are worse in the North than in the South and the violence only 
contributes to the marginalisation of the region. Poor government, high unemployment and 
low school attendance set the stage for Boko Haram. And the government’s security forces 
have alienated much of the North, at times doing nothing to stop the attacks and at other 
times detaining and killing people indiscriminately. An investigative report by Frontline 
revealed that civilian militias working with the Nigerian military have carried out mass 
executions of seemingly innocent men. The government’s inability to contain Boko Haram 
became a major campaign issue in the lead up to this year’s national elections. Both 
President Goodluck Jonathan, and his opponent, former dictator Mohammadu Buhari 
promised to stamp out the insurgency. Jonathan, a Christian, was already really unpopular 
in much of the North. When he ran for office in 2011, he violated an informal agreement 
that the presidency would alternate between a Muslim and a Christian every eight years. 
Hundreds of people were killed in the riots that followed that election. So when Nigeria 
postponed the 2015 elections by six weeks, citing security concerns, the delay was viewed 
by many as a political move to help Jonathan regain ground lost to his opponent. In the 
meantime, neighbouring countries agreed to send forces to battle Boko Haram, which now 
controls most of the state of Borno and has declared a “caliphate” there. But ultimately it 
will take much more than military force to make Nigeria inhospitable to terrorism. 
 

Al-Shabaab 

Tapescript: 
In April 2015, Somali terrorist group Al-Shabaab shot and killed 148 students at a Kenyan 
university. It’s the worst terrorist attack in Kenya since 1998. For the last several years, the 
US and other supporting governments have targeted Al-Shabaab, with Kenya recently 
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launching air raids against the group’s bases. So, where exactly did Al-Shabaab come from, 
and how strong are they now?  
Well, back in 2006, the transitional government of Somalia was in the middle of a civil war 
against the rapidly expanding Islamic Courts Union, which controlled much of southern 
Somalia. US backed Ethiopian troops invaded Somalia and eventually took back Somalia’s 
capital, Mogadishu, from the ICU. Following the ICU’s loss, militant hardliners split off 
and continued their war against the invasive Ethiopian military. This Islamic insurgency is 
now known as al-Shabaab. Most notably, they’ve recruited a number of foreign jihadists, 
including at least 40 Muslim Americans. By 2009, they had retaken Mogadishu, and 
claimed responsibility for a number of deadly bombings, in particular targeting Christians. 
By mid-2011 though, al-Shabaab forces fled Mogadishu, and a taskforce of Kenyan, 
Somali, and Ethiopian military troops began a campaign to wipe out the insurgent group. 
In 2012, with between 7,000 and 9,000 members, al-Shabaab pledged their allegiance to 
al-Qaeda. However, a number of sources, including an ex-al-Shabaab American recruit, 
note that unlike al-Qaeda, al-Shabaab’s ambitions lie in dominating the region rather than 
aligning themselves with all out global jihad. This split has lead to a weakened alliance and 
infighting. In 2014, a joint military operation comprised of the Somali and African Union 
forces, as well as the US, began launching air strikes and local attacks to reclaim insurgent-
held territory. Over the past few months, numerous Al-Shabaab leaders have been killed, 
most of southern Somalia has been retaken, and at least 700 militants have defected to the 
Somali government. Some have pointed to the recent attack in Kenya as a sign of the 
group’s desperation and weakness. Unable to attack military targets, they’ve instead turned 
to killing innocent civilians. The Council on Foreign Relations has said that currently, the 
group is at its weakest point in years, and as US Somali forces continue their military 
campaign, al-Shabab is running out of places to hide. Boko Haram, another violent jihadist 
group is still causing extreme conflict on the other side of the African continent. To learn 
how this group grew from a small motorcycle gang, check out our video here. Please 
subscribe, and thanks for watching TestTube! 
 
6D1  
Terrorist tactics tend to favour attacks that avoid effective countermeasures and exploit 
vulnerabilities. As such, terrorist groups have the potential to utilise many different types 
of terrorism tactics depending on the circumstances and the perceived likelihood of 
success. Some tactics are more conventional and widely used in the operations of many 
terrorist groups. These tactics include shootings, hijackings, kidnappings, bombings, and 
suicide attacks. Other tactics are seen more unconventional and have only been used 
in a few instances, if at all. However, these unconventional tactics are perceived by 
government officials and experts alike as serious potential threats. Some types of 
unconventional terrorism tactics commonly recognised by terrorism experts are 
bioterrorism, agroterrorism, nuclear terrorism, and cyberterrorism. 
 

6D2  
1. h 2. b 3. a 4. e 5. c 6. d 7. e 8. f 9. g 
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6D3  
 

 

 

 

 

 

 

6D4a  
1. terrroims – terrorism: i) The use of violent acts to frighten the people in an area as a 
way of trying to achieve a political goal. 
2. thoos – shoot: g) To cause a bullet, arrow, etc., to move forward with great force from a 
weapon. 
3. suciide – suicide: j) The act of killing yourself because you do not want to continue living. 
4. hijkac – hijack: f) To stop and steal (a moving vehicle). 
5. bmob – bomb: e) A device that is designed to explode in order to injure or kill people or 
to damage or destroy property. 
6. terppreator – perpetrator: h) Somebody doing something illegal. 
7. meosdopurandi – modus operandi: b) A particular way of doing something. 
8. ietrexmsm – extremism: c) Belief in and support for ideas that are very far from what 
most people consider correct or reasonable. 
9. mitagrion – migration: d) The movement of persons from one country or locality to 
another. 
10. orianisatgon – organisation: a) A company, business, club, etc., formed for a particular 
purpose. 
 

UNIT 7 CRIME SCENE INVESTIGATION 

7A1 
physical evidence – real object that can be touched and used at a court of law  
 
DNA processing – a forensic technique in criminal investigation to determine unique  
DNA characteristics and compare to suspect’s profiles 
 
fibre – a thread of textile left at a crime scene 
 
chain of custody – the documentation of electronic or physical evidence by logging 
anything that is done to the piece of evidence so that it can be accepted as valid at court 
 
contamination – unwanted adding of materials to the crime scene that had not been there 
 
remains – the body or bodyparts of a person after death 
 
profiling – outlining a person’s psychological and behavioural characteristics 



1686 

7A2 
deductive reasoning – top-down approach 
inductive reasoning – bottom-up approach 
multidisciplinary – including many scientific fields 
sketching – rough drawing 
biological fluids – liquid from the human body 
encompasses – contains 
criminalistics – forensics 
meticulous – precise 
 
7A3 
a. physical evidence (Crime scene investigation aims to find physical evidence.) 
b. forensics, criminalistics 
c. search, observe, document the crime scene – identify, process, collect physical 
evidence – application of reasoning 
d. anthropology, biology, chemistry, engineering, genetics, medicine, pathology, 
phonetics, psychiatry, toxicology 

7A4 

1. d) Bifurcation 

2. c) Law  

3. b) False 

4. c) Scene of Crime Officer  

5. a) True 

6. a) PoliLight 

7. d) Bite marks 

8. d) The male skull has a more rounded chin 

 

7B2b 

Photo 
label 

Paragraph 
number 

Paragraph heading 

c 1 Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (LA-ICP-MS) 

h 2 Alternative Light Photography 
i 3 High-Speed Ballistics Photography 
j 4 Video Spectral Comparator 2000 
e 5 Digital Surveillance For Xbox (XFT Device) 
f 6 3D Forensic Facial Reconstruction 
a 7 DNA Sequencer 
b 8 Forensic Carbon-14 Dating 
g 9 Magnetic Fingerprinting and Automated Fingerprint 

Identification (AFIS) 
d 10 Link Analysis Software for Forensic Accountants 
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7B3 
ascertain: assure 
anthropological: human 
impression: cast 
obscured: concealed 
finding: result 

7B4 
a. direction of bullets 
b. forensic accountant 
c. DNA sequencer 
d. ballistic specialist 
e. forensic nursing 
f. hidden writing 
g. extensive virtual database 
h. high-speed camera 
i. forensic remains 

 
7B5  
trial = court hearing 
assume = extrapolate 
penetrate = infiltrate 
revolutionary = ground-breaking 
illegible = unintelligible 

 

7B6  
illicit funds = illegal source of money appearing on a bank account  
3D facial recognition software = a programme written to identify a person by certain traits  
contamination = compromising the cleanliness of evidence by other material that makes 
it impossible to use 
carbon dating = a method used to determine the age or date of organic material with 
radioactive isotopes 
trajectory = the course of a flying object 

 

7C1 
a. criminal law 
b. an undergraduate degree 
c. test, fast and accurate 
d. a receipt for a bottle of soda, pocket 
e. time-stamp 
f. death, Latin 
g. how the blood pools 
h. purplish 
i. 12 hours 
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j. the stiffening of the body 
k. relax, contract 
l. chemical energy 
m. 2 and 36 hours 
n. 1.5 degrees Celsius an hour 
o. 37 degrees, 29 degrees, 8 degrees, 6 hours 
p. faster 
q. the security camera footage of the convenience store 
r. pixelated and blurry 
s. zoom in on / enhance 
t. pixels 
u. 3 hours, facial recognition database 
v. humans, computers 
w. faceprint 
x. don’t exist, FBI 
y. local, NeoFace 
z. wrench, stain 
aa. blood 
bb. phenolphthalein, hydrogen-peroxide 
cc. pink 
dd. DNA analysis 
ee. base pairs 
ff. STR analysis 
gg. 13, billion 
hh. one and a half hours 

7C3 

1. You have to acquire a university degree in a scientific field like medicine, biology or 
chemistry, or an even more targeted degree in forensics. 

 
2. They all aim to find, gather and analyse evidence to be used in court. 

 
3. Hollywood seems to think the real science is not entertaining enough. In a TV show, 
they would not consider the outside temperature as a cooling factor. They do not present 
the details of the temperature taken rectally. They also zoom in on a still video footage 
image, run it against a database and find a match. In case of the Kastle-Meyer test, they 
simply spray some liquid on a swab. 

 
4. By observing blood pooling in the dead body due to gravity, which is present for 12 
hours after the time of death. / By observing the stiffening of the body, which happens 
between 2 and 36 hours after the time of death. / By measuring the dead body’s 
temperature and calculating the time of death, knowing that on average it happens at a 
rate of 1.5 Celsius per hour, but that may be altered by the outside temperature. 

 
5. The camera image is too pixelated and blurry to make out anything valuable, let alone 
a face. Objects too small or far away cannot be enhanced. 
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6. They are compiled by the computers using mug shots. There is no unified database 
yet, only local ones. 

 
7. Computers have to be programmed to recognise faces which is done by analysing 
unique metrics – distance between the nose and mouth, curvature to the eye sockets – of 
the so-called faceprints. 

 
8. The Kastle-Meyer test is applied to prove the presence of blood in a sample. It is carried 
out by adding two different substances – phenolphthalein and hydrogen-peroxide – to it. If 
it contains blood, the hemoglobin in the blood catalyses the process and the visible 
indication of it is the appearance of purplish colour. 

 
9. DNA sequencing and STR analysis in particular is accurate enough, because by looking 
into the repeating 13 base pairs, we can minimise the odds of two people having the same 
STR profile to one in a billion.  

 

UNIT 8 HUMAN TRAFFICKING 

8A4a  
5. Human trafficking is the trade of humans for the purpose of forced labour, sexual 

slavery, or commercial sexual exploitation for the trafficker or others.  
6. Human trafficking involves recruitment, harbouring or transporting people into a 

situation of exploitation through the use of violence, deception or coercion.  
In other words, trafficking is a process of enslaving people, coercing them into a 
situation with no way out, and exploiting them. (Antislavery International) 

7. Human trafficking is the business of stealing freedom for profit.  
8. Human trafficking is modern-day slavery and involves the use of force, fraud, or 

coercion to obtain some type of labour or commercial sex act.  

 

8A6  
PICTURE LABELS 
1 sweatshops, forced labour 

2 prostitution, sex trade, sexual exploitation 

3 child harvesting, illegal adoption, child trafficking 

4 trade in human organs, illegal organ harvesting 

5 domestic servitude, forced domestic labour 

6 child labour, forced labour, child trafficking 
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8A7  
1. The ruthless human traffickers were sentenced to 10 years in prison. 

2. His wife never knew that he traded in human organs. 

3. In Thailand and China a good part of child workers are exploited in factories. 

4. Children living in extreme poverty are forced by gangs to sell drugs. 

5. Many women enter prostitution through deceit or coercion, not out of choice. 

6. They go to poor villages to recruit people for work in sweatshops. 

7. Victims of human trafficking are often afraid to reach out for help. 

8. Domestic servitude is a common form of modern-day slavery. 

 

8A8  
Rewritten phrases in mixed order: 

 

 

 

 

 

 

8B1a  
1g, 2b, 3j, 4c, 5f, 6i, 7e 

8B1c  
ARTICLE: 6  
cruel  ruthless 
prepare sy for a job or activity  groom sy 
easily hurt or influenced  vulnerable 
make sy your friend  befriend sy 
something that can be bought or sold  commodity 

 

 

ARTICLE: 2 
the place where a person or thing is  whereabouts 
a piece of secret information  tip-off 
kidnapping  abduction 
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help sy out of a dangerous, harmful, or unpleasant situation  rescue 
make (previously unknown or secret information) known to 

others  

reveal 

 

ARTICLE: 4 
kidnapped  abducted 
taken away  removed 
person against another in a fight, game, debate, argument, 

etc. 

opponent 

more desirable or suitable preferable 
a change from one form or type to another transition 

 

ARTICLE: 1 
an object, building or land that belongs to someone  property 
a person who helps someone else to commit a crime  accomplice 
an occasion when the police enter a place suddenly in 
order to find sy or sg  

raid 

the end of a pregnancy when a baby is expected to be born  term 
 

 

8B2c  
1. human trafficking: modern-day slavery 
2. a dangerous, difficult, or otherwise unfortunate situation: plight 
3. an activity of providing services to any populations who might not otherwise have 

access to those services: outreach 
4. tell someone officially that something they have done is very wrong: reprimand 
5. prevent someone from having enough food to live: starve 
6. move to a different place: relocate 
7. start to fail, fall apart: unravel 
8. shelter or protection from someone or something: refuge 
9. make thinner by adding water: dilute 
10. a feeling of nervousness or worry: anxiety 
11. wild and not even; not easy to travel over: rugged 

 

8B2d  
1. The police held back some important information from the public. 
2. She went to the hospital to call on a sick colleague. 
3. It was such a great opportunity that I jumped at it immediately. 
4. We will provide all conference participants with a name badge and a brochure. 
5. There is an urgent need for global cooperation. 
6. Vehicle crime has been on the increase. 
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8B3 

Trafficked women are particularly vulnerable and are likely to have suffered considerable 
abuse of their human rights. They may have suffered from an abusive transit, involving 
being sold several times. They often have no legal status and no papers; so will be worried 
about what may happen to them if they come into contact with the authorities. They are 
working in an illicit or covert sector where they may be subjected to abuse, exposed to 
health risks and risks to their personal safety. They may have limited personal freedom, 
may be moved around the country and sold from one exploiter to another. Alternatively, 
they may be subject to less obvious forms of control. They are often subjected to physical, 
sexual and emotional abuse by their exploiters, along with continual further threats of 
abuse. Some victims, however, may have an emotional attachment to their 
traffickers. They will typically be in some form of debt bondage to their exploiters. They 
may have adopted, or been encouraged into, coping strategies including dependence on 
drugs or alcohol.  
 

Victims are at risk of reprisal by their exploiters or traffickers. These traffickers do not want 
to lose their investment in the victim and certainly do not want their operation put at threat. 
As a result, they are keen that those they are exploiting do not tell “outsiders” about the 
situation they are in. Traffickers may therefore control contact with outsiders and keep 
victims under surveillance using minders or other previously trafficked individuals. It 
should not be assumed that once a woman is no longer in her work situation or in the 
country of destination that she is free from reprisals. In most trafficking situations, agents 
know or can easily discover personal information about the woman, her home, family and 
friends. It is very common for agents and employers to use threats against a woman’s 
family, especially her children, to manipulate and control the women. Women returned to 
their original country may simply be re-trafficked. 

 

8C4  

Source: http://bhupendranarawat.blogspot.com/ 

 
Alena 
Alena P. was a dancer and performer in Russia. She came to the United States on a visa 
for cultural performances to work in a theatre troupe. When she arrived, she was taken to 
an apartment in New Jersey and told that she was to work as a stripper to pay off the debt 
that she accrued from coming to the United States. She was physically threatened and her 
passport was confiscated.  

She worked for almost a year, only receiving about $50 a week that she had to use to pay 
for meals. Every day, her traffickers picked her up from an apartment, which she shared 
with other young women who also worked at the strip club, and brought her directly to 
work. She was not told how long she had to work there to pay off her debt. The total amount 
that she owed was not clear either because her traffickers deducted rent, transportation, 
and costume fees from her income.  

One day, one of her roommates ran away, escaping from the apartment through a window, 
and went to the police. Her traffickers were arrested. Alena cooperated in the investigation 
of her traffickers, who were successfully prosecuted. She now has a T visa, is married, 
and is the mother of a young son. 
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Yesenia 
Yesenia M., a young woman from Mexico, was brought to the United States at age 17 to 
work as a babysitter for Mr. Sanchez. Mr. Sanchez was also from Mexico, but he had come 
to the United States years earlier to start a furniture business. He married an American 
woman and had two young children. Mr. Sanchez travelled to Mexico and met Yesenia 
when she was working for her family business selling groceries. He complimented her on 
her professionalism and offered her a job taking care of his two young children in the 
United States. He discussed the opportunity with her family, and they all agreed that she 
would come to the United States and work as a nanny for the family. 

Mr. Sanchez arranged for her travel, and she arrived in the United States soon after. Her 
tasks included cooking, cleaning, bathing the children, laundry, and yard work. Yesenia 
did not have her own room and seldom had a moment’s rest. The job had turned out to be 
something very different from what she expected. She was not paid for her work and was 
not allowed to speak to anyone outside the family. Yesenia also endured three incidents 
of sexual abuse and rape by Mr. Sanchez, who drugged her and took advantage of her. 
Desperate to leave her miserable situation, Yesenia befriended a woman at church who 
helped her escape from her trafficker. 

Once Yesenia escaped, she was determined to bring her trafficker to justice by contacting 
the appropriate authorities and cooperating in the investigation. Mr. Sanchez was arrested 
and prosecuted for rape and human trafficking. He received a prison sentence, had to 
forfeit property, and will be deported upon finishing his sentence. Yesenia now has a T 
visa, a non-immigrant status visa for victims of human trafficking, and is attending college. 

 
8D Part 1 

1a  
14 Qatar is accused of using slave labour in its preparations for the 2021 World Cup. T 

15 Most migrants sign no contract with their employer. F 

16 The migrants are allowed to leave at any point, but cannot, because they have no 

money. F 

17 Reportedly, many of the workers have died of strokes or heart problems. T 

18 Migrants have to work unpaid and endure inhumane living conditions. T 

19 International governments have made desperate efforts to stop this modern day 

slavery. F 

1b (Sample answers) 
 

1 What are the things that make the living conditions of migrant workers 
unbearable?  

2  
Unsanitary conditions, power cuts, crowded rooms, terrible heat, long 
working hours and no days off   
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3 What solution to the problem is suggested in the video (by Sharan Burrow from 
the International Trade Union Confederation)?  

Foreign governments should impose sanctions on Qatar until it changes its 
laws, abolishes the kafala126 system and guarantees fundamental labour 
rights.  

 

8D SCRIPT 
Migrant work is in Qatar helping to build lavish premises for the 2022 World Cup. Officials 
are still waiting to be paid after a year all while having to endure conditions that have been 
described as inhumane, and they are literally trapped in the Gulf state as they can only 
leave with the permission of their employer. Britain’s Guardian newspaper has conducted 
an investigation on how foreign workers are finding themselves trapped in modern day 
slavery. Not to mention unsanitary conditions and power cuts, often ten men have to 
squeeze into tiny rooms and that’s all while working six to seven works a week for ten 
hours in scorching heat. Many have reportedly died of strokes and cardiac arrest. The 
investigation also discovered that their paperwork is illegally taken from them and no 
medical care is provided. Salaries have been paid only for the first few months, then the 
money stops. Sharan Burrow from the International Trade Union Confederation believes 
that other governments have chosen to turn a blind eye to the situation.  

Sharan Burrow: Well, Qatar is a slave state. It’s a modern day slave state. You are owned 
by one person so your contract is signed before you leave your home country. But when 
you get to Qatar the employer can often simply tear it up or not pay your wages or treat 
you in any oppressive way they like. Workers are all but desperate for work in poor 
countries so most of these migrants are from Nepal, India, the Philippines, parts of Africa, 
and they don’t understand – because nobody tells them – what they will face when they 
get to Qatar. It’s not given enough attention by international governments, companies. 
Governments, they can say to Qatar: we don’t want to work with you until you change the 
laws, until you abolish the kafala system, until you put in place fundamental labour rights.  

8D Part 2 
1  

recruiting seemingly legitimate recruiting agency, providing a phone 
number, honest-looking agents 

deception 

role of family 
member 

father pays for his daughter’s job 

coercion physically forcing girls into prostitution, some of them commit 
suicide 

                                                           
126 Kafala system: a system used to monitor migrant laborers, working primarily in the construction and 
domestic sectors, in Bahrain, Iraq, Jordan, Lebanon, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE. The 
system requires all unskilled laborers to have an in-country sponsor, usually their employer, who is 
responsible for their visa and legal status. This practice has been criticised by human rights organisations for 
creating easy opportunities for the exploitation of workers, as many employers take away passports and abuse 
their workers with little chance of legal repercussions. (Source: Kafala_system. Wikipedia. Available: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kafala_system. Downloaded: 28. 07. 2020.) 
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exploitation forcing girls into prostitution with no pay 

debt bondage girl has to pay for lodging, food, clothes etc. 

apparently legitimate 
organisation 

job agency to find girls “with dreams” 

removal of 
documentation 

removal of ID on arrival 

keeping victim under 
surveillance 

Mamasan 

intimidation threats to send her back to her village 

physical abuse slapping girl’s face on arrival, when she refuses to “work”, 
rape, putting girl into box tied up 

threat of reprisal younger sister will be brought in if she refuses to work, threat 
to kill her father 

 

8D Part 3 
2 

ENRIQUE MORALES, Spain, former Europol (The Hague) 
analyst at Europol 
helps with investigating serious crimes 
after getting info from Spain about a gang that had captured 13 Bulgarian women and 

forced them into prostitution, he collected and analysed the data on the suspects from 
EU databases and Bulgarian authorities. 

 
INSPECTOR DAVID DIEGO MONSERRAT (National Police, Spain) 
coordinated the investigation in Spain, sharing the data with the Bulgarian investigators. 

Knew that the suspects were well organised and could easily move their business to 
another country. To prevent this, the worked together with Europol and the Bulgarians 
to dismantle the ring. He organised the operation, which was coordinated with the 
different units in Bulgaria. 

 
FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO, Spain,, Eurojust (The Hague) 
brought Spanish and Bulgarian prosecutors together, helped to set up a Joint Investigation 

Team and to collect evidence for the court case. 
 
INSPECTOR IVAN PETROV, General Directorate Combating Organised Crime, Bulgaria 

(real identity has been withheld for security reasons) 
They had to work together with the Spanish colleagues. In a successful operation, they 

arrested 34 criminals and released the girls. 
 
ZLATKA MACHEVA, Shelter Manager, National Commission for Combating Trafficking in 

Human Beings, Bulgaria. 
She helps victims of THB and sexual exploitation in Bulgaria. It is modern slavery but 
society does not seem to know about it. They help women in need of a shelter. They are 
usually 18 to 25 years old. It is usually relatives and friends who transfer them to traffickers. 
They help them recover and reconnect with their families or continue with their education. 
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UNIT 9 SMUGGLING 
9A2  
Suggested answers will all be found (for teacher) in the texts included in Chapter B: Basic 
Vocabulary Reading section. 

9A3  
Suggested answers: as above. 

9B1  

Suggested answers: 
a) because it endangeres order established in society by the law and makes people 
vulnerable to abuse .  
b) seeking for unlawful profit with no scruples, by tax evasion 
c) clandestine: concealed, secret, hidden, etc.  
Good practice for explaining words with other words, synonyms as well. 
 

9B1a   
Suggested answers: 

1Smuggling scene from the past with police ambush          

2 Smuggling on foot across inaccessible terrain 

3 A well known symbol 
4 What happens to confiscated contraband 
5 Smuggling in the past and in the near past 
6 Smuggling today 
 

9B3  
1. c-g 
2. c-d-h 
3. c-e-h-j 
4. c-f-h 
5. e-f 
6. g-h-i 
7. e-h-l 
8. k-h-e 
9. f-h-e-k-f 
10.  a-c-e-h 
11.  c-g-h 
12.  b-f 

 

  

 

Role cards: 
 
 
INSPECTOR DAVID DIEGO MONSERRAT 
“We received information from a reliable source that women from Bulgaria were 
being forced into prostitution in southern Spain. We needed to coordinate 
arrests directly with the Bulgarian Police. Europol and Eurojust were the brains 
behind this cooperation. This gang could have easily moved to another country 
to continue abusing women.”” 
 

 

 
ENRIQUE MORALES 
“After receiving word from Spain, we started putting together profiles on the 
gang leaders, the drivers and the handlers of the women. Europol has access 
to a huge criminal intelligence database. We meet with national authorities, 
contribute to their investigations and coordinate operations involving several 
countries. “We were the starting point for fluid cooperation.” 
 

 

 
FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO 
 “We organised two meetings in The Hague to plan the operation. Together 
with Spanish and Bulgarian authorities, we identified the key targets and 
criminal charges. Eurojust provided advice on all legal aspects of the operation 
such as issuing restraining orders and blocking suspects’ bank accounts. 
Support for the victims was also critical: they needed physical protection and 
information about their rights. We eliminated bottlenecks so that arrests could 
be made in Spain and Bulgaria.” 
 

 

 
INSPECTOR IVAN PETROV 
“So many things could have gone wrong, because the operation took place at 
the same time in two countries. For the arrests, two Spanish officers were sent 
to Bulgaria and two Bulgarian officers to Spain. In the end, the criminals were 
charged and the victims were rescued. It would have been impossible to bring 
down this group without our Spanish and European colleagues.”  
 

 

 
ZLATKA MACHEVA 
Shelter Manager, National Commission for Combating Trafficking in Human Beings 
Bulgaria 
“We routinely work with the police through the national coordinator of the 
Bulgarian mechanism for the referral and support of human trafficking victims.” 
“Victims of human trafficking and sexual exploitation who arrive at our shelter 
are usually between 18 and 25 years old. Some girls remain in contact with us 
for a long time, as they rebuild trust and start living independently. We provide 
medical and psychological support to help victims get back to society.” 
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UNIT 9 SMUGGLING 
9A2  
Suggested answers will all be found (for teacher) in the texts included in Chapter B: Basic 
Vocabulary Reading section. 

9A3  
Suggested answers: as above. 

9B1  

Suggested answers: 
a) because it endangeres order established in society by the law and makes people 
vulnerable to abuse .  
b) seeking for unlawful profit with no scruples, by tax evasion 
c) clandestine: concealed, secret, hidden, etc.  
Good practice for explaining words with other words, synonyms as well. 
 

9B1a   
Suggested answers: 

1Smuggling scene from the past with police ambush          

2 Smuggling on foot across inaccessible terrain 

3 A well known symbol 
4 What happens to confiscated contraband 
5 Smuggling in the past and in the near past 
6 Smuggling today 
 

9B3  
1. c-g 
2. c-d-h 
3. c-e-h-j 
4. c-f-h 
5. e-f 
6. g-h-i 
7. e-h-l 
8. k-h-e 
9. f-h-e-k-f 
10.  a-c-e-h 
11.  c-g-h 
12.  b-f 
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9B4  
Suggested answers: 
1 – Why is smuggling profitable?  
2 – How do migrant smugglers operate?  
3 – What makes would-be migrants disregard dangers? 
4 – Are smugglers’ methods predictable?  
5 – What risks do migrants undergo? 

 
9B5  
Teacher will hand out cards. 

 
9B6  
1-D       2-C           3-A         4-B 

 
9B7   
1 T Because some traffickers may use migrants for further purposes via organised crime. 
2 T Smugglers’ methods were less sophisticated, police methods too. 
3 F There are pirates today as well, just the modus operandi has changed.  
4 T Yes, but they might change routes so as to avoid becoming predictable within the well 
established network.  
5 F No, there are also very many valuable, original contraband items, e.g. works of art, 
etc. 
6 T Yes, because smuggling is just a part of a much more extended crime network. 

 
9B8    
Trafficking in human (1) beings, also called human trafficking, is not the same as people 
(2) smuggling. Victims do not (3) choose to be trafficked: they are tricked by false (4) 
promises, or forced into modern (5) slavery in order to be exploited in low quality 
employment, sex industry, (6) child labour. Smuggled (7) migrants are also (8) 
vulnerable to abuse and (9) exploitation, as they might have no (10) documents and no 
real destination or support. While being smuggled, people can be (11) concealed among 
merchandise. Smugglers take (12) advantage of the large (13) number of migrants willing 
to take risks in search of a better (14) life when they cannot access (15) legal channels of 
migration. 
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9B9   

a) to conceal – to hide    

b) hazardous – dangerous, toxic      

c) excise fraud – deception with paying customs fee   

d) counterfeit – false, fake      

e) artefact (artifact) – an imitation of a work of art      

f) e-waste – used, dumped electronic articles       

g) to confiscate – to seize, to impound    

 h) contraband – goods that are smuggled       

i) to bribe – to offer money in exchange for a(n illegal) favour  

 
9B11  

PROFILE OF IRREGULAR MIGRANT  

Migrants’ role cards to be handed out, below: 

 
1 Name: Maya / Sayid Hussain 
 

You come from Aleppo, Syria. You left your 
country because your home was destroyed by a 
bomb, killing all your family. You want to start 
a new life in Europe. You want to live with your 
cousin in Germany but could not arrange to go 
there legally.  

You worked as a dentist so you had enough 
money for the journey. It was very easy to find 
the people smugglers on the Internet, they 
advertise themselves like travel agencies. You 
met one of them and he organised the whole trip 
for you. He told you to keep your ID card 
because officials in Europe will let you in their 
countries if you can prove you’re Syrian. First a 
man took you to the Turkish border in a truck. 
He led you across the border at night and 
handed you over to another Syrian man who 
took you to Izmir. There you boarded a rubber 
boat with another 30 people, which sank near 
the Greek shores but you managed to land in 
Lesbos. The Greek authorities put you in a 
refugee camp where they took your data and 
fingerprints but didn’t deal with your case so 
you decided to escape. You met a people 
smuggler outside the camp whose friend took 

2 Name: Asil Jamal 
 

You’re Afghani but you left your 
country ten years ago when your family 
were killed by a Sunni extremist group, and 
settled in Iran. The Iranian government does 
not tolerate Afghani people any more so 
you had to leave. You want to start a new 
life in Europe. You want to live with your 
cousin in Sweden but could not arrange to 
go there legally.  

You didn’t have very much money but it 
was very easy to find people smugglers. 
Everyone knows them in your town because 
they operate like travel agencies. You met 
one of them and he organised the whole trip 
for you. The price, 3,000 euros, included a 
false Syrian passport. He’s told you that 
officials in Europe will let you in their 
countries if you can prove you’re Syrian. A 
man took you and 20 other young men to 
the Turkish border in a truck. He led you 
across the border at night and handed you 
over to a Pakistani man who took you to 
Istanbul. There you boarded a small ship 
with another 50 people, which took you to 
Bulgaria. From there you went to Serbia in 
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you and a group of five people to Serbia via 
Macedonia in a van. In Serbia you managed to 
find a train to Belgrade where other migrants 
told you about a park where they give free food 
to migrants. There were a lot of people 
smugglers around so it was easy for you to book 
a trip to a village called Horgos. Your guide 
showed you the way to the next border. He told 
you you’d better not meet officials because 
they’d send you back to Greece. He also told 
you there was a fence but the border guards 
wouldn’t notice if you cut a hole in it and 
climbed through it at night. Well, he was wrong. 

The whole journey cost you 15,000 euros. 

a van where you almost died. In Serbia you 
were directed to a train, which, as they said 
,was supposed to take you to Sweden. To 
your surprise, it took you only as far as 
Belgrade, where other migrants told you 
about a park where they give free food to 
migrants. There were a lot of people 
smugglers around, for example a Serbian 
man, who explained to you how to get to 
Sweden. It cost you another 500 euros to get 
to Austria via Croatia and Slovenia. 
Unfortunately the Austrian police arrested 
you as you were waiting for another people 
smuggler to take you to Sweden in his car. 

 
3 Name: Sabeen / Amir Rahim 
 
You’re from northern Iraq. You had to leave 
your home town after ISIS troops devastated it, 
killing most people, including your parents. 
You and your brother only just escaped. You 
both wanted to start a new life in Europe. You 
picked Germany because you heard they needed 
workforce. 
You had passports so you went to Turkey 
legally, by coach, to Bodrum. There people 
smugglers offered to take you to Greece for 
1,000 euros but you found it too expensive and 
hired a fisherman to take you across the sea. 
You both had smartphones and knew that you 
should avoid Greek officials because they’d put 
you in a camp. The smartphone, especially 
Facebook also helped you find your way in the 
foreign countries. After an adventurous journey 
during which you were unfortunately separated 
from your brother, you met another people 
smuggler, and after paying him 2,000 euros 
(and getting a false Syrian passport in case you 
meet the police) you were on your way to Serbia 
via Macedonia in a van. In Serbia you managed 
to find a train to Belgrade where other migrants 
told you about a park where they give free food 
to migrants. There were a lot of people 
smugglers around so it was easy for you to book 
a trip to a village called Horgos. For 500 Euros 
your guide took you to the Hungarian border. 
He also told you there was a fence but the border 
guards wouldn’t notice you if you cut a hole in 
it and climbed through it at night. That’s what 
you did and you managed to get to Austria 
where you were caught by a police patrol. 
 

4 Name: Ariam Girma 
 
Born in Eritrea, you knew you had to leave 
sooner or later, just like your elder brother 
who already lives in Italy – illegally.  
Luckily, in your country there is a 

sophisticated network that manages the 
whole journey, starting from Eritrea going 
through Sudan, and then into Libya. The 
payment is made to the same network, 
usually using the Hawala system – an 
informal way of transferring funds 
operating outside traditional financial 
channels, using a network of brokers. It 
cost you 1,000 USD and you were quite 
surprised when, after travelling across the 
Libyan desert, you were taken over by a 
gang of cruel and aggressive smugglers 
who forced 100 people onto a rubber boat 
at gunpoint. Thanks to the Italian Coast 
Guard, only ten people drowned when the 
boat sank near Lampedusa. 
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9B14  
1-c     2-d     3-b     4-a    5-b      

9C Part 1 
2 

a) nervousness, Club ticket 
b) 10,000 euros 
c) 1,000 euros 
d) more and more, first declared 3,000 pounds 
e) X-ray 
f) 25,000 pounds 
g) 8,500 pounds 
h) woman: no job – man: from benefits 
i) benefits and part-time jobs 
j) defraud US tax system (Dept. for Work and Pension) 
k) will be investigated upon return 

 
3  
a) F   b) T   c) T   d) F   e) F  

 

4 
a) F     b) T     c) F 
 
 
5 
 
a) using a chemical test 
b) 3 kilos over 10,000 pounds 
c) 3 credit cards which do not belong to him 
d) he won’t be able to use them anyway 
e) no 

 
 
9C Part 2 
3  

1c – 2b – 3a – 4e – 5f – 6g – 7d  

 
4  
 
1 The smugglers offer a variety of SERVICES AT DIFFERENT PRICES. 
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2 Customers can pay for a place on a rubber boat, A LARGER ONE OR EVEN FOR A 

PLANE TICKET. 

3 Smugglers can also offer FAKE OR FRAUDULENT DOCUMENTS.  

4 Usually, the smugglers pack the migrants onto small boats TO MAKE THE 

CROSSING FROM TURKEY TO THE GREEK ISLANDS.  

5 The journey is short BUT VERY DANGEROUS.  

6 The boats often begin to sink BEFORE MAKING IT TO SHORE.  

 

5 

 route, smuggled, route, organised, Sub-Saharan, facilitate, desert, estimate, tortured, 
kidnapped, slaves, kidnap, gunpoint, capsizes, suffocate 

 
6  

800 – 2000:between 800 and 2,000 euros per person 
4 billion:the smugglers made over 4 billion euros  
2015: in 2015 
 
9D 

 
Hungarian English Related word forms 

or/and meanings 
lefoglal, zár alá 
helyez 

to seize / to impound seizure 

elkoboz to confiscate  

kereskedés trafficking (in) trading (in) 

vadállomány wildlife  

fosztogatás looting  

vámmentes duty free  

gyűjteménybe való collector’s item  

elrejt to conceal concealment 

veszélyes hulladék hazardous waste  

elektromos hulladék e-waste  

műtermék artefact artifact 

korrupció corruption  

megveszteget bribe  

veszélyeztetett 
állatok 

endangered animals  
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feketepiac black market  

zöld folyosó green channel  

piros folyosó red channel  

kék folyosó blue channel  

hamis counterfeit  

jogtalanul másolt, 
forgalmazott 
(például szerzői jog 
megsértésével) 

pirated good copyright infringement 

vámnyilatkozat customs declaration something/nothing to 
declare 

csempészáru contraband  

tiltott áru prohibited/banned goods  

korlátozott restricted goods  

előanyag (vegyi) 
(prekurzor) 

drug precursor  

csempészni to smuggle smuggler 

joghézag 
(“kiskapu”)  

loophole  

hamis 
dokumentumok 

fake documents  

drogfutár  mule, courier  

drón drone  

adócsalás tax evasion  

állami jövedelem, 
árbevétel 

revenue tax  

rejtett, tilos clandestine  

kereskedelmi 
korlátozás 

embargo trade barrier 

rakomány, 
szállítmány 

cargo/freight  

áru merchandise goods 

vámdíj customs duty  

vámmentes duty free  

vám és jövedék customs and excise  

pénzügyi vám revenue tax revenue and customs 

tippet ad  tip-off  
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UNIT 10 ORGANISED CRIME 

10A2  

corruption 
embezzlement 
society 
syndicate 
vulnerable 
piracy 
godfather 
triad 
conspiracy 
enterprise 
 
10A4  

 
1. In the country, the power of the authorities kept weakening day by day, and disorder 
increased significantly. 
2. Sándor Rózsa was probably the most famous outlaw in 19th century Hungary. 
3. Don Vito Corleone, affectionately called as the godfather was in fact a hardened 
fictional criminal.. 
4. Gang members usually try to exploit vulnerable people. 
5. Don Corleone’s consigliere was probably the only person who could influence him in 
his decision-making. 
6. The locals in the neighbourhood rightly demand that any violence to them or to their 
property must be punished effectively. 

 
10C1 

 
1 extortion E  A an illegal or dishonest scheme for obtaining money 

2 racket A  B a secret plan by a group to do something unlawful or harmful 

3 transnational H  C a member of a group of violent criminals 

4 clan F  D the action or fact of treating someone unfairly in order to  
benefit from their work 

5 conspiracy B  E the practice of obtaining something, especially money, 
through force or threats 

6 violence J  F a close-knit group of interrelated families, a group of people 
with a strong common interest 

7 exploitation D  G the practice of paying money to criminals so as to prevent 
them from attacking oneself or one's property 

8 protection G  H extending or operating across national boundaries 

9 gangster C  I cause (something) to happen by necessity or force 

10 enforce I  J behaviour involving physical force intended to hurt, damage, 
or kill someone or something 
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10C5 
Mexican Drug Cartels Laundering Proceeds of Crime via Wachovia  
An investigation was started in 2005 by the Drug Enforcement Agency (DEA) in the United 
States. During the course of the investigation, it was discovered that Mexican cartels were 
first smuggling US dollars, gained from selling illegal drugs in America, across the 
Mexican border and then laundering them through Wachovia Bank in the United States. 
Once in Mexico, the money was given to bureaux de change (casas de cambio) who 
deposited it into their Mexican bank accounts. The origin of the money was not 
investigated, which allowed the criminals to place their illegal earnings into the legitimate 
sector. These funds were then wired to Wachovia Bank’s accounts in the United States 
and the origin, again, was not properly checked. Any remaining bank notes were shipped 
back to the United States using Wachovia’s “bulk cash service”. By using these two 
methods provided by Wachovia, the drug cartels were able to integrate their illegal funds 
into the financial system. The illicit proceeds that went through correspondent banking 
accounts at Wachovia were used to buy airplanes to be used in the drugs trade. 
Wachovia Bank entered into an agreement with the Department of Justice to resolve the 
company’s role in anti-competitive activity in the municipal bond investments market and 
agreed to pay a total of $148 million in restitution, penalties and disgorgement to federal 
and state agencies in 2011. Starting in 2009, the Wachovia Bank was absorbed into the 
Wells Fargo brand. 

 
10C6 
Infiltration of Government by Organized Crime 
The 2017 trial in in Rome, known as the “Mafia Capitale” trial, exposed how Massimo 
Carminati, who was once a member of Rome’s notorious far-right Magliana Gang, and 
Salvatore Buzzi, a convicted murderer, used kickbacks and intimidation to win city 
contracts and ultimately pocket millions in public funds for themselves. For years, their 
organised criminal group controlled key municipal services, including rubbish collection, 
park maintenance and refugee centres. More than 40 defendants, many of whom were 
former city officials associated with Carminati and Buzzi's criminal ring, were also found 
guilty. Among those investigated were former mayor Gianni Alemanno. Massimo 
Carminati and Salvatore Buzzi were sentenced to 20 and 19 years in prison respectively, 
after being found guilty of criminal association. 

 
Questions Possible solutions from the text, and other 

views 
What was the reason for and the outcome of 
the organised crime infiltration into the Italian 
Government?  

“…to win city contracts…” 

What benefits did public officials and members 
of the organised criminal group receive from 
the corrupt relationship? 

“…pocket millions in public funds for 
themselves.” 

What public sectors were infiltrated by 
organised crime figures and what specific 
public interests were damaged? 

“…controlled key municipal services, including 
rubbish collection, park maintenance and 
refugee centres.” Furthermore: corruption of 
the political process and of government 
agencies, as well as corruption in processes of 
allocating public funds for contracts, grants, 
and hiring. 
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10C7  
 

The DEA started the investigation in 
Mexico. F 

“An investigation was started in 2005 by the 
Drug Enforcement Agency (DEA) in the 
United States.” 

The Mexican cartels were smuggling US 
dollars. T  

In Mexico the money was withdrawn from 
the casas de cambio. F 

“Once in Mexico, the money was given to 
bureaux de change (casas de cambio) who 
deposited it into their Mexican bank 
accounts.” 

The criminals placed their illegal earnings 
into purchasing new weapons. F 

“The illicit proceeds that went through 
correspondent banking accounts at 
Wachovia were used to buy airplanes to be 
used in the drugs trade.” 

The bank did not make an agreement with 
the DoJ. F “Wachovia Bank entered into an agreement 

with the Department of Justice…” 

Rome is called the Mafia Capitale. T  

Massimo Carminati was the only person to 
pocket millions from illegal business in this 
case. 

F 
“Massimo Carminati […] and Salvatore 
Buzzi […] ultimately pocket millions in public 
funds for themselves.” 

The organised criminal group controlled 
key municipal services for 18 months. F “For years, their organised criminal group 

controlled key municipal services.” 

Massimo Carminati was sentenced to 
prison. T  

 

10D 
 

QUESTIONS POSSIBLE HINTS  
1. Why is it possible for these two very 
different people to have a conversation? 

similar ethnic background/culture/language 

2. What did Bonasera want first?  justice at court 
3. Who did he want it from? Why did he 
want it from them? 

law enforcement/police/court; law abiding 
behaviour 

4. Why could not he get what he wanted? 
(Guess.) 

different ethnic background/ immigrant/ 
xenophobia 

5. Why did he turn to Don Corleone for 
help? 

extrajudicial justice 

6. How did Don Corleone react to his 
demand? 

refusal 

7. What is the reason behind Don 
Corleone’s initial reaction? 

vengeance vs. justice 

8. What exactly did Bonasera demand? 
How did he try to achieve it? 

demanded assistance; offered payment for 
murder 

9. How did Don Corleone react to his style 
of demand? 

refusal/explained demand vs. request 

10. How did Bonasera’s attitude change? 
Why did it change? How does it become 
visible? 

submitted/surrendered; no respect means 
danger; bowed his head and begged for favour 
(“godfather”) 

11. What is the result of their meeting?  justice will be served upon request 
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10E3  
1B, 2E, 3D, 4A, 5F, 6C 

 

UNIT 11 INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT CO-OPERATION 

11A1  
Possible answer: 

Criminals think globally and act locally. Effective cooperation between the law enforcement 
authorities of the various countries is required in order to prevent and combat cross-border 
serious crimes and terrorism. The law enforcement authorities of various countries have 
traditionally been cooperating on an ad-hoc basis, bilaterally or multilaterally, but there is a 
need for quicker, more efficient and more structured cooperation. 

 

11B2  

 
 
 
 

  

1, 5, 8, 12, 15 3, 4, 6,11, 14 2, 7, 9, 10, 13 
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11B4  
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11B5b  
 

1 movement, 2 compensate, 3 measures, 4 authorities, 5 cross-border, 6 enforcement, 7 judicial, 
8 boundaries, 9 justice, 10 framework 

11B6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CEPOL EUROJUST EASO 

The European Union Agency 
for Law Enforcement 
Training facilitates 
cooperation and knowledge 
sharing among law 
enforcement officials of the 
EU member states on issues 
stemming from EU priorities 
in the field of security; in 
particular, from the EU Policy 
Cycle on serious and 
organised crime. It brings 
together a network of training 
institutes for law enforcement 
officials in EU Member 
States and supports them in 
providing frontline training.  

It stimulates and improves the 
coordination of investigations 
and prosecutions and the 
cooperation between the 
competent authorities in the 
EU member states, particularly 
by facilitating the execution of 
international mutual legal 
assistance requests and the 
implementation of extradition 
requests. Eurojust’s 
competence covers the same 
types of crimes and offences 
for which Europol has 
competence. 

It was set up in 2011 to 
enhance practical 
cooperation among member 
states on asylum-related 
matters and for assisting 
member states in 
implementing their 
obligations under the 
Common European Asylum 
System (CEAS). 
EASO acts as a centre of 
expertise on asylum, 
providing scientific and 
technical support to member 
states, particularly to those 
whose asylum and reception 
systems are under particular 
pressure.  
 

 
11B7b  
 

Joint Investigation Team  közös nyomozócsoport 

joint operation  közös művelet 

alert  riasztás 

European Arrest Warrant  európai letartóztatási parancs 

to surrender sy  átad vkit 

extradition  kiadatás 

hot pursuit  határon átnyúló üldözés 

cross-border surveillance  határon átnyúló megfigyelés 

(seconded) liaison officer  (kiküldött/vezényelt) összekötő tisztviselő  



1710 

prior authorisation  előzetes felhatalmazás 

mutual legal assistance  kölcsönös jogsegély 

BCGT  határ- és partvédelmi csapat 

PNR  utas-nyilvántartási adatállomány 

PCCC  rendőrségi és vámügyi együttműködési központ 

SIS  schengeni információs rendszer 

 

11B9 
 
1. SIS, European Arrest Warrant 
2. exchange of DNA, European Arrest Warrant  
3. dactyloscopic, DNA, exchanged  
4. joint operations, joint, joint operations 
5. Europol, Eurojust, joint investigation team 
6. joint, control, joint investigation teams, Joint patrol  
7. PCCC, PCCC 
 
11C Part 1  

 
2  

a) terrorism 
b) drug trafficking 
c) computer hacking 
d) counterfeit medicines 
e) sexual abuse of children 
f) escaped fugitives 

 
3  
The national police forces contact their Interpol national central bureau that is connected 
to the General Secretariat in France. 
 
4  
Data are searched for and analysed 24/7 and the results are shared through a secure 
communications network 
 
5  
Red notice 
 
6  

 warns police forces of criminal activities and threats 
 sets up joint response teams 
collects and analyses data 
 uses latest technology to communicate 
 investigates cross-border crime cases 
 provides specialised help and crisis response 
 provides training courses in using its databases 
 arrests well-known criminals 
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7  
a) firearms 
b) criminals 
c) fingerprints  
d) DNA profiles  
e) stolen cars 
f) stolen passports 

 
8 
 

At the heart of every member country an Interpol Bureau links national police with our global 
network and our General Secretariat in France. 24 hours a day, 365 days a year we watch the 
world together, analyse and share information on crime. Searching for data, sharing analysis, 
making connections to track down criminals. Our red notices alert police worldwide to wanted 
persons, reaching every member country over our secure communications network. We warn 
police of different criminal activities and threats using the latest technology to reach officers on 
the frontline.  
To support our member countries, specialised police provide operational assistance and crisis 
response. We build skills through training courses helping National Police to use our databases. 
Updated day and night, these databases provide real-time criminal information.  

 
 
Part 2 
  
2  

monitored (5)      route (6)     paperwork (8)     intercepted (2) 

seized (3)      traffickers (1)      controlled (4)      consignment (7) 

 

3  
The Dutch National Criminal Intelligence Department (NCID) deals with cases like this on a 
regular basis. 
 
4  
Europol Liaison Officer (Dutch desk). 
 
5  
They knew there would be drugs transported from Iran via Turkey to the Netherlands. 
 
6  
They knew it would be transported by lorry and they wanted to make it a controlled delivery. 
 
7  

the cargo is monitored continuously, as it  
moves from one country to another 
it can be seized at the end 

8  
A) Balkan route: Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Germany 
B) Bulgaria, Greece, Italy, Austria, Germany 
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9  
Because several EU countries were involved. 
 
10  
Because the desks representing all the investigation services of all the EU countries are there in 
one building in Europol so he can get into touch with them just by one phone call, even at night. 
The ELOs then will contact their own National Units in their countries, who will then involve the 
national law enforcement agencies. 
ELO is a Europol Liaison Officer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  
Arranged a meeting in half an hour, the Dutch team leader held a briefing. He explained the 
details. All his colleagues acted very quickly. The countries said whether they needed a request 
for legal assistance/permission. For those who needed it, it was sent out in English. Everything 
was agreed on, the details were known. Everything was ready to launch the operation. 
 
12  
It turned out that on the lorry there was legal cargo, too, to be delivered to various places in Italy. 
Thus, they could not have made sure that the cargo was under constant observation. So they 
seized the drugs at the start in Turkey. 
 
13  
This controlled delivery was called off at the last minute because there were a number of different 
types of goods in the lorry and it couldn’t be determined where these would be delivered. It 
couldn’t be 100% guaranteed that the consignment of drugs could be kept under constant 
observation. The drugs were intercepted before transportation. 
 
Part 3 
  
Sample solution: 

1 A small girl testifies about a paedophile offender in Luxembourg. 

2 The offender is arrested by the police. 

3 The investigation reveals that he has contacts throughout Europe. 

4 The CID officer contacts the Europol Liaison Officer at the Luxemburg desk and forwards the details to him. 
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5 The ELO contacts the other ELOs of the countries concerned. 

6 They have a briefing, then the experts and analysers look into the cases. 

7 Strategic and coordination support is given, the operations are launched in each country, at the same time, 
being coordinated from the Europol headquarters. 

8 Offenders are arrested, evidence is seized. 

 
 
Part 4 
 
Transcript: 
 
The Schengen treaty was signed in 1985 to put an end to ID checks at common borders between 
European countries. It now comprises 29 member states and means passport-free travel for over 
500 million Europeans to increase security and improve the cooperation between the numerous 
police and control authorities.  
 
A first solution called Schengen Information System or SIS I was launched in the mid-1990s. It 
enabled the exchange of information on persons who may have been involved in a serious crime 
or may not have the right to enter or stay in the EU as well as information on property and identity 
documents that may have been stolen, misappropriated or lost. It also contained alerts on missing 
persons.  
 
Information was entered into the SIS by national authorities and shared via the central system 
with all Schengen States. In 2001 the European Commission decided to expand the Schengen 
Information System to include new functionalities such as biometrics, new types of alerts, the 
possibility to link different alerts and a facility for direct queries on the system. It would also 
ensure stronger data protection.  
 
This new system or SIS II would be one of the world's largest IT systems in the field. It would have 
to integrate a huge number of national systems and cope with the expanding membership of the 
European Union and it is going to have to handle much more complicated data than its 
predecessor. It is undoubtedly going to present a major challenge.  
 
 
 
11D1a  
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11D1b:  
 

 

 

 

 

 

 

11D2 
 

1 Officers are authorised to conduct cross-border surveillance in the territory of another 

member state. 

2 The member states may agree that they send seconded liaison officers to third countries. 

3 Mutual legal assistance is a form of cooperation between different countries for the purpose 

of collecting and exchanging information. 

4 Extradition in the EU has been replaced by the European Arrest Warrant. 
5 Passenger Name Record is information provided by passengers and collected by airlines. 

6 Police and Customs Cooperation Centres in internal border regions bring together on one 

site the law enforcement authorities of different Member States. 

7 Interpol Red notices are issued to find and arrest persons wanted by a legal jurisdiction or 

an international tribunal. 
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11D3 
 
judicial cooperation 
judicial authorities 
judicial system 
 
joint investigation team 
joint operation 
joint patrol 
 
operational cooperation 
international cooperation 
law enforcement cooperation 
judicial cooperation 
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1. fejezet 
Az internet mint nemzetközi tér

Nagy Zoltán András

Bevezetés

A távíró, telefon, rádió és számítógép integrációja készítette elő a számítógépes háló-
zatok kiépítésének a lehetőségét. J. C. R. Licklider fogalmazta meg az „Intergalaktikus 
hálózat” koncepcióját, amely hasonlít a mai világhálóhoz.

Az internetet is, mint annyi más tudományos felfedezést, így például a rakétatech-
nikát, a számítógépet, a mélytengeri búvárruhákat, az éjjellátó távcsöveket, a Global 
Position Systemet vagy a mesterséges esőt, amit az amerikaiak ki is próbáltak a vietnami 
háborúban (1963–1975) és további találmányokat a katonai kutatás hívott életre.

Történetünk a második világháború előtti évekre nyúlik vissza, a német ipari tech-
nológia szinte minden téren évtizedekkel megelőzte a világ technológiai tudását, a légi 
járművek, tengeralattjárók, harckocsik, a V-1 robotrepülőgépek és a V-2 rakéták jelezték 
a német haditechnikai fölényt. Közel kerültek az atombomba előállításához, készen 
voltak a helyből felszálló repülőgép és a 30-40 kilométerre távolhordó ágyúk tervei, 
folytak más irányú fejlesztések is. K. Zuse megalkotta az első programvezérelt számító-
gépet. Adalékként a német technikai fejlettséghez megemlítjük, hogy az 1936-os  berlini 
olimpia megnyitójáról a német televízió színes adásban közvetített. Az USA-ban  több 
mint másfél, a COCOM-lista. miatt (is) Magyarországon közel három évtizeddel később 
kezdődött a színes televíziózás korszaka.

Érthető, hogy a háborúban a szövetségesek német vagy Németországban dolgozó, 
dolgozni kényszerített tudóst, szakembert igyekeztek maguknak megszerezni minden-
áron, magas fizetéssel, zsarolással, emberrablással és más módon politikai céljaik szerint. 
Csak az Egyesült Államokba 1800 tisztet, tudóst, hírszerzőt, más specialistát vittek át, 
ahol új életet kezdhettek.1 Pregnáns példa Wernher von Braun esete, aki kollégáival 
a V-2 rakéta gyakorlati megalkotói között volt. Az egykori SS-tiszt az USA-ban  a Holdra 
szállást célul kitűző Apolló-program egyik vezetője, sőt a NASA (National Aeronautics 
and Space Administration – Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal) igazgatója volt 
1960–1970 között.2

A szovjet szputnyik programban együtt dolgozott Konsztantyin Ciolkovszkij 
és Herman Oberth, aki von Braun ellenlábasa volt a náci időkben, a V-2 rakéta egyik 
elméleti kidolgozója.3

1 Lichtblau 2014, 2.
2 Ward 2006.
3 Horvai 2007.
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A szputnyik fellövésének második próbája sikeres volt 1957 októberében. Ez a siker 
azt is üzente a világnak, hogy a Szovjetunió interkontinentális ballisztikus rakéta segítsé-
gével gyakorlatiag bárhová, bármilyen eszközt eljutathatott, ez az USA-ban  aggodalmat 
keltett. Válaszként 1958 januárjában létrehozták a NASA-t.

A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Fejlett Védelmi Kutatási 
Projektek Ügynöksége) az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért 
felelős részlege létrehozta az ARPANET-et, egy föld alatti telefonhálózatot, amely a nem-
zetbiztonsági szempontból fontos intézményeket, később egyetemeket kötött össze.

1969. szeptember 2-án  indult el az ARPANET. 1973-ban  a hálózat részévé vált Európa, 
először a University College of London-t és egy norvég radarállomást kötöttek be.

1982-ben  létrejött az EUNET, az első európai internetszolgáltatás Nagy-Britanni-
ában, Hollandiában, Dániában, Svédországban, majd másutt is. Az akkori szocialista 
országokat természetesen kihagyták az EUNET-ből.

1985–1986-ban  az ARPA-Internetet MILNET-re  (Military Network) és Internetre 
(Internetworking System) osztották.

1991-ben  a Nemzeti Kutatási Alapítvány (USA) engedélyt adott az Internet kereske-
delmi célú hasznosítására.

Az internet technikai értelemben „hálózatok hálózata”. A hálózat többrétegű. 
A keresőmotorok által indexált felület a Surface-web, amely csupán a „jéghegy csúcsa”. 
Ahhoz, hogy a Surface-web egy meghatározott tartományát elérhessük, ismernünk kell 
annak domain-nevét. A tartománynevek felépítése hierarchikus, az elemek alá vannak 
rendelve egy másik elemnek.

Például rtk.uni-nke.hu – tartománynév példáján mutatva:
 – .hu – a legmagasabb szintű tartománynév,
 – .uni-nke – a második szintű tartománynév (főállomás neve),
 – .rtk (alállomás neve).

A legmagasabb szintű tartománynevek (top level domain – TLD) tipikusan nemzetközi 
jelzések:

 – a .com (commercial) kereskedelmi tevékenységként,
 – a .biz (business) az előbbinél szűkebb körben az üzleti tevékenységként hirdeti 

magát,
 – az .org (organization) különböző szervezetekre,
 – a .gov (government) kormányzati szervekre,
 – az .edu (eduacation) oktatási tevékenységre, egységekre utal (például egyetemi 

oldalak jelölése),
 – .info (information), tájékoztatási, informálódási lehetőséget kínál,
 – a .net (network) hálózati, operátori tevékenységként hirdeti magát.

Léteznek szponzorált legmagasabb szintű tartománynevek, így
 – a .travel kiterjesztés, amely esetén utazási irodákról, utazási ajánlatokról vagy



1725

 – a .museum kiterjesztés esetén múzeumokról, kiállítótermekről nyerhetünk infor-
mációkat,

 – a .jobs kiterjesztés a munkát keresőknek, munkát kínálóknak ad lehetőséget.

Legmagasabb szintű tartománynevek lehetnek országkódok is, ideértve az Európai Uni-
óra történő utalást is, például.hu,.de,.at,.uk vagy az .eu.

A fenntartott legmagasabb szintű tartománynevek:
 – a .test elnevezés valamilyen új webes megoldással kísérletező oldalra utal, vagy 

például
 – a .example oldalak webdesigner tevékenységet ígérnek.

A Deep-weben jelszóval, azonósítóval érhetők el a vállalati, intézményi adatbázisok, 
az e-mail és a közösségi média fiókjainak tartalma és más adatbázisok.

A Dark-web az ún. Onion Router rejtett szolgáltatási protokollt használja. A „Tor” 
szerverek – a „The Onion Router” rövidítése – saját klienssel válik megismerhetővé. 
A felhasználók névtelenek maradnak a protokoll által biztosított speciális titkosításoknak 
köszönhetően.4

A Dark-web ma még „szürke zóna”, megtalálhatók a szólás- és véleményszabadságért 
küzdők által közölt tartalmak és a bűnözők „piaca” is.

A weboldalak (felső szintű) tartományneve a Dark-weben mindig.onion.
A bűnözők anonimitásukat – többek között – proxy-szervereken keresztül történő 

aktivitásukkal igyekeznek leplezni.
A ma ismert proxy-szerver típusok:
 – anonim public proxy szerver igénybevételével is elrejtőzködhetnek a felhasználók. 

E szerverek „mögé” – egyébként – rendkívül egyszerűen el lehet bújni. Az anonim 
public proxy-nál egy „fokkal” biztonságosabb az ún.

 – distorting proxy szerver. Ez a fajta proxy szándékosan hamis IP-t szolgáltat, azaz 
a proxy-szerver helyét is elrejti. A „legbiztonságosabb” mégis a

 – high anonimity proxy. Ezek kifelé nem is proxynak mutatják magukat, úgy jelennek 
meg, mintha maga a felhasználó hívná a célzott szervert, legfeljebb a TC/IP szám 
vagy hamis (nem egyezik meg a földrajzi-matematikai képlettel kiosztott országra), 
vagy nem létezik.

Jelenleg nehézséget jelent, ha a felhasználó egy publikus router „mögül” lép az internetre, 
mivel a router nem oszt ki IP-számokat az arra kapcsolódó egyes felhasználók számára. 
Ebben az esetben maradnak a hagyományos nyomozati megoldások, a felhasználó által 
hagyott internetes lábnyomok vizsgálata, továbbá a helyszíni webkamerák felvételei, 
tanúk kikérdezése stb.

Ha valamilyen azonosító szükséges a wifi-hálózathoz, akkor némileg egyszerűbb 
a helyzet, de számolhatunk azzal, hogy olyan e-mail-címmel azonosítja magát, amely 

4 Senker 2017; Henderson 2016; Bartlett 2015.
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e-mail-cím olyan ország szerveréról működik, amely ország jellemzően nem partner 
a nemzetközi nyomozásokban.

A terroristacsoportok5 saját biztonságuk miatt, valamint a terrorelhárítók működé-
sének megnehezítése céljából ún. „mozgó IP-címet” (moving IP) használnak, amelyek 
a szerverek lokalizálását és azok gyors légi vagy szárazföldi beavatkozással történő 
likvidálását próbálják ellehetetleníteni.

Bűncselekmények az interneten

A számítógépes hálózatokon elkövethető bűncselekményeket kriminológiai közelítéssel 
két fő csoportba sorolhatjuk:

1. A tartalomközlésben megvalósuló bűncselekmények jellemzően olyan tradicionális 
deliktumok, amelyek javarészben verbálisan, de írásban is elkövethetők.

2. Olyan támadások, amelyek célzott szerverekben kárt okoznak. A károk keletkezhet-
nek a szerverek működésének leállásától kezdve a pénzügyi viszonyokat sértésén 
át a zsarolásért fizetett anyagi károkig.

3. A tartalomszolgáltatók weboldalain, a közösségi oldalakon, továbbá a felhasználók 
saját weboldalaikon, blogokban, fórumrovatokban, közösségi-, torrent-, valamint 
egyéb fájlcserélő-oldalakon vagy másutt megjelenített szöveges, képi közléseiket, 
csatolt audió- vagy videófájljaikat a világ bármely pontján, bárki láthatja, elolvas-
hatja. A közlések címzettje bármely földrészen, bárki lehet, akár egyetlen személy, 
közösség, avagy bárki, ismeretlen.

A 2000-as  évektől a felhasználók tartalomfogyasztóból tartalom-előállítókká váltak, 
az egyéni felhasználók tartalomközléssel is elkövethetnek bűncselekményeket.

A tradicionálisan tiltott tartalmak között találjuk a felhasználókat pénzügyi kiadá-
sokra ösztönző, megtévesztő csalásra vagy piramisjátékre felhívó közléseket. Néhány 
ismertté vált megtévesztés:

 – Nigériai levelek, amelyek ismertek 419-es  csalásként is (utalva a nigériai büntető 
törvénykönyvben a 419. §-ban  található csalásra), vagy spanyol lottóként, holland 
lottóként. Ezen esetekben kilátásba helyezett örökség (megnyílt egy nagy örökség, 
például egy diktátor vagyona), valamint nem is játszott szerencsejátékban, „kivá-
lasztott, szerencsés” IP-cím miatt nyeremény eléréséhez (ügyvédi díjként, pénzügyi 
költségként stb.) anyagi hozzájárulást kérnek a csalók.

 – Ismert eset az is, hogy a közösségi oldalakon történő ismerkedést követően, az ismer-
kedést kezdeményező személy meg kívánja látogatni az általa kiválasztott személyt, 
majd az utazáskor „felmerült” problémára (ellopták a bőröndjét, pénztárcáját, repü-
lőjegyét stb.) hivatkozva pénzt kér átutalással a meglátogatni kívánt személytől. 

5 Jolliff 2017.
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Természetesen a meghívást kezdeményező személy megtévesztő célzattal, anyagi 
haszonszerzés végett teszi mindezt. Az utazást meg sem kezdte.

Különösen tiltott a gyermekpornográf, pedofil felvételek terjesztése, megosztása.6

De elérhetők az interneten becsületsértő, nyíltan rasszista, holokauszttagadó – hor-
ribile dictu náci propaganda – közlések is.7

Filmek, zeneszámok, könyvek, kották, albumok és más szerzők művei illegálisan 
fel- és letölthetők torrent oldalakon, Surface-weben jellemzően warez-oldalakon pénzért, 
illetve ingyenesen.8

Különösen a torrent-technológia kitalálása óta vált ez tömegessé az ezredforduló óta. 
Napjaink egyik újabb jelensége a streaming, ami azt jelenti, hogy bármilyen médiatarta-
lom – élő vagy rögzített – az interneten keresztül a számítógépeken és a mobileszközö-
kön valós időben elérhetővé vált. A közvetítés lehet a rádió- vagy TV-állomás egésznapos 
műsora vagy egy-egy esemény közvetítése, például sportmérkőzés, díjkiosztó ünnepség. 
A streamelés is lehet jogszerű, ha a rádió- vagy TV-társaság maga sugározza az adását 
vagy engedélyével veszi át a streaming hálózat a műsorát, de lehet jogellenes is, ha pél-
dául egy fizetős csatorna műsorát vagy egy-egy ott sugárzott eseményt közvetítenek. 
A jogellenes streamelés esetén nagyon gyakran (másutt tiltott) reklámokat is találunk 
a program betöltésekor vagy a közvetítés megszakításakor. Az illegális streaming plat-
formokon vírusok is terjeszthetők.

A torrentezés, az illegális streamelés szerzői jogsértésnek minősül (Btk. 385. §).
A számítástechnika fejlődése tette lehetővé a 3D-s nyomtatás technológiáját, amely 

alkalmas bármely, a fizikai térben létező tárgy reprodukálására. A technológiának óriási 
előnyei vannak; termékek prototípusainak olcsó gyártásától a manuálisan megmunkálha-
tatlan, létrehozhatatlan vagy miniatűr (milliméter nagyságú) tárgyak előállításán, a hely-
színen történő szervizelés lehetőségén át a gyógyászatban használatos protézisek abszolút 
pontos elkészítéséig megoldható. Ugyanakkor e körben az iparjogvédelem körébe tartozó 
védett tárgyak vagy fegyverek is előállíthatókká váltak. A jogvédett tárgyak „nyomtatá-
sához” szükséges fájlok illegális elérésének tiltása még várat magára.9 Reális a félelem, 
hogy a 3D-s fájlok elérhetősége az interneten ugyanúgy ellenőrizhetetlenné válik, mint 
jelenleg a filmek, zenék le- és feltöltése.

Tartalomközlő, de támadó ténykedés a zaklatást jelentő megfélemlítő, megalázó 
(cyberbullying), a társadalmi csoportot célba vevő (cybermobbing)10 tartalmak feltöl-
tése valamennyi platformon.11

A törvény fő szabályként a Btk. 222. §-ban  meghatározott „Zaklatás” tényállása 
alapján rendeli büntetni az ilyen cselekményeket.

6 Parti 2009.
7 Mészáros 2013.
8 Bércesi–Lendvay 2015; Dornfeld 2014; Kovács–Lóczy 2009.
9 Szabó 2017.
10 Parti 2016.
11 Miskolczi–Szathmáry 2018.
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A pénzügyi viszonyok tisztaságát, az adórendszert sérti a pénzmosás, amelynek meg-
valósításához, elleplezéséhez tág teret teremt az internet, így például:

 – a bűnszervezet (terroristaszervezet) által létrehozott, működtetett névtelen, beazo-
nosíthatatlan alapítványok bűncselekményből származó pénzekkel történő „támoga-
tása”, azaz befizetés, ami az alapítvány számlán már legális összegként jelenik meg;

 – a bűnszervezet (terroristaszervezet) által létrehozott és működtetett illegális szeren-
csejátékokban (gambling) való részvétel, ahol a „játékos” mindig csak veszít, jóllehet 
csak befizet, így a gambling-szervezet számláján ez már legális összeg;

 – szabad munkavállalásai oldalakon (freelancer-oldalak) történő fizetéssel, ahol akár 
a munkaadó, akár a munkavállaló ugyanaz a személy is lehet, mivel több oldalon 
elegendő e-mail-címmel regisztrálnia magát a felhasználónak vagy a bűnszervezet 
egyik, illetve másik tagjának;

 – az online játékokban, ahol nem érvényesülnek piaci árak, szabadon vásárolható 
valós vagy virtuális valutában a játékhoz szükséges vagyontárgyak vagy a játékban 
maradásért „élet”;

 – off-shore számlák nyitása, azokon pénzek elhelyezése, azokról átutalások kezde-
ményezése,

 – virtuális valutában történő adásvételek, azok átváltása valós valutára stb.12

A pénzmosás büntetendő magatartás a Btk. 399. §-a  alapján.
Az internet „életben tartója” az e-kereskedelem, színtere az üzleti (B2B; business 

to business), az üzleti és a fogyasztó (B2C; business to consumer, C2B; consumer to 
business) és a fogyasztók közötti kereskedelemnek (C2C; consumer to consumer).13

Ez utóbbi üzleti kapcsolatban a felhasználók különböző aukciós, secondhand-ol-
dalakon, elektronikus hirdetőtáblákon (Electronic Bulletin Boards – más elnevezéssel 
üzenőfalakon vagy fórumokon), az Airbnb és egyéb oldalakon kínálják új vagy használt 
cikkeiket, szállásaikat, szolgáltatásaikat, vagy kereshetik ezeket.

E körben különböző visszaélések valósulhatnak meg, ezek egy része bűncselekmény, 
más része polgári jogi felelősséget vet fel:

 – a vevő fizetett, de az eladó nem küldte az árut, vagy
 – gyengébb minőségű árut küldött,
 – bűncselekményből származó (csempészett, hamis árut) kínált vagy küldött az eladó,
 – a szállást bérbe vevő a bérbe adott szálláson kárt okozott, onnan
 – valamilyen dolgot eltulajdonított, majd a bérbe vevő rágalmazás miatt feljelentést 

tehet stb.

12 Gyaraki 2012.
13 Eszes 2011.
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Az alábbi bűncselekmények valószínűsíthetők: csalás (Btk. 373. §), rossz minőségű 
termék forgalomba hozatala (Btk. 415. §), fogyasztók megtévesztése (Btk. 417. §), ver-
senytárs utánzása Btk. 419. §), rongálás (Btk. 371. §) vagy akár rágalmazás (Btk. 226. §).14

Létező jelenség a bűnözők egymás között folytatott üzletelése (nevezhetjük Cr2Cr 
vagy criminals to criminals kapcsolatnak) a – fentebb említett – Dark-weben.

2. A tartalomközlések mellett a technika fejlődésével a társadalomra való veszélyesség 
korábban nem ismert formáival kerültünk szembe. Feltűnnek valamennyiünk biztonságát 
közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető visszaélések.15

A hacker a számítástechnikai rendszerbe történt jogellenes belépését („elektronikus 
betörés”) követően távoli országok szervereinek működését malware-ekkel, adat- vagy 
programmanipulációval akadályozhatja, kárt okozhat, titkot sérthet, webtartalmat írhat 
felül.

Hacking-támadással különösen fenyegetetté válnak az Internet of Things hálózatok, 
mivel minden, az internethez csatlakoztatott eszközt veszélyeztet egy hacker támadás. 
Minél több eszköz kapcsolódik a hálózathoz, annál inkább kitett nemcsak az eszköz, 
hanem az egész hálózat egy ilyen támadásnak. A hálózatba történő jogosulatlan belé-
péssel károk idézhetők elő, a termelési-logisztikai folyamatok megbénításától az oko-
sotthonokban a riasztó kikapcsolásán, a tűzesetek előidézésén át az önvezető járművek 
baleseteinek okozásáig (fékrendszer, sebesség manipulálásával).

Napjainkban már tipikus, hogy a felhasználók wifi-hálózaton keresztül kapcsolódnak 
az internethez. A szolgáltatás „publikus hálózaton” (köztereken, középületekben stb.) sza-
badon, „publikus-zárt hálózaton” (például szállodában, vendéglátóhelyeken stb.) jelszó-
val, míg „magánhálózaton” felhasználónév/jelszó megadásával vehető igénybe. A hacking 
sajátos megvalósulása a wardriving, amikor is az elkövető jogellenesen használja a más 
által előfizetett (publikus-zárt, illetve magánhálózatot) és használt wifi-hálózatot.

Hacking-támadás célja lehet az ún. defacing is, ami a weboldal eredeti tartalmának 
jogellenes felülírását jelenti. Tipikusan valamilyen protest-támadás eszköze a defacing. 
Az elkövetők valamilyen politikai, gazdasági vagy más követelés megjelenítését, dez-
információ közlését, konkurencia lejáratását stb. jeleníthetik meg. A defacing is tiltott 
[Btk. 423. § (2) bekezdés b) pontja].

A malware-támadás offline módon, a számítógéphez közvetlenül hozzáférve sem 
kizárt.

Ennek felderítése könnyebb feladatnak látszik, hiszen az elkövető közvetlenül 
használja a célzott számítógépet, és ennek lehet tanúja, vagy kamera is rögzítheti ezt 
a ténykedést. Távolról nem célzottan, számítógépeket (szervereket) is veszélyeztethet 
malware-támadás. A különböző malware-ek warezekben, egyéb alkalmazásokban, fer-
tőzött bannerekben, csomagolt fájlokban és másutt helyezték el és azokat a felhasználók 
telepítik eszközeikre

14 Nagy 2019.
15 Muha 2008b.
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Amennyiben a malware-támadás a számítástechnikai rendszer működését jogellene-
sen akadályozza, úgy az elkövető cselekménye büntetendő [Btk. 423. § (1) bekezdése].

A zsarolóvírusok (WannaCry, Petya, NotPetya, Jaff, CryptoLocker stb.) napjaink 
legveszélyesebb visszaélése, irányulhatnak a vállalati (ideértve a kisvállalati) szféra 
ellen és a védekezéssel keveset törődő, felkészületlen felhasználók ellen is. A zsarolás bár 
többféle módon történik, de célja minden esetben jogosulatlan anyagi ellenszolgáltatás.

A zsarolóvírusok egyik formája az, amely esetében egy letöltött vírus a felhasználó 
fájljai, könyvtárai elérését lehetetlenné teszi azzal, hogy azokat letitkosítja és a feloldásért 
cserébe – tipikusan – valamilyen kriptovalutát követel a zsaroló. A kifizetést követően 
vagy megérkezik a feloldó kód (patch stb.) vagy nem küld, vagy hamis kódot küld, 
és folytatódik a zsarolás. A police malware lényege az, hogy hatóságok nevében küldött 
levelek ezek, amelyek „megzsarolják” a felhasználót egy efféle indokolással: „a felhasz-
náló tiltott tartalmat töltött le vagy szélsőséges csoportokkal tartott kapcsolatot, és ha 
fizet, akkor nem indul büntetőeljárás”.

Zsarolás végrehajtható terheléses támadással történő fenyegetéssel is, amikor az elkö-
vetők megüzenik, hogy terheléses támadást fognak végrehajtani a szerver ellen, ha nem 
fizet a szervert üzemeltető. Ez a cselekmény különösen azon esetekben veszélyes, amikor 
a szervernek 0-24 órában kell működnie, így különösen a kritikus infrastruktúrák vagy 
a szerencsejáték-oldalak vannak veszélyben.

A zsarolás, mivel relatív állandósággal jelen van a büntető törvénykönyvekben, 
a magyar Btk. szerint is büntetendő (Btk. 367. §).

A botnet (a robot network rövidítése) vírusokkal több tíz- (vagy akár százezer) számí-
tógép feletti szerezheti meg az uralmat a hálózatot irányító személy, és ezekkel a „zom-
bigépekkel” terheléses támadásokat (DoS, DDoS) hajthat végre célzott szerver, szerverek 
ellen. Botnet létrejöttéhez szükséges valamilyen malware, amely a hálózathoz történő 
csatlakozáskor aktiválva kapcsolódik a támadó szerverhez, a botnet gazdája így szerzi 
meg az uralmat több ezer – mit sem sejtő – felhasználó számítógépe felett. Ilyen malware 
(ún. exploit kit) letölthető valamely weboldalról vagy e-mailhez csatolt fájlból, illetve 
egy másik programban elrejtett trójai vírusként.

A DoS (Denial of Service) támadás célja szolgáltatásmegtagadás, ebben az esetben 
egy számítógépet (vagy számítógépeket) használnak TCP és UDP csomagokkal. A DDoS 
(Distributed Denial of Service) támadás az, amikor több rendszerről egy rendszert céloz-
nak meg az elkövetők DoS támadással. A célzott hálózatot több helyről származó cso-
magokkal bombázzák.

A bűncselekmény alapesetben az információs rendszer vagy adat megsértése [Btk. 
423. § (1) bekezdése szerint]. Ha jelentős számú információs rendszert érint, akkor a bűn-
cselekmény minősített esete állapítandó meg [Btk. 423.§ (2) bekezdése], ha közérdekű 
üzem ellen intézik a terheléses támadást, akkor az még súlyosabban minősül [Btk. 423. § 
(3) bekezdés alkalmazható].

Terheléses támadás fenyegető kilátásba helyezésével zsarolás (Btk. 367. §) is elkö-
vethető. A botnettel spamek is terjeszthetők.

A malware-ek másoknak történő „bitcoin-bányászatra” is beállíthatják eszközeinket.
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A kémszoftverek adatainkat, jelszavainkat, napi ténykedésünket, rutinjainkat rög-
zíthetik.

Az adathalász technikák rendkívül szofisztikáltak, ahogy az ún. social engineering 
legkülönfélébb imposztori formái is színesítik adathalászat változatosságát. Tipikusak 
az egy kiválasztott célcsoporttal szembeni adathalász támadások (spear phishing – szi-
gonyozás), a felsővezetőket célba vevő támadás (executive whaling – bálnavádaszat) 
a hamis címről függelmi viszonyt színlelő ún. CEO e-mailek

Az internet lehetőségeit a szervezett bűnözés is kihasználja kábítószerek, fegyve-
rek, pornográf, pedofil tartalmak16 pénzért történő elérésétől a hamis okiratok készíté-
sén át, a „bérgyilkos” bérlésén, a botnetek pénzért történő átadásán át a pénzmosásig. 
A pénzügyi tranzakciók kriptovalutában zajlanak, ami biztosítja a vásárló és az eladó 
névtelenségét.17

A Dark-weben a bűnözők áru vagy szolgáltatás értékesítőjeként vagy megrendelőként 
egyaránt megjelenhetnek.

Az elektronikus kommunikáció jogszerű vagy annak nem nevezhető lehallgatására 
pedig rendelkezésre áll a csúcstechnológia szinte minden államban.

A bűnözés elterjedtségének okai a felkészületlen, felelőtlen felhasználók is, akiknek 
ismerete sokszor alulmarad az elkövetők tudásához képest. A felhasználók könnyelmű 
közlései (a vagyoni helyzetükről, tartózkodási helyükről, gyűjtőszenvedélyükről, hob-
bijukról, szexis szelfi-fotók) a bűnözők számára „hívószó” lehet.

A felhasználók naivságát használják ki a clickjacking-támadók. Különlegesnek szánt 
videó- és más tartalom elérhetőségét kínálják, ám az odakattintót meglepetés éri, mivel 
a felkínált tartalom nem elérhető, azt törölték stb.

Az interneten a kommunikáció is leplezhető (például végponti titkosítással), szöve-
ges, audió- vagy videóchat formájában, számítógépen, mobileszközön. Kedvelt formája 
a titkos üzenet küldésének az ún. „halott” e-mail-fiók, ahová a felhasználók belépnek, 
majd kilépnek anélkül, hogy az e-mail-fiókot egyetlen adat is elhagyta volna. Ebben 
az esetben a be- és kilépő felhasználók a „Piszkozat” mappában hagyott üzenetekkel 
kommunikálnak.

A bűnözők is hasznát veszik a világ városait, tájait online mutató webkameráknak, 
vagy a Google Earth (például online) szolgáltatásoknak, ami által a kiválasztott célpont 
„beazonosítható”.

A modern technológia lehetőséget kínál a bűnüldözés számára is.18 Az elkövetők 
tartózkodási helyének megállapításához, például a mobiltelefon helymeghatározási 
szolgáltatása (LoCation Service) révén vagy mobiltelefon GPS-adatai alapján. A bank-
kártyás fizetés helyét, idejét, összegét az ATM-ek, POS-ek, az imprinterek rögzítik. 
A gépkocsiban a GPS, a beépített nyomkövető tájékoztat a gépkocsi földrajzi helyzetéről. 

16 Mezei–Dornfeld 2017; Mezei 2019a; Gyaraki 2019a.
17 Gazdag–Kovács 2014; Halász 2018; Simon 2019; Miskolczi–Szathmáry 2018; Mezei 2019b.
18 Simon 2017.
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A közösségi hálók az elkövető kapcsolati hálóját, aktuális tartózkodási helyét, esetleg 
vagyoni helyzetét is mutatják.

A számítógépek TC/IP-szám alapján általában lokalizálhatók, feltéve, ha a felhasználó 
nem VPN (virtuális magánhálózat) vagy egyéb proxy-szervert, publikus, publikus-zárt 
wifi-hálózat routerét használja, bár ez utóbbi esetben legalább a router helye meghatá-
rozható. Publikus-zárt hálózat használója, ha személyére adat utal (például szállodai 
szobaszáma) akkor nyomon követhető, ám ha személyére nem utal semmi (például ven-
déglátóhelyen), akkor az elkövető nehezebben azonosítható.

Meg kell említenünk azt is, hogy az elkövetők egy része megjelenik az interneten 
vagy akciója előtt, vagy azt követően mintegy dicsekvésként. Mindenképpen fontos 
az internet monitorozása és az extrém tartalmakra, a szélsőséges elveket, gondolatokat 
kifejező tartalmakra, azok készítőire figyelmet fordítani. Ezek a közlések ugyanúgy 
és ugyanott megjelenhetnek, ahol más közlések is az Interneten. Érdemes mesterséges 
intelligenciát alkalmazni a felderítés eredményessége érdekében.

Az interneten a felhasználó azonosíthatóságát segítik az azonos érdeklődési oldala-
kon az azonos nickname-ek, a közlések közös tartalmi elemei (szavak, szófordulatok, 
a mondatok hosszúsága stb.), vagy annak alaki jellemzői (írásjelek, smiley-k és más 
jegyek) segítenek az azonosításban.

Ahogy valós térben a grafológia segítheti a nyomozást, úgy az internetben a felhasz-
nálók közléseiből is lehetséges a gyanúsítotti kör behatárolására, a konkrét személyre 
vonatkozó személyiségi jegyek megismerése.19

A gyanúsított megismerésére vagy a gyanúsítotti kör szűkítésében segítséget jelent 
a közlések elemzése, a fogalmazás precizitása, a leírt szakkifejezések utalnak szakmá-
jára, hobbijára. A közlésekből kiderülhet az, hogy mennyire hajlamos szélsőséges vélemé-
nyekre, azokba mennyire lovalja bele magát, extrovertált vagy introvertált személyiségről 
van-e szó. A közösségi oldalakon az egyes csoport(ok)hoz csatlakozása, valamint más 
jellemzők is tükrözik személyiségét vagy éppen érintettségét az adott ügyben. Jellemzően 
a web2 nyilvánosságát használják fel közléseik közzétételére.

Legalább ennyire fontos a gyanúsítottnak, gyanúsítotti körnek a közösségi oldalokon 
(még) fellelhető a kapcsolatrendszere, amelyből baráti, családi és vagyoni viszonyai 
megismerhetők.

Rendőrségi eljárás hírére a közösségi oldalakon fellelhető ismerősök általában meg-
szüntetik az ismeretséget.

Új problémák a jogban

Digitális környezetben a hagyományos jogi fogalmak, intézmények, szabályok alkal-
mazhatósága aggályokat vetett fel.

19 Ürmösné 2019; Kiss 2017.
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A valós térben elkövetett bűncselekmények nyomai, bizonyítékai közvetlenül érzékel-
hetők, láthatók a személyi sérülés nyomai, a megrongált vagyontárgyak, vagy éppen hiá-
nyoznak ezen dolgok, mert ellopták, elrabolták azokat stb. Azaz mind a bűncselekmény 
elkövetési tárgyai, mind a bűncselekményre utaló bizonyítékok közvetlenül érzékelhetők.

Ezzel szemben az elektronikus adatok csak más technikai eszköz alkalmazása révén 
tehetők láthatóvá, nyernek értelmet.

Valós térben a sértett általában közvetlenül és azonnal érzékeli az ellene indított 
támadást, mert például testi sérülést szenvedett, a dolgát megrongálták, ellopták. Vir-
tuális térben a sértett korántsem biztos, hogy érzékeli a támadást. A fájlok, könyvtárak, 
helyükön vannak, ám a fájlok, könyvtárak tartalmát az elkövetők „ellopták” (le-, illetve 
kimásolták). Majd e szöveges, fénykép-, audió-, videótartalmakat (például manipulálva 
vagy anélkül zsarolási, illetőleg lejáratási célzattal) felhasználják a sértettel szemben. 
Megjeleníthetik közösségi oldalakon vagy másutt az interneten, ami a sértett számára 
kedvezőtlen, kínos következményekkel járhat.

A felhasználó azt látja, hogy számítógépe működik, minden funkcióját ellátja, tud 
böngészni, e-mailt írni, rádiót hallgatni stb. De nem kizárt, hogy a felhasználó számí-
tógépe már „zombi-gép”, része egy robot networknek, egy másik személy (a botnet 
gazdagép felhasználója) átvette az uralmat a sértett számítógépe felett, számítógépe, 
mobiltelefonja már másnak „bányászik” bitcoint vagy más virtuális valutát. Az „átlag” 
felhasználó – már ha – érzékeli, számítógépe lassabb, nehezebben tölti be a kívánt web-
oldalt, meg-megszakad az internetes rádió, televízió adása stb., valószínűleg nem is 
gyanakszik arra, hogy a számítógépe egy terheléses támadásban vesz részt, és éppen 
egy célzott szerver működésképtelenné tételében használják azt mint eszközt.

Valós térben sok esetben az elkövető és a sértett „face to face” áll szemben egymással, 
akár személyleírást is tud adni a támadóról vagy a bűncselekmény célzata, motívuma 
(mint a tényállások esetleges alanyi elemei), személyi, üzleti, vagy más kapcsolatai alap-
ján tudja, sejti, behatárolhatja a támadó kilétét, ami a nyomozásban fontos szempont, 
segítség.

Virtuális térben az elkövető az esetek nagy részében ismeretlen marad. A személyi-
séglopás, a jogtalan vagyoni haszonszerzési cél, egy szerver működésképtelenné tétele 
nem mutat az elkövetők irányába. Természetesen, ha a támadó ismertté szeretné tenni 
magát vagy az elkövetés körülményei miatt ismert lesz (például defacing), akkor az elkö-
vető(k) meghatározható(k).

Továbbmenve a valós és a virtuális térben elkövetett bűncselekmények közötti különb-
ség vizsgálatában, ez a különbség komoly jogi dilemmát is okozhat. A valós térben 
elkövetett bűncselekmény elkövetési helye általában (locus delicti) adott, ami alapján 
a joghatóság, a hatásköri és az illetékességi szabályok kijelölik az eljáró hatóságokat. 
A hálózati tevékenységnek több helyen lehet hatása, nemcsak azon a helyen, ahol a fel-
használó használta eszközeit, hanem ott is, ahol aktivitásának eredménye megjelenik. 
A bűncselekmény tényállási elemei sokszor különböző földrajzi helyeken lokalizálhatók.
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A joghatóság problémája jól jelzi büntetőjogi jogharmonizáció vagy akár europaizáló-
dásának20 elmaradását, szemben az évszázadok óta a társadalom együttélését, fejlődését 
biztosító tulajdon-, birtok-, házassági, öröklési, kereskedelmi stb. viszonyokat rendező, 
precízen kimunkált, utat mutató római joggal.

Ha a számítógépek (szerverek), hálózatok fizikailag elérhetők Magyarországon vagy 
a zászló-elv szerinti magyar felségterületen, akkor a bizonyítékok megszerzése általában 
jogilag nem, legfeljebb technikailag okoz nehézséget.

Ha a számítógép (szerver) nem Magyarországon működik, akkor nemzetközi bűnügyi 
jogsegély igénybevétele a lehetőség.

Az 1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről, az Európai 
Unióhoz történt csatlakozást követően az unióba tartozó állam esetében a 2012. évi 
CLXXX. törvényt kell alkalmazni. A 2001. november 23-án  kelt Számítástechnikai 
Bűnözésről szóló Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) bűnügyi jogsegély hiányában 
is megnyitja az egyezményben részes országok számára az együttműködést.

E szerint „a Szerződő Fél megkeresheti a másik Felet, hogy a területén található szá-
mítástechnikai rendszer útján tárolt adatokat átvizsgálja vagy azokhoz más hasonló 
módon férjen hozzá, foglalja le vagy más hasonló módon szerezze meg, illetőleg adja 
át” (Egyezmény 31. pontja).

Izgalmasabb kérdés egy másik állam területén működő számítógépből, számítástech-
nikai hálózatából történő bizonyítékszerzés lehetősége. Az Egyezmény szerint bármely 
ország más szerződő állam beleegyezése nélkül:

 – a publikusan elérhető (open source) adatokhoz hozzáférhet;
 – a másik Szerződő Fél területén tárolt számítástechnikai adathoz hozzáférhet, vagy 

a területén levő számítástechnikai rendszer útján azt megszerezheti, amennyiben 
a Fél beszerzi az adat számítástechnikai rendszer útján történő átadására jogsza-
bályban feljogosított személy önkéntes és jogszerű hozzájárulását (Egyezmény 
31. pontja).

Az első esetben a bármely ország felhasználója által szabadon elérhető adatállomány 
elérése megengedett, másik esetben az adatállományhoz a feljogosított vagy illetékes 
személy önkéntes és legális hozzájárulásával szerezhet meg adatokat.

Minden más esetben a kölcsönös jogsegély keretében közreműködnek az adatok 
összegyűjtésében (Egyezmény 33–34. pontjai).

A felhőszolgáltatás mint idegen tárhelyek igénybevételének ötlete már az 1960-as  
évektől felmerült. Ez esetben a jogi kihívás a tárolt inkriminált adatállomány, különö-
sen előállítója adatainak elérhetősége. Nem lokalizálható, hogy mely országban vannak 
az inkriminált adatot tároló szerverek, mivel az adatok elérésük biztonsága miatt folya-
matosan áramolnak. Kérdés, hogy a tárolás éppen aktuális helyén milyen szabályok 
hívhatók fel (GDPR, az Adatvédelmi Pajzs vagy más szabályok alkalmazhatók?). Egy 
megoldás marad, a felhőszolgáltatóhoz fordulni, a válasz vagy a kérés teljesítése vagy 

20 Nagy F. 2002.
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annak elutasítása. A megkeresés sikere függ a felhőszolgáltatást alapító cég bejegyzése 
helyének jogszabályaitól, jellemzően az USA jogi szabályozásától (például a vélemény-
nyilvánítási szabadság megítélésétől). A legsúlyosabb bűncselekmények esetében haj-
landók megosztani információikat a felhőszolgáltatók.

Ugyanakkor, ha a szolgáltató nem adja ki a kért adatokat, gyakorlatilag a „koronabi-
zonyítékokat” tagadják el a hatóságok elől. A politikai és nagyvállalati érdekek – jelen 
pillanatban – nehezítik a nemzetközivé vált bűnözés közös üldözését. A jövő a politikai 
akarat nagyvállalati érdekek metszéspontjában dől el.

A joghatóság kérdésére visszatérve nyilvánvaló problémát jelent az, hogy egy kiber-
bűncselekmény több államot érint (ahol a törvényi tényállás egyik eleme megvalósul; 
lenyomják a billentyűt, egy másik országban keletkezik a kár, egy harmadik országbeli 
elkövető hajtja végre a bűncselekményt, több országban „utaztatják”, bújtatják a pénzt, 
közben több országon keresztül zajlik az internetes kapcsolat, és sorolhatnánk azokat 
az okokat, amelyek a kiberbűncselekmények joghatóságának megállapítását nehezítik.

Ugyanakkor – horribile dictu – az is előfordul, hogy bármely okból egyetlen ország 
sem hajlandó (tud) nyomozást indítani.

A probléma megoldása lehetőségének felvillantásához vissza kell nyúlni egy 1926-
os  esethez, amely a nemzetközi jogi gondolkodásban paradigmaváltást hozott. Az ún. 
Lotus-ügyben az Állandó Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy nincs a nemzetközi jog-
nak olyan szabálya, amely a lobogó államának kizárólagos joghatóságát állapítaná meg, 
azaz a területi hatályt kiterjesztő lobogó-elv (flag principle) is megtörhet.

A bíróság szerint a nem-tevés csak igen kivételes esetben lehet szokásjog-keletkeztető 
(ún. negatív) „gyakorlat”.21

A kiberbűncselekmények nyomozásához alapvetőnek kell(ene) tekintenünk az Eurojust 
(az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) 2003-as  Éves Jelen-
tését.22 Mivel a számítógépes környezetben nem ritkán a bűncselekmények megvalósulá-
sának csupán egyetlen eleme detektálható, értelmezhető a nemzeti hatóságok számára, 
ezért az eljáró hatóságoknak a joghatóság megállapításához figyelembe kell(ene) vennie:

 – azt a helyet, ahol a bűncselekmény legnagyobb részét elkövették,
 – azt a helyet, ahol a kár vagy veszteség jelentős része keletkezett,
 – a gyanúsított vagy vádlott tartózkodási helyét, valamint
 – más joghatóságok számára történő átadásának vagy kiadatásának lehetőségeit,
 – a gyanúsított vagy vádlott állampolgárságát vagy lakóhelyét,
 – a gyanúsított vagy vádlott jelentős érdekeit,
 – a sértettek és tanúk jelentős érdekeit,
 – a bizonyítékok elfogadhatóságát vagy
 – az esetlegesen előforduló késedelmeket. 

21 Dérné Hopoczky 2010.
22 Eurojust 2003.
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A felsoroltak egyben sorrendet teremtenek, tehát a versengés – elméletileg – kizárt, 
mert bármely fent említett körülmény – figyelembe véve azok sorrendjét – megalapoz-
hatja a joghatóságot.

Az európai ügyészek szervezetének iránymutatásában megfogalmazottakat érdemes 
volna átültetni a magyar jogba.

A kiberbűnözés elleni harcban nemzetközi és hazai szervezetek is részt vesznek, gya-
korlati és tudományos iránymutatásokkal. 2004-ben  kezdte meg működését az ENISA 
(The European Union Agency for Cybersecurity), amely praktikus tanácsokkal és meg-
oldásokkal szolgál az EU-tagállamok köz- és magánszektorbeli szereplőinek a hálózat- 
és információbiztonság területén. Az ENISA kiberbiztonsági gyakorlatokat szervez, 
segíti a tagállamokat kiberbiztonsági stratégiájuk kidolgozásában. A hálózatbiztonságért 
felelős nemzetközi és nemzeti szervezetek közötti együttműködés megteremtése is céljai 
közt szerepel.

1999-ben  alapították az Europolt, majd azon belül 2013-ban  a European Cyber Crime 
Centre-t (EC3). Az EC3 által évről évre kiadott IOCTA (Internet Organised Crime Threat 
Assessment) Jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a bűnüldöző szerveknek, törvényho-
zóknak annak érdekében, hogy hatékony és összehangolt módon reagálhassanak a szá-
mítógépes bűnözésre. A Jelentések az interneten szabadon elérhetők, visszamenőleg is.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI) a nemzetközi bűnügyi 
együttműködéssel járó feladatok, jellemzően az információcsere és a közös nyomozá-
sok feladatai összpontosulnak. Az NNI együttműködése folyamatos a rendőrséggel, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 
és a titkosszolgálatokkal is.



2. fejezet
Adatvédelmi ismeretek

Gyaraki Réka

Bevezetés

A 21. századra eljutottunk a 4. ipari forradalom korszakába, amelyben egyre inkább 
megtapasztalhatjuk, hogy a számítógépre, az informatikai eszközökre minden területen 
szükségünk van, úgy az oktatásban, a gazdaságban, a kommunikációban, mint a pénz-
ügyi életben. A bűnözés is áttevődött a fizikai térből a kibertérbe, mivel felismerték azt, 
hogy a felhasználók szívesen osztanak meg információkat, adatokat magukról, aminek 
köszönhetően egyre több és egyre kevésbé észlelhető bűncselekményt képesek elkövetni.

A felhasználók által megadott adatok – így személyes adatok, érzékeny adatok, 
különleges adatok stb. – védelme nemcsak magának a felhasználónak az érdeke, hanem 
az egyre szigorodó adatvédelmi és kiberbiztonsággal foglalkozó jogszabályoknak, nem-
zeti és nemzetközi szervezeteknek is, betartását, betartatását az államok, szervezetek 
követik figyelemmel és felügyelik is. A folyamatos kontrollnak köszönhetően a bizton-
ságtudatosság, az adataink védelme mindinkább előtérbe került és komolyabb szank-
ciókkal, egyes esetekben komolyabb pénzbírsággal sújtották a cégeket, szervezeteket.

A kiberbűncselekmények és a kibertámadások egyik célja épp az adatok (akár a sze-
mélyes adatok, a közérdekű adatok, egészségügyi adatok stb.) megszerzése, felhaszná-
lása, azok egyrészt anyagi, másrészt öncélú, akár bosszúból történő ellopása.

Az adatok az életünk minden területén körbevesznek minket, így az egészségügy-
ben, a bűnüldözésben, a közlekedésben, az értékelőrendszerek működésében, a reklám- 
és marketing, értékesítés területén.

Az egyre terjedő informatikai eszközök és a rajtuk futó alkalmazások használata 
során számos adat (így fényképek, helyadatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok 
stb.) keletkezik, amelyeket annak használója generál, és amelyeket a különböző kényelmi 
szolgáltatások (applikációk) révén nyilvánossá tehet vagy épp amelyekhez a hozzájáru-
lását adja. Ezen kényelmi szolgáltatások legteljesebb mértékű kihasználásáért a szol-
gáltató vagy az „áruház” nem kér pénzt, csak hozzáférést az adatokhoz, fényképekhez. 
Ilyenkor a felhasználók hátradőlnek és az ingyenesnek vélt szolgáltatást igyekeznek 
a legteljesebb mértékben kihasználni és meggondolatlanul és elolvasás nélkül fogadják 
el az adatvédelmi beállításokat. Pedig nincs semmi sem ingyen. A szolgáltatóknak, 
a cégeknek az adatainkkal fizetünk.

A következőkben az adat fogalmával, a fent is leírt adatfajtákkal, azok védelmével, 
törvényi és büntetőjogi hátterével fogunk foglalkozni.

Magyarországon több törvény is tartalmazza az adatokkal és az adatvédelemmel 
kapcsolatos szabályokat. A kiberbűncselekmények szempontjából kiemelt az informá-
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ciós önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, az állami és önkormányzati 
szervek információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény.

Az adat fogalma
Először is tisztázzuk az adat fogalmát. Nem a 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.) határozza 
meg, hanem a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról (a továbbiakban: Ibtv.) értelmező rendelkezése tartalmazza. 
Ennek alapján az adat az információ hordozója, a tények, fogalmak vagy utasítások 
formalizált ábrázolása, amely az emberek vagy automatikus eszközök számára közlésre, 
megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas.

A számítástechnikában az adat fogalmára kétféle meghatározás létezik. Az egyik 
esetben az adat a számítógépes állományok meghatározott része (minden, ami nem 
program); vagy pedig mindaz, amivel a számítógépek működésük során foglalkoznak 
(ki- és bemeneti, tárolt, feldogozott, továbbított, megsemmisített adat).23

Az adatot mint fogalmat sokszor tévesen azonosítják vagy szinonimaként használják 
az információ fogalmával.

Az információ fogalmára vonatkozóan többféle – tartalmában egymást átfedő – fogal-
mat használnak:

Az informatikai biztonság kézikönyve alapján: „bizonyos tényekről, tárgyakról vagy 
jelenségekről hozzáférhető formában megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret, 
amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, annak rendezettségét megváltoztatja, átala-
kítja, alapvetően befolyásolja, bizonytalanságot csökkent vagy szüntet meg”.24

A Rendészettudományi szaklexikon szerint: valamely személyre, ügyre vagy dologra 
vonatkozó olyan tájékoztatás, felvilágosítás, értesülés, hír, amely a címzettet választásra, 
döntésre, meghatározott cselekvésre, magatartásra, gondolkodásra készteti. Információ: 
értesülés, hír, üzenet, tájékoztatás, amely egyben az informatika alapfogalma.25 [Ren-
dészeti Szaklexikon]

Az Ibtv. akként fogalmaz, hogy „információ: bizonyos tényekről, tárgyakról vagy 
jelenségekről hozzáférhető formában megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret, 
amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, annak rendezettségét megváltoztatja, átala-
kítja, alapvetően befolyásolja, bizonytalanságát csökkenti vagy megszünteti.”

Az adatvédelem során a két legfontosabb jogszabályról mindenképpen szót ejtünk 
a fejezetben, a minősített adatokkal kapcsolatos szabályozást ugyanakkor a büntetőjogi 
alfejezetben csak említjük, hiszen arról részletesen fognak tanulni az Bűnügyi Szolgálati 
ismeretek tantárgyak és az adat- és titokvédelmi tantárgy keretei között.

Az Infotv. 1. §-ában kötelezettségként határozza meg, hogy „a természetes személyek 
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága 

23 Muha 2007a.
24 Muha 2007a.
25 Boda 2019.
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a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő 
jog érvényesítésével megvalósuljon.”

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete, a GDPR (a továbbiak-
ban: Rendelet) a General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaik-
szó, az európai általános adatvédelmi rendelet, amely 2018. május 25-étől  lépett életbe 
és amelynek következtében az Infotv. is több módosításon ment keresztül, annak érde-
kében, hogy a személyes adatok védelme a legteljesebb mértékben érvényre jusson.

A Rendelet célja: „A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő 
védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától 
és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait 
és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. 
Ez hozzájárul a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, vala-
mint a gazdasági unió megteremtéséhez, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a belső 
piacon belüli gazdaságok erősödéséhez és konvergenciájához, valamint a természetes 
személyek jólétéhez.”

(Rendelet Bevezető, 2. pont)

Az adatvédelem fogalma

Az adatvédelem (data protection) a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett 
személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök 
és módszerek összessége.26

A kiberbűncselekmények sokszor az informatikai rendszerek ellen irányulnak, 
az azokban tárolt adatok elleni támadásokban nyilvánulnak meg, amelyeket a szaknyelv 
incidensnek nevez. Az adatvédelmi incidens fogalmát az Infotv. szabályozza. Ennek 
alapján az az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módo-
sulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Infotv. 3. § 26. pontja).

Az adatvédelem elvei

Az adatvédelem alapelveinek figyelembevételével a személyes adat kizárólag egyér-
telműen meghatározott, jogszerű célból, a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adat-
kezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 
kell lennie (Infotv. 4. § (1) bekezdése).

26 NAIH Adatvédelmi Értelmező szótár (é. n.).
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A GDPR életbelépését követően a Rendelet 2. §-ban  a következő alapelveket nevezi 
meg.

 – célhoz kötöttség,
 – jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság,
 – adattakarékosság,
 – pontosság,
 – helyesbítéshez való jog
 – korlátozott tárolhatóság,
 – integritás és bizalmas jelleg,
 – elszámoltathatóság.

A célhoz kötöttség elve az Infotv.-ben  található, és alkotmányossági alapelv is, amely 
alapján a személyes adat kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatvédelmi munkacsoport 2013. április 2-ai  állás-
foglalása szerint a személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és tör-
vényes célból történhet, illetve az adatok további kezelése nem végezhető e célokkal 
összeférhetetlen módon.

Az elv kimondja tehát, hogy személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, 
ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni, vagyis 
a cél elérése érdekében ténylegesen szükség van az adatok kezelésére. Az adatkezelőnek 
haladéktalanul törölni kell az érintett személyes adatait, amennyiben az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 
céljának megvalósulásához (ennek ágazatban való gyakorlati megvalósulása kérdéses). 
Az adatkezelés során csak a cél megvalósulásához szükséges mennyiségben és mérték-
ben kezelhetők az adatok.

A személyes adatoknak gyűjtése, eredeti céljától eltérő, egyéb célból történő kezelése 
csak akkor megengedett, amennyiben az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés 
eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben 
nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a sze-
mélyes adatok gyűjtését. Ez az elv megvalósul, ha ugyanannak az ellátott személynek 
a segítésben kitűzött célját próbáljuk elérni, s ehhez más-más formában, de folyamatosan 
használjuk a személyes adatait.

A jogszerűség követelménye értelmében annak érdekében, hogy a személyes adatok 
kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely 
egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított – akár e rendeletben, akár más, az e rende-
letben említettek szerinti uniós vagy tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, 
ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükséges-
ségét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, 
a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

A jogszerűség elve mellett az átláthatóság elve szerint a természetes személyek szá-
mára átláthatónak kell lennie annak, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan 
gyűjtik, használják fel, hogyan tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, vala-
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mint annak, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. 
Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájé-
koztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint 
az átláthatóság követelménye, hogy annak világosnak és egyszerű nyelvezettel fogal-
mazottnak kell lennie. 

Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adat-
kezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy 
biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, 
továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájé-
koztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az adattakarékosság elve szerint a kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjá-
ból megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a kezelt adatok körét és a kezelés 
mértékét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.

A pontosság követelménye szerint a személyes adatoknak pontosnak és szükség 
esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat hala-
déktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A helyesbítéshez való jog. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az integritás és a bizalmasság elve azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelését oly 
módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalma-
zásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága. A személyes adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A személyes adatokat úgy kell kezelni, 
hogy azoknak a megfelelő szintű biztonsága és bizalmas kezelése során megakadályozzák 
a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 
jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Az elszámoltathatóság elvének követelménye szerint az adatkezelő alakítsa ki azokat 
a belső szabályokat, folyamatokat, mechanizmusokat, amelyek a rendeletből fakadó köte-
lezettségek teljesítéséhez szükségesek, másrészt képes legyen a megfelelés bemutatására.

Az adatok fajtái

Amikor adatokról beszélünk, a jobb megértés miatt célszerű megnevezni, hogy milyen 
típusú adatra gondolunk, hiszen az önmagában egy tág fogalom.

A személyes adat fogalmát az Infotv. csak egy mondattal határozza meg: ami az érin-
tettre vonatkozó bármely információ (Értelmező rendelkezések 3. §-a).

Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet alapján személyes adatnak nevezünk min-
den olyan információt, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel 
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kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azo-
nosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek (GDPR idevonatkozó 
számos rendelkezése).

A személyes adat fogalmának használatakor szükséges megemlíteni azokat az ese-
teket, amikor – bár maga a személy nincs pontosan megnevezve, mégis a róla gyűjtött 
adatokból személyére következtetni lehet, hasonlóan a Ki vagyok én? Elnevezésű tár-
sasjátékhoz.

Az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, 
amelyek felhasználhatók egy személy újraazonosítására, személyes adatnak minősülnek, 
és az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak.

Az olyan személyes adatok, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek követ-
keztében az érintett nem vagy többé nem azonosítható, nem tekinthetők többé személyes 
adatnak. Az adatok valódi anonimizálásához az anonimizálásnak visszafordíthatatlannak 
kell lennie.

Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során 
használt technológiától függetlenül védi – a jogszabály „technológiasemleges” és egya-
ránt vonatkozik az automatizált és manuális kezelésre, feltéve, hogy az adatokat kritéri-
umok szerint rendszerezik (például betűrendben). Nem számít az sem, hogy az adatokat 
milyen módon tárolják: IT-rendszerben, videokamerás megfigyelőrendszerben vagy 
papíron; ezen esetek mindegyikére vonatkoznak az általános adatvédelmi rendelet sze-
mélyes adatok védelmére vonatkozó követelményei.

Személyes adatoknak minősülnek:
 – vezetéknév, családnév,
 – lakcím,
 – e-mail-cím, amely például annak használójára visszavezethető,
 – személyazonosító igazolvány száma,
 – helymeghatározásra vonatkozó adatok (GPS, adatok, közösségi oldalakon a
 – tartózkodási hely megjelölése, a különböző alkalmazásokból gyűjtött helyadatok 

stb.),
 – IP-cím,
 – süti-azonosító (cookie),
 – a telefon hirdetési azonosítója,
 – a személy egyedi azonosítását lehetővé tevő, kórház vagy orvos által tárolt adatok.

A különleges adat a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőző-
désre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, 
a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonat-
kozó személyes adatok.

A genetikai adat egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
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egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott 
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

 – Biometrikus adat az, ami egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselke-
dési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 
mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 – Az egészségügyi adat egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi álla-
potára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz 
a természetes személy egészségi állapotáról.

 – Bűnügyi személyes adatnak minősül a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően 
a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá 
a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Az Európai Adatvédelmi Rendelet alapján a fent felsorolt típusokon kívül különleges 
adatnak minősül még:

 – faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre utaló személyes adatok,

 – szakszervezeti tagság,
 – a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó személyes adatok.

A személyes adat mellett sokszor lehet hallani a különböző adatigénylések kapcsán 
a közérdekű adat fogalmát. Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkor-
mányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának 
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének mód-
jától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint 
a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az utolsóként meghatározott adatfajta, a közérdekből nyilvános adat, ami a közérdekű 
adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adatot jelenti, amelynek nyilvánosságra 
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az adatvédelem büntetőjogi háttere

Ahogy felületesen is, de érintettük, az Infotv., illetve az Európai Adatvédelmi Rende-
let szabályainak megszegése esetén az azt sértő vállalkozások, szervezetek, weboldal- 
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üzemeltetők ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bír-
ságot szabhat ki. Ugyanakkor a pénzbírság nem mindig elegendő és lehetséges az adatok 
nem megfelelő felhasználásával, esetleg az azokkal való jogellenes visszaéléssel szemben. 
Lássuk a legfontosabb tényállásokat és azok vázlatos elemzését..

A személyes adattal visszaélés bűncselekménye

Btk. 219. §: „Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy 
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével 
haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja […]”

Az elkövetési (tevékenységi) tárgy a személyes adat, valamint a különleges adat.
A bűncselekmény sértettje az a természetes személy, akire az adatok vonatkoznak.
Az elkövetési (tevékenységi) magatartásai:
Adatkezelés, vagyis az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége (például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszere-
zése, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése stb. A büntetőjogi szabályozásnál ugyanazok 
az elvek érvényesülnek, amelyeket már fentebb is ismertettünk. Személyes adatot kezelni 
csak meghatározott célból, jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 
Míg a különleges adat esetén (fogalmát lásd fentebb) szükséges, hogy annak kezeléséhez 
az érintett hozzájárul. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben nincs írásbeli hozzájáru-
lás, a faji eredetre, a nemzetiséghez való tartozásra, politikai véleményre, pártállásra, 
szexuális beállítottságra, vallásos vagy egyéb világnézeti meggyőződésre, érdekkép-
viseleti tagságra vonatkozó személyes adatot, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi 
szerződés végrehajtásához szükséges, avagy az Alaptörvényben biztosított alapvető jog 
érvényesítése, nemzetbiztonság, vagy bűncselekmény megelőzése, üldözése érdekében 
vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

A bűncselekmény tettese (aktív alanya) bárki lehet, aki személyes adatot kezel, feldol-
goz, törvényben írt kötelessége a személyes adatok biztonságáról történő gondoskodás. 
Ennek során köteles megtenni azokat a technikai és szervezési lépéseket, intézkedéseket, 
figyelemmel lennie azokra a szabályokra, amelyeket az Információs és önrendelkezési 
jogról szóló törvényben, valamint az adat- és titokvédelmi törvényben rögzítettek, így 
különösen az adat tárolására, hozzáférésére, megosztására, nyilvánosságra hozására, 
törlésére, úgyszintén az adat megváltoztatására, véletlen megsemmisülésére vagy sérü-
lésére, a hozzáférhetetlenné tétele megakadályozására.

Az adatról az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni. A kérelem 
vonatkozik a kezelt adatokról, a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adattovábbítás joga-
lapjáról és címzettjéről.
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Egyes esetekben az adatkezelő törvényi felhatalmazás alapján megtagadhatja a tájé-
koztatást. Ilyen eset az állam külső vagy belső biztonságának megőrzése, bűnüldözési, 
bűnfelderítési és bűnmegelőzési célból.

Az adatkezelő 30 napon belül köteles tájékoztatást adni közérthetően az adatkezelés 
megtagadásáról, különben bűncselekményt követ el.

A közérdekű adattal visszaélés

Btk. 220. §: „Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések 
megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság 
jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem 
tesz eleget,

b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz […]”

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) tárgya: közérdekű adat. Fogalmát lásd fen-
tebb.

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) magatartásai:
A közérdekű adat eltitkolása az adatigénylő elől jogerős bírósági kötelezés előtt vagy 

azt követően.
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot vagy közfeladatot ellátó szervnek vagy 

személynek lehetővé kell tennie, hogy a szervezetre vonatkozó vagy az általuk kezelt 
adatot, kivéve, ha az a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározottak 
szerint minősített adat, bárki megismerhesse. Kivételt képeznek még a megismerési 
kötelezettség alól a személyes adatoknál leírt esetek és a pénzügyi vagy devizapolitikai 
érdekek, a külügyi kapcsolatok, a nemzetközi szervezetekre vonatkozó kapcsolatok, 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jog védelmének körébe eső adatok.

A c) pontban említett hozzáférhetetlenné tétel a közérdekű adat elrejtését és meg-
semmisítését jelenti.

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény

Btk. 267. §: „(1) Aki a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt 
adatot az adatkezelő részére hozzáférhetetlenné teszi, ha más bűncselekmény nem valósul 
meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) tárgya: a nemzeti adatvagyon védelméről 
szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a nemzeti adatvagyon a „köz-
feladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből 
nyilvános adatok összessége.”
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A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) magatartása: a nemzeti adatvagyon 
körébe tartozó adat hozzáférhetetlenné tétele, amennyiben azt az adat kezelője számára 
teszi hozzáférhetetlenné.

Ugyanakkor – mivel ez egy szubszidiárius tényállás, így – annak elkövetése csak 
akkor valósul meg, ha az elkövetési magatartás nem valósít meg másik bűncselekményt. 
Azaz, amennyiben az elkövetése kifejezetten a kiberterrorizmus vagy kiberhadviselés 
jellegével történik meg, úgy abban az esetben az annál súlyosabban minősülő deliktum 
miatt indul eljárás.

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

A bűncselekmény szabályozásának történetére érdemes egy pillantást vetni. Azt az ellent-
mondást, hogy a hagyományos csalás esetében csak természetes személy megtévesztése 
tényállásszerű, ugyanakkor számítógépes környezetben a számítógép (egy számítástech-
nikai rendszer) működésébe történik csalárd célú beavatkozás, amit természetes személy 
legfeljebb utólag kontrollálhat, nehezen tudta feloldani a törvényhozás, ez problémát 
jelentett a jogalkalmazás számára is. Bár már 1994. évi XVII. törvényben megszületett 
a számítógépes csalás tényállása, egyben szabályozva a csalás és a vírus kárt okozó bün-
tetni rendeltségét, ezt követően a 1996. évi LII. törvényben, majd az 1999. évi CXX. tör-
vényben, ezt követően a 2001. évi CXXI. törvényben módosították,27 végül 2012-ben  
született meg ez a diszpozíció.

A szabályozás nehézsége például szolgálhat a jövőre vonatkozóan is, hiszen az új 
technológiák, az új visszaélések a jövőben is vethetnek fel problémákat a jogalkotás, 
illetve a jogalkalmazás szintjén. Erre fel is kell készülnünk.

A hatályos rendelkezés alapján:
Btk. 375. §: „(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot 

bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve 
egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt 
okoz […]”

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) tárgya egyrészt az információs rendszer/
maga a számítógépes adat, program, másrészt a hamis, a hamisított, illetve jogosulatlanul 
megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) magatartásai: a törvényi tényállás elneve-
zésében jogtalan haszonszerzés végett a számítástechnikai rendszerbe elektronikus adat 
bevitele, az abban kezelt adat megváltoztatása, törlése vagy hozzáférhetetlenné tétele. 
A tényállás ezen része a haszonszerzés végett végrehajtott, célzatos cselekményeket 
(amelyek csak egyenes szándékkal valósíthatók meg) foglalja magában. A haszonszer-
zésre való törekvés. Az elektronikus adat bevitele történhet ún. offline módban vagy 
akár online módban is. Más (valódi) személy kártyájának jogtalan felhasználását, azzal 
történő fizetést nevezik Card-not-present (CNP) csalásnak.

27 Nagy 2002, 308.
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A deliktumnál hiányoznak a klasszikus értelemben vett tényállási elemek, azaz a téve-
désbe ejtés vagy a tévedésben tartás, így sokszor a csalás tényállását – amennyiben azt 
például internetes hirdetési oldal segítségével követik el – sok esetben összetévesztik 
az elektronikus információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással.

A sértett kárának bekövetkezését az információs rendszer jogtalan befolyásolása 
okozza. Azaz amennyiben valaki az információs rendszerbe bármilyen valótlan vagy 
a jogosultsága kereteit túllépve adatot bevisz, bármilyen adathordozóról (például: CD, 
DVD, pendrive, külső tároló) feltölt, a már bevitt adat tartalmát megváltoztatja műszaki 
úton, a törléssel a rendszerben tárolt adatot megsemmisíti, úgy, hogy azt visszaállítani 
már nem lehet.

A hozzáférhetetlenné tétel esetében akár ideiglenesen, akár véglegesen a jogosult 
gátolva van az adat elérhetőségében.

A jogosulatlanul többszörözés szintén bűncselekménynek számít.
A hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyette-

sítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával 
történő károkozás, vagyis a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása.

„Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a hitelintézetekről szóló törvényben meghatá-
rozott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és a forgatható utalvány, a kincstári kártya, 
az utazási csekk, a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, korlátozott 
körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából törvény alapján 
kibocsátott utalvány és a váltó, feltéve, hogy kivitelezése, kódolása vagy a rajta lévő 
aláírás folytán a másolás, a meghamisítás vagy a jogosulatlan felhasználás ellen védett.” 
(Btk. 459. § 19. pontja).

Jogosulatlannak minősül a fizetőeszköz megszerzése, ha azt az elkövető lopással (akár 
fizikailag veszi magához a bankkártyát vagy pedig erre készített eszközzel megszerzi 
az azon szereplő adatokat) vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, illetőleg 
más jogellenes módon veszi birtokba.

A bűncselekmény sértettje (passzív alanya) lehet természetes és jogi személy, akinél 
a kár keletkezik.

Tiltott adatszerzés

Btk. 422. §: „(1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogo-
sulatlan megismerése céljából

a) más lakását, ahhoz tartozó egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített 
helyet titokban átkutatja,

b) más lakásában, ahhoz tartozó egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerí-
tett helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával titokban megfigyeli vagy rögzíti,

c) más postai küldeményét vagy egyéb zárt küldeményét titokban felbontja vagy 
megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti,
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d) elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren 
folytatott kommunikáció tartalmát titokban kifürkészi, és az észlelteket technikai esz-
közzel rögzíti,

e) információs rendszerben kezelt adatokat titokban kifürkész, és az észlelteket tech-
nikai eszközzel rögzíti…

Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok 
vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából

a) nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy 
területet, – a közösségi közlekedési eszköz kivételével – járművet, továbbá más haszná-
latában levő tárgyat titokban átkutat,

b) nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiségben vagy 
területen, továbbá – a közösségi közlekedési eszköz kivételével – járművön történteket 
titokban technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki fedett nyomozó, illetve titkos információ-
gyűjtés folytatására vagy leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan 
együttműködő személy kilétének vagy tevékenységének megállapítása céljából az (1) 
bekezdésben meghatározottakon kívül információt gyűjt.

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 
módon megismert személyes adatot, magántitkot, gazdasági titkot vagy üzleti titkot 
továbbít vagy felhasznál.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben 
meghatározott tiltott adatszerzést

a) hivatalos eljárás színlelésével,
b) üzletszerűen,
c) bűnszövetségben vagy
d) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.”
A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) tárgya: személyes adat, magán-, gazda-

sági és üzleti titok.
A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) magatartása: minden olyan releváns cse-

lekmény, amely a személyes adat és a fentebb említett titkok megismerésére, rögzítésére, 
gyűjtésére alkalmas (immateriális tényállás).

A deliktum tettese (aktív alanya) az a személy lehet, aki a személyes adat, a magán-
titok, a gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából más laká-
sát, egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített helyet titokban átkutatja, más 
lakásában, egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket 
technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy azt rögzíti, más közlést tartalmazó zárt 
küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti, 
elektronikus hírközlő hálózat – beleértve az információs rendszert is – útján másnak 
továbbított vagy azon tárolt adatot kifürkészi, és az azon észlelteket technikai eszközzel 
rögzíti.
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Az elkövetés helye, mint esetleges tárgyi elem, kiemelést érdemel, ugyanakkor 
ez alapján nem vonható a törvényi tényállás alá az a magatartás, amikor munkahelyi 
irodákban, egyéb helyiségekben kerül sor az ott történtek technikai eszköz alkalmazá-
sával való megfigyelésére vagy rögzítésére. De lege ferenda kívánatos volna az elkövetés 
helyének kiterjesztő értelmezése.

Információs rendszer vagy adat megsértése

Btk. 423. §: „(1) Aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító 
technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belé-
pési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki
a) az információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit meg-

sértve akadályozza, vagy
b) információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit meg-

sértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekez-

désben meghatározott bűncselekmény jelentős számú információs rendszert érint.
[…]
(5) E § alkalmazásában adat: információs rendszerben tárolt, kezelt, feldolgozott vagy 

továbbított tények, információk vagy fogalmak minden olyan formában való megjelenése, 
amely információs rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, 
amely valamely funkciónak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja.”

A tényállás jogi tárgyai: a számítástechnikai rendszerek integritása, biztonsága. Btk. 
423. § (1) bekezdés b) pontjában az információs rendszerek biztonságos működése, azaz 
a jogosultság kereteinek megsértése, ezáltal a számítógépen vagy az információs rendsze-
ren tárolt adat megváltoztatása (a rendszerhez jogosult személy olyan szándékos maga-
tartása értendő ez alatt, amikor a magatartása az adat rosszindulatú megváltoztatására 
irányul).

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) tárgyai: az információs rendszer (a szá-
mítógép vagy számítástechnikai rendszer) és az abban tárolt számítógépes programok 
és elektronikus adatok.

Az információs rendszer fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 15. pontja határozza 
meg: az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító 
berendezés vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége.

Az informatikai hálózat esetében megkülönböztetünk belső hálózatot (intranet), vagy 
az internet részét képező hálózatot (például egy bank, biztosító hálózata), vagy a szerver 
feltalálási helyét a valós térben vagy a virtuális térben (mint például az ún. cloud-szer-
verek esetében). A hálózatok egy része publikus, azaz minden felhasználó által, céljának 
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megfelelően használható, a hálózatok másik része azonban a nyilvánosság elől elzárt 
és csak a beavatottak által ismert jelszóval, egyéb azonosítóval használható.

A bűncselekmény elkövetési (tevékenységi) magatartásai:
1. A jogosulatlan belépés, ami megtörténhet egy más által jogszerűen birtokolt, hasz-

nált számítástechnikai rendszerbe, úgy, mintha az jogosult használó lenne (színlelés) 
vagy a számítástechnikai rendszeren keresztül egy védett hálózatba.

Szükséges az, hogy a számítógép vagy az informatikai hálózat, számítástechnikai 
hálózat bármilyen biztonsági és/vagy védelmi megoldásokkal aktívan (vagyis a belé-
péskor minden egyes felhasználó legalább külön-külön felhasználónévvel és jelszóval, 
illetve egyéb azonosítóval tudjon csak jogszerűen belépni) védve legyen.

Ezen feltételek fennállása esetén, az aktív védelem ellenére, aki jogosulatlanul belép, 
az (az aktív) védelemmel ellátott számítógépet vagy számítástechnikai rendszert vagy 
védett hálózatot a jogosultsága kereteit túllépve:

 – a biztonsági rendszer hiányosságait kihasználva jogosulatlanul belép, vagy
 – más felhasználó nevével és annak belépési kódjával lép be.

A bűncselekmény elkövetése szempontjából lényegtelen, hogy hogyan jut a tettes a belé-
péshez szükséges adatokhoz, azaz a megszerzésének módja lényegtelen.

Azaz megtévesztéssel (social engineeringgel), kifürkészéssel, a felhasználó hanyagsá-
gának kihasználásával – a clean desk (tiszta asztal) szabályának megszegésével, a moni-
toron vagy munkaasztalon, vagy egyéb elérhető/látható helyen hagyott felhasználónév 
és jelszó otthagyása következtében –, illetve a világhálón is elérhető kódmegismerő 
program segítségével.

A belépés nem tekinthető jogosulatlannak, ha a számítástechnikai rendszer nincs 
ellátva semmilyen védelemmel (hálózati, illetve fizikai), vagy a védelem nem aktivált.

2. A belépési jogosultsága kereteinek túllépésével, illetőleg annak megsértésével 
történő bennmaradás. Ebben az esetben a tettes a saját felhasználónevével és jelszóval 
lép be az adott információs rendszerbe, de:

 – a felhasználói jogosultságát túllépve, olyan műveleteket akar folytatni, amire a jogo-
sultsága már nem terjed ki.

Ennek megállapítása nem igényel különleges szakértelmet, hiszen az információs rend-
szerekhez történő hozzáférés előre meghatározott, így annak véletlenszerű elkövetése 
szinte kizárt.

Sem az információs rendszer elleni támadásokról szóló 2013/40/EU irányelvben, sem 
a Btk.-ban  nem található annak pontos meghatározása, hogy mit is értenek a jogosultság 
kereteinek túllépésén, és milyen helyzetben rendeli büntetni a törvény, illetve milyen 
esetek képezhetik ez alól a kivételt. Így előfordulhat olyan vis major eset egy rendszerben, 
amikor a kárelhárítás érdekében történt jogosultság kereteinek túllépése is büntethető.



3. fejezet 
Az információbiztonság alapjai: a hálózatok

Kovács Zoltán

Bevezetés

Az infokommunikációs hálózatokban az információbiztonság megteremtése mindig is 
nagy kihívást jelentett a számítógépek, a rádiótelefonok megjelenése óta, és különösen 
nagy figyelmet kell fordítanunk rá az internet, a globális telefonhálózatok elterjedése 
és az általunk használt eszközök (okostelefonok, táblagépek, számítógépek, IoT-eszkö-
zök) világméretű hálózatba kapcsolása óta. Ezt a folyamatot kiválóan foglalja össze Muha 
Lajos doktori értekezésének bevezetőjében, amikor a következőket írja:

„A modern állam, annak minden szervezete és polgára kiszolgáltatottá vált a szá-
mítógépekből, kommunikációs eszközökből és automata rendszerekből álló bonyolult, 
többszörösen összetett információs infrastruktúrának. Napjainkban ezen eszközök nélkül 
életünk elképzelhetetlenné vált. Vezetékes és mobil telefonon tartjuk szeretteinkkel a kap-
csolatot, ha pénzre van szükségünk, a bankjegykiadó automatához (ATM) fordulunk, 
amelynek a lényege egy személyi számítógép, ami vezetékes telefonvonalon keresztül 
a bankunk vagy az elszámoló központ számítógépére csatlakozik, és digitális kommu-
nikációjuk dönti el, hogy kaphatunk-e készpénzt az automatából vagy sem. Munkahe-
lyünkön a munkánkhoz szükséges adatok jelentős része a számítógépen van tárolva. 
A legtöbb esetben már nem is a saját asztali számítógépünkön, hanem távol, néha több 
száz vagy ezer kilométerre lévő központi számítógépeken. Ezek a számítógépeken tárolt 
adatok teszik lehetővé, hogy például a villamosenergia-szolgáltatónk átlássa, hol mennyi 
áramra van szükség, és honnét tudja azt beszerezni. Ha ezekben a rendszerekben bárhol, 
bármilyen hiba adódik, máris elindul egy dominóhatás. Villamos energia nélkül más 
számítógépek is leállnak, sötétség lesz, de még hideg is, mert az elektromosan vezérelt 
gázfűtésünk is leáll. Ha nem működnek a bankjegykiadó automaták, akkor még a vésztar-
talék petróleumlámpával világító üzletben sem tudjuk alapvető létszükségleti cikkeinket 
beszerezni. Ez olyan káoszba torkollhat, amelynek kimenetele nehezen jósolható meg.

Tudomásul kell vennünk, hogy információs rendszereink egyre gyakrabban szem-
besülnek az igen sokféle forrásból származó biztonsági fenyegetéssel, többek között 
gazdasági hírszerzéssel, ipari kémkedéssel, számítógépes csalással, szabotázzsal, van-
dalizmussal, tűzzel vagy árvízzel. A szándékos károkozások olyan formái, mint a szá-
mítógépvírusok, a számítógépes betörések vagy a szolgáltatás-megtagadásra vezető 
támadások egyre gyakoribbá, általánosabbá válnak, ugyanakkor ezek egyre vakmerőbbek 
és egyre bonyolultabbak is. Egyre nagyobb fenyegetést jelent sérülékeny információs 
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rendszereinkre a hadviselés új formája, az információs hadviselés, de még inkább a béke-
időkben is állandóan fenyegető terrorizmus számítógépes változata, a kiberterrorizmus.”28

Napjainkban jellemzően a terheléses támadások végrehajtásához szükséges botnet-
vírusok, illetve a zsarolóvírusok (ransomware-ek) a jellemző veszélyforrások.29

Éppen az itt leírtak okán célszerű megvizsgálni, hogy az infokommunikációs háló-
zatokban melyek az információvédelem alapelvei, milyen védelmi megoldásokkal talál-
kozhatunk, miket alkalmazhatunk a napi gyakorlatban, mik a szolgáltató és mik a fel-
használó felelősségi körébe tartozó feladatok. Ezek alapján pedig az is körülhatárolható, 
hogy melyek lehetnek a kibernyomozók számára releváns információk forrásai.

Az információbiztonság alapjai

Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy mit értünk információbiztonság alatt. 
Ez ugyanis nem egyezik meg az adatvédelemmel vagy az informatikai biztonság fogal-
mával, ugyanakkor ezek között nyilvánvalóan szoros kapcsolat áll fenn.

Le kell azonban itt szögezni, hogy a fogalmi kérdések meghatározásánál alapelv-
ként kell kezelni, miszerint „a terminológiai kérdések vizsgálata során a megnevezéssel 
szemben a tartalomnak van elsődlegessége”.30 Ez már csak azért is fontos, mert – mint 
a későbbiekben látható lesz – mára számtalan olyan elnevezés került be a gyakorlati 
életbe (például informatikai biztonság, elektronikus információbiztonság, de akár még 
az információbiztonság is, amelyeket sokszor vállalatoknál, intézményeknél is pon-
tatlanul, akár egymás szinonimájaként is használnak. A kibernyomozó számára azért 
is fontos a tartalom megismerése, ezek tisztázása, mert egy nyomozás során meg kell 
találja azokat az egyéneket, csoportokat, akik a számára releváns kérdéseket meg fogják 
tudni válaszolni.

Az előző fejezetben már ismertetett fogalmi különbségek mellett meg kell jegyeznünk, 
hogy az adat és információ megnevezés sokszor még a szakirodalomban is együtt, akár 
egymás szinonimájaként jelenik meg, vagy pontosabban fogalmazva adott témák szem-
pontjából nem feltétlenül tesznek a szerzők különbséget a két fogalom között. (Például 
az Ibtv.-ben  sem, bár az értelmező rendelkezésekben megjelenik a két külön fogalom 
definíciója, ám a törvényben együtt használatos az adat és az információ, ami tudomá-
nyosan helytelen.) Így például, amikor egy infokommunikációs rendszerben tárolásról, 
továbbításról, feldolgozásról beszélünk, akkor annak technikai eszközei és módsze-
rei nagyrészt függetlenek lehetnek attól, hogy adatról vagy információról beszélünk-e. 
Erre egy példa, amikor adatok, információk tárolásának, megosztásának, titkosításának 
technikai aspektusairól beszélünk. Ennek megfelelően jelen fejezet a továbbiakban nem 
választja szét ezeket, hiszen a következőkben ismertetendő témák mind az adatok, mind 
az információk tekintetében egyaránt helytállóak.

28 Muha 2007b, 4–5., 127.
29 Mezei–Nagy 2017.
30 Munk 2007.
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Az adatok (információk) életciklusát az alábbi 1. ábra mutatja be.

1. ábra: Az adatok életciklusa
Forrás: Data Security Lifecycle 2.0. (s. a.) alapján a szerző szerkesztése

Az adatok (információk) életciklusának 6 állomását biztonsági szempontból 2 fő cso-
portra bonthatjuk, az adatmozgással járó és az adatmozgással nem járó műveletekre.

 – Adatmozgással járó műveletek: előállítás, használat, megosztás, törlés.
 – Adatmozgással nem járó műveletek: tárolás, archiválás.

Ezt a bontást azért célszerű megtenni, mert napjainkban, amikor egyre több felhőalapú 
rendszert használunk, ha a felhasználó egy ilyen rendszer használatakor bármilyen aktív 
műveletet végez, akkor az az adatok mozgásával, utazásával fog járni. Márpedig ekkor 
olyan kockázatokat is kezelni kell, mint a felhasználó és a szolgáltató közötti adatfor-
galom passzív lehallgatása, közbeékelődéses támadások, visszajátszásos támadások stb. 
Ráadásul így a felhasználó és a szolgáltató felelősségi körét jobban szét lehet választani, 
hiszen az adatmozgással járó műveleteknél a felhasználónak nagyobb a felelősségi köre, 
mint az adatmozgással nem járó műveleteknél. Ezekről a későbbiekben még részlete-
sebben lesz szó.

A következőkben pedig vizsgáljuk meg az adatvédelem, az informatikai biztonság, 
a kiberbiztonság és az információbiztonság fogalmát, azok tartalmát, a közöttük lévő 
különbségeket és adott esetben az azonos tartalmi részeket.

Mindenekelőtt azonban érdemes tisztázni az egyes rendszerek, így az informati-
kai rendszer, az infokommunikációs rendszer és az elektronikus információs rendszer 
közötti különbséget. Amíg például az 1990-es  években még nagyon markánsan szét 
lehetett választani például egy analóg rádióhálózatot egy lokális számítógép-hálózattól, 
addig mára a funkcióbeli különbségek eltűntek, a technológiai konvergencia okán ma 
sokkal inkább infokommunikációs rendszerekről vagy – a jogszabályokban található 
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 terminológia szerint – elektronikus információs rendszerekről beszélünk, beszélhetünk. 
Mára a szakemberek is sokszor egymás szinonimájaként használják az említett fogalma-
kat, és valljuk meg, nagyon nehéz is közöttük különbséget tenni. Ma már nem nagyon 
létezik olyan számítógép-hálózat, amely ne kapcsolódna más hálózatokhoz (például 
interneten keresztül), ne lenne benne elérhető elektronikus levelezés, de például az okos-
telefonunk is sokkal többre alkalmas, mint pusztán telefonálásra vagy SMS-küldésre/
fogadásra. Éppen ezek miatt, szem előtt tartva jelen mű fő témáját, itt nem (vagy inkább 
már itt sem) érdemes különbséget tenni ezen rendszerek között. Ennek megfelelően 
a továbbiakban az informatikai rendszer, az infokommunikációs rendszer és az elekt-
ronikus információs rendszer alatt ugyanazt értjük.

A vizsgálatot az információbiztonsággal érdemes kezdeni.

Az információbiztonság fogalma

Az információbiztonságon komplex, az alábbi három dimenzió mindegyikében megva-
lósuló védelmet kell értenünk:

 – A fizikai dimenzió: az információbiztonság kapcsán ez a különböző információs inf-
rastruktúrák, infokommunikációs rendszerek elemei elleni, többnyire ún. „kemény 
típusú” („Hard Kill”) támadásokat, valamint azok fizikai védelmét jelenti.

 – Az információs dimenzió: az információbiztonság kapcsán ez a különböző informá-
ciós folyamatok, adatszerzés, adatfeldolgozás, kommunikáció stb. elleni, többnyire 
elektronikus úton történő, „lágy típusú” („Soft Kill”) támadásokat, valamint azok 
többnyire logikai védelmét jelenti.

 – A tudati dimenzió: az információbiztonság kapcsán ez a közvetlenül az emberi gon-
dolkodás – észlelés, érzékelés, értelmezés, vélemény, vélekedés – elleni támadáso-
kat, valamint azok védelmét jelenti.

Az információbiztonság megvalósítása során tehát komplex és integrált védelmet kell 
kialakítani annak érdekében, hogy mindhárom dimenzióban megvédhessük a kritikus 
információkat. Kritikusnak tekintendő minden olyan információ, amelyet a támadó 
felhasználhat a saját érdekei érvényesítésében és/vagy döntési folyamataiban, vagy kárt 
okozhat számunkra, akadályozhatja, esetleg ellehetetlenítheti a saját döntési folyama-
tainkat.

Az információbiztonság, így a kritikus információk védelme, főleg az alábbi bizton-
sági komponensekre, az itt alkalmazható védelmi megoldásokra kell kiterjedjen:

 – a személyi biztonság;
 – a fizikai biztonság;
 – a dokumentumbiztonság;
 – az elhárítás (vagy felderítés elleni tevékenység);
 – az elektronikus információbiztonság.
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Ezt, valamint a könyv témájának szempontjából leglényegesebb információbiztonsági 
részterületet, az elektronikus információbiztonság alterületeit mutatja be a 2. ábra.

2. ábra: A komplex információbiztonság elemei
Forrás: Haig 2006

Az információbiztonság részterületei az alábbiak szerint jellemezhetők:
 – A személyi biztonság: az érzékeny adatokhoz, kritikus információkhoz való hoz-

záférés engedélyezéséhez szükséges biztonsági követelmények összessége. Ezen 
adatokhoz, információkhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik igazoltan 
megfelelnek bizonyos követelményeknek, előírásoknak, és a munkájukhoz az ada-
tok, információk megismerésére ténylegesen szükség van. A személyi biztonságra 
legjellemzőbb példa, hogy a nemzeti minősített adatok megismeréséhez szükséges 
a kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte, az ezek alapján kiállított 
személyi biztonsági tanúsítvány, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat is.

 – A fizikai biztonság: azon szabályzatok, fizikai akadályok, jelzőrendszerek (például 
sorompók, falak, beléptető rendszerek, riasztórendszerek, behatolásjelzők, tűzjelzők) 
stb. összessége, amelyek megakadályozzák az illetékteleneket a kritikus informáci-
ókhoz, az azokat tartalmazó dokumentumokhoz, eszközökhöz való hozzáférésben, 
a számukra nem engedélyezett épületekbe, épületrészekbe, helyszínekre történő 
bejutásban, valamint meggátolják az ezek elleni fizikai támadást. A fizikai bizton-
ságra jellemző példa az élőerős őrség felállítása a bejáratoknál, kamerarendszer 
és ún. proximity kártyaalapú beléptető használata az épületeken belül.

 – A dokumentumbiztonság: azon szabályzatok, előírások és intézkedések összessége, 
amelyek segítségével az összes dokumentumot azok minősítése, azaz a bennük lévő 
információk érzékenysége szerint tudjuk védeni. Fontos kitétel, hogy az érzékeny 
adatokat, kritikus információkat tartalmazó dokumentumokhoz csak azok férje-
nek hozzá, akiknek ez feltétlenül szükséges, az ő számukra azonban a hozzáférés 
biztosított legyen. Miután valamennyi elektronikus adathordozó egyben dokumen-
tumnak is minősül, ezért az információbiztonság többi részterületével ellentétben 
a dokumentumbiztonság közvetlen módon is kapcsolódik az elektronikus informá-
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cióbiztonsághoz. A dokumentumbiztonságra jellemző példa a nemzeti minősített 
adatoknál használandó titkos ügykezelés (TÜK).

 – Az elhárítás (vagy felderítés elleni tevékenység): azon védelmi jellegű módszerek 
és tevékenységek összessége, amelyek ellenérdekelt felek (például ellenérdekelt hír-
szerző szolgálatok, (kiber)bűnözők, (kiber)terroristák, hacktivisták, ártó szándékú 
belső munkatársak és/vagy külső közreműködők stb.) tevékenységének felderítésére 
és kivédésére irányul. Az elhárításra jellemző példa az infokommunikációs rend-
szerek védelme érdekében használt ún. fenyegetettségekkel kapcsolatos hírszerzési 
tevékenység (angolul: cyber threat intelligence). Ez az adott védendő objektumra 
(szervezet, információk stb.) a kibertérből potenciálisan fenyegetést jelentő támadók, 
támadási formák felderítésére és a lehetséges támadások megelőzésére, valamint 
a már megtörtént, de a szervezet által még fel nem ismert támadásokból származó 
információk – elsősorban a Dark weben – történő felkutatására és a kárenyhítéshez 
szükséges intézkedés előkészítésére szolgáló tevékenység.

 – Az elektronikus információbiztonság fogalma: „a biztonsági rendszabályok alkal-
mazása a kommunikációs, információs és más elektronikus rendszerekben a feldol-
gozott, tárolt vagy továbbított információ bizalmasságának, sértetlenségének vagy 
rendelkezésre állásának véletlen vagy szándékos elvesztése ellen, és e rendszerek 
sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának elvesztése ellen”.31

Az elektronikus információbiztonság alterületei:
 – Átviteli biztonság: azon szabályzatok, intézkedések és tevékenységek összessége, 

amelyek jelentősen megnehezítik vagy akár el is lehetetlenítik az információk átvi-
tele során az átviteli folyamatba történő illetéktelen beavatkozást, így különösen 
azok megváltoztatását, törlését, lehallgatását. Jellemző példa a rejtjelző eszközök 
alkalmazása az átvitel során.

 – Kompromittáló kisugárzás elleni védelem: olyan aktív és passzív védelmi intézke-
dések és eszközök alkalmazása, amelyek jelentősen megnehezítik vagy akár el is 
lehetetlenítik azt, hogy az elektronikai eszközök, berendezések másodlagos sugárzá-
sának elemzésével illetéktelenek hozzáférjenek a védendő információkhoz. Jellemző 
példa a berendezések és az azoknak helyet adó helyiségek árnyékolása.

 – Hálózati biztonság: azon szabályzatok, intézkedések és tevékenységek összessége, 
amelyek védik a hálózatba kötött eszközöket és a hálózati szolgáltatásokat az azo-
kon elérhető szolgáltatások szintjének csökkenése vagy ellehetetlenülése ellen, 
valamint jelentősen megnehezítik vagy akár el is lehetetlenítik illetéktelenek szá-
mára az azokban kezelt, tárolt, feldolgozott stb. adatok, információk megismerését, 
megváltoztatását vagy megsemmisítését. A hálózatok összekapcsolásának védelmi 
feladatai is ebbe a csoportba tartoznak. Jellemző példa a kiberbiztonsági operatív 
központ működtetése (amelynek feladata többen között a hálózatban elhelyezett spe-
ciális védelmi eszközökből és a hálózatban lévő alapműködést szolgáló eszközökön 

31 Muha 2008a.
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futtatott védelmi szoftverekből kapott jelzések alapján a hálózatot érő támadások 
felismerése, kezelése) vagy a folyamatos kockázatelemzés végrehajtása (a kocká-
zatok feltárása, értékelése, a feltárt kockázatok hatásainak elfogadható mértékűre 
csökkentése stb.).

 – Rejtjelzés: a védendő információk olyan átalakítása (titkosítása), amely jelentősen 
megnehezíti vagy akár el is lehetetleníti azt, hogy illetéktelenek megismerjék azokat. 
A rejtjelzés része az információk eredeti formátumúvá történő visszaalakítása is. 
A rejtjelzést az adatéletciklus (előállítás, tárolás, használat, megosztás, archiválás, 
törlés) több szakaszában is lehet használni. Jellemző példa a számítógépek, okoste-
lefonok háttértárának teljes titkosítása (például Windows operációs rendszer esetén 
a BitLocker használatával), így azokon minden adat, információ titkosítottan kerül 
tárolásra.

 – Számítógép-biztonság: azon szabályzatok, intézkedések és tevékenységek összes-
sége, amelyek védik az egyes infokommunikációs eszközöket az azokon elérhető 
szolgáltatások szintjének csökkenése vagy ellehetetlenülése ellen, valamint jelen-
tősen megnehezítik vagy akár el is lehetetlenítik illetéktelenek számára az azokban 
kezelt, tárolt, feldolgozott stb. adatok, információk megismerését, megváltoztatását 
vagy megsemmisítését. Ma már jobbára a hálózati biztonsággal együtt kezelik, egy-
részt az egyedi, hálózatba nem kötött számítógépek alacsony száma miatt, másrészt 
annak okán, hogy egyedi gépeknél alkalmazott védelmi szoftverek csupán részhal-
mazát képezik a hálózati biztonság kapcsán a hálózati végponti eszközökön használt 
védelmi szoftverek halmazának. Jellemző példa a vírusirtó szoftverek használata.32

Az információbiztonság tehát egy komplex védelmet jelent, amely „a szóban, rajzban, 
írásban, a kommunikációs, informatikai és más elektronikus rendszerekben, vagy bár-
milyen más módon kezelt információk védelmére vonatkozik”.33

Adatvédelem

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján található 
Adatvédelmi Értelmező Szótár szerint az „adatvédelem: a személyes adatok jogszerű 
kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adat-
kezelési eszközök és módszerek összessége”.34 Azaz az adatvédelem kizárólag a szemé-
lyes adatok védelmére vonatkozik, a személyiségi jogokkal összefüggő tevékenység. 
Ennek okán nem fedi le az összes információt, hanem annak csak egy bizonyos részét. 
Így az adatvédelem jelen fejezet témája szempontjából az információbiztonság egy – spe-
ciális – részhalmazának tekinthető. Erről a témáról bővebb információk jelen könyv 
adatvédelmi ismeretekről szóló fejezetében érhetők el.

32 Haig 2006.
33 Muha–Krasznay 2018.
34 NAIH Adatvédelmi Értelmező Szótár (é. n.).
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Informatikai biztonság

Az informatikai biztonság a biztonsági kérdéseket az adott rendszerben létrehozott, tárolt, 
feldolgozott, továbbított stb. információk mellett kiterjeszti az azokat kezelő rendsze-
rekre is. Az Informatikai Tárcaközi Bizottság 1994-ben  kiadott 8. számú ajánlásában, 
majd különösen a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Tárcaközi Bizottsága 1996-ban  
kiadott 12. számú ajánlásában az informatikai biztonság (az adatoknak és információk-
nak az informatikai rendszerekben történő biztonságos kezelése) öt alapkövetelménye 
között határozta meg az információk rendelkezésre állását, sértetlenségét, bizalmasságát, 
hitelességét és a teljes informatikai, illetve információs rendszer működőképességét.35 
Később ez módosult a mára már általánosan elfogadott és a hatályos hazai jogszabályok-
ban (például Ibtv.) is megjelenő három alapkövetelményre (bizalmasság, sértetlenség, 
rendelkezésre állás).

Az informatikai biztonság teljes egészében az információbiztonság részének tekint-
hető, hiszen minden olyan intézkedés, tevékenység, amelyet az informatikai biztonság 
érdekében teszünk, azokat az adott rendszerekben tárolt adatok, információk bizal-
masságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának az érdekében tesszük. Mára, 
ahogy azt fentebb kifejtettük, az informatikai rendszert, az infokommunikációs rendszert 
és az elektronikus információs rendszert azonosnak tekinthetjük, ezért az informatikai 
biztonságot (informatikai rendszerek biztonságát), az infokommunikációs rendszerek biz-
tonságát és az elektronikus információs rendszerek biztonságát is azonosnak tekinthetjük.

Az elektronikus információs rendszer biztonsága

Az Ibtv. 1. § (1) bekezdés 15. pontja megfogalmazza az elektronikus információs rend-
szer biztonságának definícióját: „az elektronikus információs rendszer olyan állapota, 
amelyben annak védelme az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok bizal-
massága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs 
rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, 
folytonos és a kockázatokkal arányos”. Ennek megfelelően az elektronikus információs 
rendszer biztonsága felfogható az előbbiekben tárgyalt informatikai biztonság pontosabb, 
napjaink fogalmait jobban lefedő megfogalmazásának is.

Kiberbiztonság

Az Ibtv. 1. § (1) bekezdés 26. pontja szerint a „kiberbiztonság: a kibertérben létező 
kockázatok kezelésére alkalmazható politikai, jogi, gazdasági, oktatási és tudatosság-
növelő, valamint technikai eszközök folyamatos és tervszerű alkalmazása, amelyek 
a kibertérben létező kockázatok elfogadható szintjét biztosítva a kiberteret megbízható 
környezetté alakítják a társadalmi és gazdasági folyamatok zavartalan működéséhezés 
működtetéséhez”. Ennek megfelelően a kiberbiztonság egy olyan tág fogalom, amely 

35 Munk 2007; Bodlaki–Csernay–Mátyás–Muha–Papp–Vadász 1996.



1759

az információk védelmén kívül még nagyon sok mindenre kiterjed. Így a kiberbiztonság 
és az információbiztonság is egymást részben átfedő fogalmak, amelyek viszonyát szin-
tén lehetne ábrázolni. (Fontos megemlíteni, hogy a halmazok nagysága ebben az esetben 
nem reprezentálja a benne lévő elemek számosságát.) A kiberbiztonság és az informa-
tikai biztonság viszonyát tekintve az informatikai biztonság a kiberbiztonság részének 
tekinthető, így a továbbiakban mindenhol a kiberbiztonság fogalmat használja a fejezet. 
A fent említettek kapcsolatát és egymáshoz való viszonyát mutatja be az alábbi, 3. ábra.

3. ábra: Az információbiztonság, a kiberbiztonság, a kritikus információs rendszerek biztonsága, 
az elektornikus információs rendszerek biztonsága és az elektronikus információbiztonság egymáshoz 
való viszonya
Forrás: a szerző szerkesztése Muha–Krasznay 2018 alapján

A kritikus (vagy a vonatkozó jogszabályokban használt terminológiával élve létfontos-
ságú) információs infrastruktúrák biztonságát jelen mű keretei és témája okán most nem 
érdemes elemezni.

Az információbiztonság magában foglalja az elektronikus információs rendszerek biz-
tonságát és az elektronikus információbiztonságot teljesen egészében, illetve egészen kis 
szeleteket a kritikus információs infrastruktúrák biztonságából és a kiberbiztonságból is.

Információbiztonság az infokommunikációs rendszerekben

Az előző alfejezetben részletesen bemutattuk a különböző fogalmakat, amelyek az infor-
mációk biztonsága kapcsán napjainkban felmerülhetnek, valamint ezek összefüggéseit, 
egymáshoz való viszonyukat is. A fentiek alapján elmondható, hogy a kritikus infor-
mációk védelmét az infokommunikációs hálózatokon komplex módszerekkel lehet csak 
hatékonyan biztosítani, amelynek az információbiztonság mellett a kiberbiztonságnak 
az információbiztonságon kívül eső elemeit is tartalmaznia kell. Ezt mutatja be az alábbi, 
4. ábra.
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4. ábra: Az információbiztonság elemei az infokommunikációs rendszerekben
Forrás: a szerző szerkesztése

Az ábrán az egyes elemeket szimbolizáló „puzzledarabok” mérete ebben az esetben sem 
mutatja azok tényleges, a többi elemhez viszonyított mértékét. Az infokommunikációs 
hálózatokban a leghangsúlyosabbnak a kiberbiztonság, ezen belül pedig az elektronikus 
információbiztonság tekinthető, amelyeket itt – a fent leírtak okán, a 3. ábra szerint egy 
közös elemként ábrázoltunk.

Amikor infokommunikációs rendszerekben lévő információk kapcsán beszélünk 
információbiztonságról, akkor biztonság alatt egy olyan állapotot értünk, amelyben 
az érintett számára kielégítő módon valósul meg az adott rendszer zárt, teljes körű, 
folytonos és a kockázatokkal arányos védeleme. Ezek alatt – az Ibtv. alapján – az aláb-
biakat értjük:

 – „zárt védelem: az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem;
 – teljes körű védelem: az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére 

kiterjedő védelem;
 – folytonos védelem: az időben változó körülmények és viszonyok között is megsza-

kítás nélkül megvalósuló védelem;
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 – kockázatokkal arányos védelem: az elektronikus információs rendszer olyan 
védelme, amelynek során a védelem költségei arányosak a fenyegetések által okoz-
ható károk értékével.”

Ezt a zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmet úgy lehet kialakí-
tani, hogy az előző alfejezetben ismertetett, és a 4. ábra bemutatott, az infokommuniká-
ciós rendszerekben elvárt komplex információbiztonsághoz szükséges összes elemmel 
foglalkozunk. Mielőtt azonban erre rátérnénk, még egy kérdést fontos tisztázni.

Amikor jelen esetben infokommunikációs rendszerekről beszélünk, akkor – a koráb-
ban leírtak szerint – az Ibtv.-ben  meghatározott elektronikus információs rendszereket 
értjük.

„1. § (1) […] 14b. elektronikus információs rendszer:
a) az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat;
b) minden olyan eszköz vagy egymással összekapcsolt vagy kapcsolatban álló eszkö-

zök csoportja, amelyek közül egy vagy több valamely program alapján digitális adatok 
automatizált kezelését végzi; vagy

c) az a) és b) pontban szereplő elemek által működésük, használatuk, védelmük és kar-
bantartásuk céljából tárolt, kezelt, visszakeresett vagy továbbított digitális adatok;”

Ezt a meghatározást a 2018. évi CXXI. törvény 111. § (3) bekezdése módosította.
A korábbi, 2013. évi L. tv. 1. § 2. pontja a következő, kevésbé általános – ám jelen téma 

megértését talán jobban szolgáló – meghatározást használta az elektronikus információs 
rendszerek fogalmának meghatározására: „Elektronikus információs rendszer az adatok, 
információk kezelésére használt eszközök (környezeti infrastruktúra, hardver, hálózat 
és adathordozók), eljárások (szabályozás, szoftver és kapcsolódó folyamatok), valamint 
az ezeket kezelő személyek együttese.”

A fenti definíciót alapul véve a Muha-Krasznay szerzőpáros leírása szerint „az elekt-
ronikus információs rendszerekhez tartoznak:

1. a számítástechnikai rendszerek és hálózatok;
2. a helyhez kötött, mobil és egyéb rádiófrekvenciás, valamint műholdas elektronikus 

hírközlési hálózatok, szolgáltatások;
3. a rádiós vagy műholdas navigáció;
4. az automatizálási, vezérlési és ellenőrzési rendszerek (vezérlő és adatgyűjtő, táv-

mérő, távérzékelő és telemetriai rendszerek stb.);
5. a fentiek felderítéséhez, lehallgatásához vagy zavarásához használható rendszerek”.36

Az információvédelem, az infokommunikációs biztonság és az elektronikus informáci-
óvédelem kapcsolatát mutatja az alábbi, 5. ábra.

36 Muha–Krasznay 2018.
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5. ábra: Az infokommunikációs biztonság, az elektronikus információvédelem és az információvédelem 
kapcsolata
Forrás: Muha 2007b.

Mivel a téma szempontjából – ahogy azt már feljebb is kifejtettük – az elektronikus 
információs rendszerek és az infokommunikációs rendszerek között nincs számottevő 
különbség, sőt ma már azonosnak tekinthetők, ezért az egyszerűség kedvéért a továb-
biakban elektronikus információs rendszerek biztonsága alatt az infokommunikációs 
rendszer biztonságát, az elektronikus információs rendszerek alatt pedig infokommu-
nikációs rendszereket is értünk.

Muha meghatározása szerint: „Az elektronikus információs rendszer biztonsága 
az elektronikus információs rendszer olyan – az érintett számára kielégítő mértékű – álla-
pota, amelyben annak védelme az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok 
bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs 
rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, 
folytonos és a kockázatokkal arányos.”37

Ahol az Ibtv. 1. § 19) bekezdése szerint:
 – „bizalmasság: az elektronikus információs rendszer azon tulajdonsága, hogy a benne 

tárolt adatot, információt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje 
szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásá-
ról; (8. pont)

 – rendelkezésre állás: annak biztosítása, hogy az elektronikus információs rendszerek 
az arra jogosult személy számára elérhetőek és az abban kezelt adatok felhasznál-
hatóak legyenek; (38. pont)

 – sértetlenség: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma 
és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy 
az az elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, 
bizonyosságát (letagadhatatlanságát) is, illetve az elektronikus információs rend-

37 Muha–Krasznay 2018.
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szer elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus 
információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható; (39. pont)”

A továbbiakban ezeket átvéve és elfogadva vizsgáljuk meg az elektronikus információs 
rendszerekben a szolgáltató és a felhasználó feladatait, felelősségét, valamint a kiber-
nyomozó számára releváns információk forrásait.

A szolgáltató és a felhasználó feladatai, felelőssége, valamint a kibernyomozó 
számára releváns információk forrásai

A fentiek bemutatása és értelmezése után azt kell tisztázni, hogy az elvárt zárt, teljes 
körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmet, ki és hogyan tudja biztosítani egy 
infokommunikációs (elektronikus információs) rendszerben. Minden ilyen rendszer 
általában két szereplőre, a szolgáltatóra és a felhasználóra bontható. (Léteznek termé-
szetesen speciális esetek is, amikor például valamely vállalat önmagában a rendszer 
szolgáltatója (ebben az esetben üzemeltetője) és felhasználója is, akkor azonban minden 
védelmi elemről neki magának kell gondoskodnia.)

A következőkben a felhőalapú rendszerek kapcsán vezetjük végig a szolgáltató és a fel-
használó felelősségét az információvédelemben. Egyrészt azért, mert napjainkra talán 
ezek a legjellemzőbb infokommunikációs szolgáltatások, másrészt azért, mert az összes 
lehetséges eset vizsgálatára jelen mű keretei szűkek, harmadrészt pedig azért, mert a téma 
szempontjából, azaz a kibernyomozók számára nagy valószínűséggel ennek az esetnek 
a vizsgálata a legfontosabb, azaz ezekkel a kérdésekkel fog a leggyakrabban találkozni.

Ahhoz, hogy az információbiztonsági feladatok említett szétválasztását elvégezhes-
sük, először is célszerű áttekinteni a felhőalapú rendszereket, azok tulajdonságait.

A felhőalapú rendszerek rövid összefoglalása

A NIST (National Institute of Standards and Technology Information Technology Labo-
ratory) által The NIST Definition of Cloud Computing címen kiadott és mára kváziszab-
ványnak tekinthető tanulmány szerint akkor beszélhetünk felhőalapú szolgáltatásról, ha 
az alábbi tulajdonságok egy rendszerben (részben vagy egészben) fellelhetők:

 – Igény szerinti önkiszolgálás (On-demand self service): a felhasználók szükségleteik 
szerint képesek változtatni az igényelt számítási kapacitásokat.

 – Jó hálózati hozzáférés (Broad network access): hálózaton, szabványos mechanizmu-
sokon keresztül, heterogén eszközökkel elérhetők a szolgáltatások.

 – Erőforráskészletek (Resource pool): a szolgáltató több-bérlős modell szerint, 
a fogyasztói kereslet függvényében dinamikusan osztja ki és osztja újra az erőfor-
rásokat, amelyek pontos helyét a felhasználó általában nem ismeri, vagy nem tudja 
kontrollálni.
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 – Teljes rugalmasság (Rapid elasticity): a felkínált kapacitások gyorsan és rugalmasan 
változtathatók, fel- és leskálázhatók az aktuális igények szerint.

 – Mért szolgáltatások (Measured Service): a felhasznált erőforrások ellenőrizhetők, 
használatuk pontosan mérhető.

A felhőalapú rendszereket az alábbi szolgáltatási és telepítési modellek szerint csopor-
tosítják.

Szolgáltatási modellek (Service Models)

Szoftver mint szolgáltatás (Cloud Software as a Service [SaaS]): a felhasználó számára 
nyújtott képességeket a felhő-infrastruktúrában futó szolgáltatói alkalmazások teszik 
lehetővé. Az alkalmazások különböző eszközökön, vékony kliensfelületen, például web-
böngészőn elérhetők (ilyen például a webmailszolgáltatás). A felhasználó néhány felhasz-
nálóspecifikus alkalmazás korlátozott konfigurációs beállítási lehetőségétől eltekintve 
semmilyen hatással sincs a mögöttes infrastruktúrára, hálózatra, szerverekre, operációs 
rendszerekre, a tárolás módjára, vagy akár egyedi alkalmazások képességére.

Platform mint szolgáltatás (Cloud Platform as a Service [PaaS]): ebben az esetben 
a szolgáltató által támogatott programnyelveken és eszközökkel a fogyasztó által készí-
tett vagy megszerzett alkalmazásokat a szolgáltató telepíti egy felhő-infrastruktúrába. 
A felhasználó itt sem képes menedzselni vagy ellenőrizni a mögöttes felhő-infra-
struktúrát, beleértve a hálózatot, szervereket, operációs rendszereket vagy a tárolókat, 
de kontrollálja a telepített szolgáltatásokat és az azok fogadására szolgáló környezet 
konfigurációját.

Infrastruktúra mint szolgáltatás (Cloud Infrastructure as a Service [IaaS]): a fel-
használó számára ebben az esetben olyan számítási, tárolási, hálózati és egyéb alapvető 
informatikai erőforrásokat kínál a szolgáltató, amelyekre és amelyeken tetszőleges 
szoftvereket telepíthet és futtathat, beleértve az operációs rendszereket és alkalmazá-
sokat. A felhasználó nem képes menedzselni vagy ellenőrizni a mögöttes felhő-inf-
rastruktúrát, de kontrollálni tudja az operációs rendszereket, tárhelyeket, telepített 
alkalmazásokat, és esetleg korlátozott hatása lehet a hálózati elemek (például tűzfalak) 
kiválasztására.

A hagyományos (azaz a felhasználó tulajdonában és üzemeltetésében lévő, valamint 
az egyes szolgáltatási modelleknél a felhasználó és a szolgáltató felelősségi körébe tartozó 
feladatokat jól szemlélteti az alábbi, 6. ábra.
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6. ábra: Felelősségi körök megoszlása a szolgáltatási modellekben.

Forrás: a szerző szerkesztése a https://www.researchgate.net/figure/Separation-of-responsibilities-in-
cloud-models_fig4_290445671 alapján

Telepítési modellek (Deployment Models)

 – Magánszámítási felhő (Private cloud): a felhő-infrastruktúra kizárólag egy szervezet 
számára működik. Ezt a felhasználó szervezet, de akár egy másik fél is menedzsel-
heti, fizikailag lehet akár a felhasználó telephelyén, akár azon kívül.

 – Közösségi számítási felhő (Community cloud): ebben az esetben a felhő-infrastruk-
túrát több szervezet megosztottan használja úgy, hogy az az adott közösség közös 
érdekeit támogassa (például közös küldetés, biztonsági követelmények, előírások, 
megfelelőségi szempontok). Ezt menedzselheti akár a felhasználó szervezet, akár 
egy másik fél is, fizikailag lehet a felhasználó telephelyén, akár azon kívül.

 – Nyilvános számítási felhő (Public cloud): a felhő-infrastruktúra ebben a modellben 
bárki (a nagyközönség vagy egy nagy [ipari] csoport) számára elérhető, de a fel-
hőszolgáltatást nyújtó szervezet tulajdonában van. Ez tekinthető ma a legismertebb 
telepítési modellnek.

 – Hibrid számítási felhő (Hybrid cloud): a felhő-infrastruktúra ekkor több, az előző 
modellek szerint felépülő rendszer (magán-, közösségi, nyilvános) keveréke, ahol 
a felhők megtartják egyedi jellegzetességeiket, azokat szabványosított vagy szaba-
dalmazott technológiák kötik össze, lehetővé téve az adatok és alkalmazások hordoz-
hatóságát (például cloudbursting technológia a felhők közötti terheléskiegyenlítésre, 
amikor a magánfelhőben rendelkezésre álló erőforrások elfogynak és azokat más, 
tipikusan nyilvános felhőben meglévőkkel pótolják ki).

https://www.researchgate.net/figure/Separation-of-responsibilities-in-cloud-models_fig4_290445671
https://www.researchgate.net/figure/Separation-of-responsibilities-in-cloud-models_fig4_290445671
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A szolgáltatási és a telepítési modellekből egyfajta mátrix képezhető. Ebben a mátrixban 
kell megtalálnia a felhasználónak a számára megfelelő szolgáltatást, ide kell elhelyeznie 
saját (meglévő vagy tervezett) hálózatát, majd ennek a mátrixnak a megfelelő mezőjébe 
pozícionált termékek közül kell kiválasztania a számára megfelelőket.38

A fentiek közül a téma szempontjából a nyilvános számítási felhő (Public cloud [PC]) 
és a szoftver mint szolgáltatás (Cloud Software as a Service [SaaS]) típusú rendszereket 
(továbbiakban: PC/SaaS felhőalapú rendszerek) vizsgáljuk tovább. Ezek azok a min-
denki számára – a meglévő személyi használatú infokommunikációs eszközök (például 
notebook, okostelefon stb.) felhasználásával, akár csekély számítástechnikai tudással is 
használható, olcsón, sokszor ingyenesen – igénybe vehető rendszerek, szolgáltatások 
(mint például Facebook, Gmail, Dropbox, Twitter, Skype stb.), amelyek ma már szerves 
részét képezik mindennapi életünknek, kommunikációnknak. Az „átlagfelhasználók” 
elsősorban ezeket a rendszereket használják leggyakrabban, de nagyon jellemző ezek 
(akár még nagy-) vállalati alkalmazása is. Éppen ezért a kibernyomozók számára is ezek 
a legfontosabbak.

A következőkben az információbiztonság 4. ábra szerint bemutatott részterületeit 
vizsgáljuk meg a szolgáltatói és felhasználói felelősség oldaláról megközelítve, valamint 
azt is bemutatva, hogy a kibernyomozó honnan juthat számára releváns információkhoz.

A személyi biztonság a PC/SaaS felhőalapú rendszerekben

A szolgáltató felelőssége: A PC/SaaS felhőalapú rendszerekben a szolgáltatók felelőssége 
a saját rendszereikhez hozzáférő személyek (saját alkalmazottak, alvállalkozók) elle-
nőrzése, erre a felhasználónak nincs ráhatása, de még csak rálátása sem. A felhasználó 
nem szabhatja meg, vagy kérheti számon a szolgáltatót, hogy hogyan végzi ezt, mit 
követel meg az érintett emberektől. Éppen ezért az ilyen rendszerekben tárolt, kezelt stb. 
adatokat a felhasználónak ennek megfelelően kell védenie (például titkosítottan tárolni 
stb.) A kibernyomozó személyi biztonsággal kapcsolatos információkat csekély eséllyel 
kap a szolgáltatóktól, jellemzően ilyenek a hazai internet- és/vagy felhőszolgáltatóktól 
szerezhetők be. Ugyanakkor ezen információk nem is igazán relevánsak számára, hiszen 
sok esetben nem is lehet pontosan felmérni az adott adatokhoz a szolgáltatói oldalon 
esetlegesen hozzáférők körét (például technikai rendszer karbantartásáért felelős alvál-
lalkozók, egy másik országba, de vállalaton belül kiszervezett, távoli eléréssel rendelkező 
helpdeskesek stb.).

A felhasználó felelőssége: A felhasználó ugyanakkor teljes ráhatással rendelkezik 
a szolgáltatások eléréséhez használt végponti eszköz, leggyakrabban a hordozható info-
kommunikációs eszközök felett, így afelett is, hogy azokhoz ki, milyen jogosultágokkal 
fér hozzá. Számukra az adatok, információk körének, minősítésének stb. megfelelően 
előírhatja a hozzáféréshez szükséges engedélyek körét, követelmények listáját. A kiber-
nyomozó a felhasználótól érdemi információkhoz juthat ebben a kérdéskörben.

38 Kovács 2015.
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A fizikai biztonság a PC/SaaS felhőalapú rendszerekben

A szolgáltató felelőssége: A PC/SaaS felhőalapú rendszerekben a szolgáltatók felelőssége 
a saját rendszereik fizikai védelme, erre a felhasználónak nincs ráhatása, de még csak 
rálátása sem. Ugyanúgy, mint az ezen rendszerek eléréséhez használt internetszolgáltatás 
során használt infrastruktúrák esetében sem. A felhasználó nem szabhatja meg, vagy 
kérheti számon a szolgáltatót, hogyan és hány emberrel, milyen technikai berendezések-
kel, vasráccsal stb. őrzi például az adatközpontjait. Éppen ezért az ilyen rendszerekben 
tárolt, kezelt stb. adatokat a felhasználónak ennek megfelelően kell védenie (például 
titkosítottan közlekedtetni, tárolni stb.) A kibernyomozó fizikai védelemmel kapcsolatos 
információkat csekély eséllyel kap a szolgáltatóktól, jellemzően ilyenek a hazai inter-
net- és/vagy felhőszolgáltatóktól szerezhetők be. Ugyanakkor ezen információk nem 
is igazán relevánsak számára, hiszen például nem lehet pontosan tudni, hogy az adott 
adatok mely internetszolgáltatók milyen infrastruktúráján haladtak pontosan keresztül.

A felhasználó felelőssége: A felhasználó ugyanakkor teljes ráhatással rendelkezik 
a szolgáltatások eléréséhez használt végponti eszköz, leggyakrabban a hordozható 
infokommunikációs eszközök védelme felett. Így ezek fizikai védelme teljes egészé-
ben a felhasználó feladata, ráadásul több veszélyt is megelőzhet, vagy azok kockázatát 
csökkentheti, ha felelősen végzi ezt a tevékenységet. Megakadályozhatja a készülék 
eltulajdonítását, így egyrészt elkerülhet egyfajta információvesztést, másrészt azt, 
hogy illetéktelenek hozzáférjenek az adataihoz. A fizikai felügyeletnek azonban nem 
csak a készülék elvesztése, eltulajdonítása és az ezzel járó anyagi- és információvesz-
teség miatt van jelentősége. A néhány percre, órára magára hagyott eszköz lehetőséget 
biztosíthat illetéktelenek számára az eszközön lévő adatokhoz való hozzáférésre, azok 
lemásolására vagy valamilyen rosszindulatú szoftver telepítésére is. Ez utóbbival pedig 
nemcsak a készüléken éppen fent lévő adatokhoz, hanem a felhasználó későbbiekben 
folytatott kommunikációjához, felvitt adataihoz, mozgási (hely) adataihoz stb. is hoz-
záférhetnek a támadók. A kibernyomozó a felhasználótól érdemi információkhoz juthat 
ebben a témában.

A dokumentumbiztonság a PC/SaaS felhőalapú rendszerekben

A szolgáltató felelőssége: A PC/SaaS felhőalapú rendszerekben az esetek 99%-ában 
kizárólag elektronikus dokumentumokról beszélhetünk, hiszen még a felhasználói szer-
ződést is így fogadják el a felhasználók. Ezek védelméről Az elektronikus információ-
biztonság – kiberbiztonság a PC/SaaS felhőalapú rendszerekben alfejezetben lesz szó. 
A kibernyomozó ezzel kapcsolatban releváns információkhoz a szolgáltatóktól ritkán 
juthat, talán még a hazai internet- és/vagy felhőszolgáltatóktól szerezhet be papíralapú 
szerződések védelmével kapcsolatos információkat – már ha vannak ilyenek egyáltalán.

A felhasználó felelőssége: A felhasználó ugyanakkor teljes ráhatással rendelkezik 
a saját dokumentumaival kapcsolatban. (Az elektronikus dokumentumok védelméről 
ebben az esetben is Az elektronikus információbiztonság – kiberbiztonság a PC/SaaS 
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felhőalapú rendszerekben alfejezetben lesz szó.) A nála papíralapon (is) keletkező, a  PC/
SaaS felhőalapú rendszerekben felhasznált, feltöltött stb. dokumentumok védelmét a saját, 
valamint erre vonatkozó egyéb (például jogszabályi) előírások, szabályok szerint tudja 
kezelni. A kibernyomozó a felhasználótól ebben a témakörben is érdemi információkhoz 
juthat.

Az elhárítás a PC/SaaS felhőalapú rendszerekben

A szolgáltató felelőssége: A PC/SaaS felhőalapú rendszerekben a szolgáltatók felelőssége 
a saját rendszereikkel kapcsolatos elhárító tevékenység végzése, amelyet a legtöbbször 
valamilyen saját és/vagy vásárolt kibertérből származó fenyegetettségekkel kapcsolatos 
hírszerzési (cyber threat intelligence) szolgáltatás igénybevételével hajtanak végre. Erre 
a felhasználónak nincs ráhatása, de még csak rálátása sem, nem szabhatja meg, vagy 
kérheti számon a szolgáltatót, hogyan és milyen módon végzi, vagy egyáltalán végzi-e 
ezt a fajta tevékenységet. A kibernyomozó ezzel kapcsolatban releváns információkhoz 
a szolgáltatóktól ritkán juthat, talán még a hazai internet- és/vagy felhőszolgáltatóktól 
szerezhet be ilyen jellegű információkat.

A felhasználó felelőssége: A felhasználó ugyanakkor teljes ráhatással rendelkezik 
a saját adatai, információi felett, így ezekkel, valamint saját magával és/vagy vállalatával 
kapcsolatban végezhet, végeztethet fenyegetettségekkel kapcsolatos hírszerzési tevé-
kenységet. Ezt kritikus esetekben és jelentős megszorításokkal (aminek jogi és a szol-
gáltatókkal kapcsolatos bizonyos információkhoz való korlátozott hozzáférés az oka), 
de kiterjesztheti a szolgáltatóra is. (Például keresheti, hogy a szolgáltatótól került-e ki 
bármilyen adat az elmúlt időszakban a Dark-webre.) Ugyanakkor – néhány nagyválla-
lattól eltekintve – ma még nem jellemző, hogy ilyen tevékenységet végeznének, végez-
tetnének cégek, főleg nem magánszemélyek. A kibernyomozó a felhasználótól ebben 
a témakörben is érdemi információkhoz juthat.

Az elektronikus információbiztonság – kiberbiztonság a PC/SaaS felhőalapú 
rendszerekben

A PC/SaaS felhőalapú rendszerekkel kapcsolatos információbiztonsági vizsgálatok során 
ez a legfontosabb témakör.

A szolgáltató felelőssége: A PC/SaaS felhőalapú rendszerekben az elektronikus 
információbiztonság – kiberbiztonság megteremtése a szolgáltatók felelőssége. Erre 
a felhasználónak nincs ráhatása, de még csak rálátása sem. A védelemmel kapcsolatos 
részletes adatok (például használt védelmi eljárások, eszközök, szoftverek pontos típusa 
stb.) – biztonsági okokból – a szolgáltatók egyik legféltettebb információi. Ugyanakkor 
bizonyos általános információkat a szolgáltatók jól felfogott üzleti megfontolások alapján 
megosztanak a felhasználókkal, érdeklődőkkel. Ilyen lehet például, hogy a szolgáltató 
milyen tanúsítványokkal (például ISO 27001) rendelkezik, vagy milyen egyéb biztonsági 
előírásoknak felel meg (például NIST Cybersecurity Framework). A kibernyomozó ezzel 
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kapcsolatban releváns információkhoz legtöbb esetben a szolgáltatók honlapjain juthat, 
ennél bővebb információkat leginkább a hazai internet- és/vagy felhőszolgáltatóktól 
tud beszerezni.

A felhasználó felelőssége: A felhasználó ugyanakkor teljes ráhatással rendelkezik 
a saját adatai, információi és a PC/SaaS felhőalapú rendszerek által nyújtott szolgáltatá-
sok igénybevételéhez használt eszközök felett, így azok védelmét a saját, valamint erre 
vonatkozó egyéb (például jogszabályi) előírások, szabályok szerint tudja kezelni. A kiber-
nyomozó a felhasználótól ebben a témakörben is érdemi információkat szerezhet be.

Ki kell emelni azt is, hogy Magyarországon, de akár külföldön működő kibervédelmi 
szervezetek – elsősorban a CERT-ek és CSIRT-ek – is szolgálhatnak a kibernyomozó 
számára releváns információkkal. Éppen ezért adott esetekben célszerű elsősorban 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretein belül működő Nemzeti Kibervédelmi Inté-
zetet (NKI), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezetében található 
Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő 
Központot (LRLIBEK), vagy a Honvédelmi Minisztérium saját hálózatbiztonsági vész-
helyzeteket elhárító csoportját megkeresni. Segítségükkel, rajtuk keresztül kapcsolatot 
lehet teremteni külföldi kormányzati CERT-ekkel CSIRT-ekkel is, akiktől a kibernyo-
mozó szintén hasznos információkhoz juthat.

Összefoglalás

Jelen fejezet bemutatta az információbiztonság alapjait, részterületeit, tisztázta az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, valamint azok összefüggéseit. Ismertette, hogy 
az infokommunikációs hálózatokban hogyan lehet értelmezni az információbiztonság 
egyes részterületeit, majd a nyilvános számítási felhő és szoftver mint szolgáltatás típusú 
rendszereken (PC/SaaS felhőalapú rendszerek) keresztül bemutatta a szolgáltató és a fel-
használó információbiztonsággal kapcsolatos feladatait és felelősségét, valamint azt, 
hogy a kibernyomozó a számára releváns információkat mely forrásokból gyűjtheti be.

Az egyes részeket olyan szintig mutattuk be, amely lehetővé tette a legfontosabb alap-
elvek és PC/SaaS felhőalapú rendszerek bizonyos működési sajátosságainak megértését 
és az abból kinyerhető, a nyomozó számára fontos információk forrásainak bemutatását. 
Amennyiben a kibernyomozó a fentiekben leírtaktól eltérő infokommunikációs rend-
szerrel találkozik, akkor a fent leírtak megfelelő – az adott rendszer sajátosságainak 
figyelembevételével és az alapokat ismerve a megfelelő szakemberrel történt konzultá-
ciót követő – adoptálásával a többi rendszerre ki tudja terjeszteni, át tudja alakítani, így 
a szükséges elemzést el tudja végezni.

Az infokommunikációs hálózatokkal kapcsolatos információbiztonsági nyomozói 
feladatok során a kibernyomozók a legritkább esetben találkoznak rutinszerű ügyekkel, 
feladatokkal. Ez azt jelenti, hogy egy adott ügy megoldásához kreativitás, a korábbiaktól 
eltérő információigénylési és -feldolgozási metodika, valamint ehhez az adott infokom-
munikációs rendszer bizonyos ismerete szükséges. Ennek megfelelően mindig érdemes 
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és célszerű a lehetőségekről a felhasználó, de lehetőség szerint a szolgáltató erre a célra 
dedikált – általában biztonsági – szakembereivel konzultálni. Ugyancsak célszerű adott 
esetben a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet (NKI), és/vagy a Létfontosságú Rendszerek 
és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központot (LRLIBEK) és/
vagy a Honvédelmi Minisztérium saját hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító cso-
portját megkeresni, akik a sok hasznos információ mellett lehetővé teszik a külföldön 
működő kibervédelmi szervezetek megkeresését, amelyek szintén szolgálhatnak a kiber-
nyomozó számára releváns információkkal. Külföldi infokommunikációs szolgáltató 
esetén ugyanis a szükséges információk beszerzése sokszor nehézségekbe ütközik, ebben 
segíthetnek ezek a szervezetek.



4. fejezet 
Az infokommunikációs eszközök

Simon Béla

Bevezetés

Jelen fejezet a kibernyomozó, illetve az informatikai nyomozó szakirányok oktatásában 
Az infokommunikációs eszközök címet viselő kurzus tananyagának gerince. Számos 
helyen terjedelmi korlátok miatt a vonatkozó szükséges tananyagok a jelen fejezetben, 
illetve az oktató által megküldött internetes linken elérhetőek.

Bemutatjuk az infokommunikációs eszközök csoportjait hardver- és szoftveroldalról, 
és gyakorlati feladatok segítségével a kurzus célja, hogy a hallgató ismerje a különféle 
eszközök belső működésének elvi alapjait, azok felépítését és képes legyen azok működ-
tetésére.

A tananyag egymásra épülése okán az eszközök megismerését követően azok hálóza-
taival ismerkedhet meg a hallgató annak érdekében, hogy azok alapot adjanak a későbbi 
kurzusokhoz – amelyek a kibertérhez kapcsolódó nyomozások eredményességét támo-
gatják.

Kérdésként merülhet fel, hogy mi az infokommunikáció, mi az információ- és kom-
munikációtechnológia (IKT)?

Az infokommunikáció az Európai Unió hivatalos szóhasználatában az informá-
ciótechnológia és az elektronikus hírközlés konvergenciáját, integrálódását fejezi ki. 
Magyarország 2014–2020 közti időszakra kiadott Nemzeti Infokommunikációs Stra-
tégiájában infokommunikáció alatt mindazon információtechnológiai és elektronikus 
hírközlési eszközöket, technológiákat és alkalmazásokat, illetve azok használatát kell 
érteni, amelyek az egyén, a vállalkozás és az állam szintjén egyaránt értelmezhető minő-
ség-, hatékonyság- és eredményességjavulást eredményeznek.39

Bizonyos értelmezésben az IKT fogalma: olyan eszközök, technológiák, szervezési 
tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommuni-
kációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé 
és hatékonyabbá teszik. Az IKT-t olyan médiának tekinthetjük, amely lehetővé teszi 
az interakció és a kommunikáció különböző típusait: a gép-gép, az ember-gép és külö-
nösen az ember-ember közötti interakciót.40

Az információ- és kommunikációtechnológia fogalmat gyakran használják az infor-
mációtechnológia szinonimájaként (IT), azonban ez egy sokkal speciálisabb szakkifeje-
zés, amely az egységes kommunikáció szerepére, a telekommunikáció integráltságára, 

39 Nemzeti Infommunikációs Stratégia 2014–2020.
40 Molnár 2008, 261.
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számítógépekre és audiovizuális rendszerekre fókuszál. A fogalom lényege, hogy ezen 
eszközök felhasználói képesek hozzáférni, tárolni, továbbítani, valamint kezelni az infor-
mációkat.41

Témánkat is ennek megfelelően nem szűkítjük csak a személyi számítógépekre, 
hanem annál szélesebb körben vizsgáljuk a hardverelemeket és az azokat üzemeltető 
szoftvereket. Az IKT-eszközökhöz sorolt hálózati eszközök, valamint a telekommu-
nikációs és hírközlési eszközök hardver- és szoftveroldalról is későbbi könyvfejezetek 
és kurzusok tárgyai lesznek.

A témánk szempontjából lényeges IT-ICT-eszközök:
 – személyi számítógépek (asztali/desktop, laptop, tablet),
 – mobil telekommunikációs eszközök (mobiltelefonok, IP telefonok),
 – játékkonzolok,
 – navigációs berendezések,
 – hálózati eszközök (szerverek, routerek, swichek, repeater-ek, NAS-ok stb.),
 – műholdvevő berendezések beltéri egységei,
 – különféle berendezések, ipari létesítmények vezérlő számítógépei (gépjárművek 

vezérlő
 – és multimédia rendszerei, orvostechnikai eszközök, gyártósori robotok, SCADA
 – rendszerek,42 közlekedési jelzőlámpák, munkagépek vezérlése stb.),
 – automatikus értékesítésre szolgáló berendezések (tömegközlekedési jegy, parkoló-

jegy,
 – élelmiszer stb. automaták),
 – ATM berendezések,
 – kriptovaluta-bányászó céleszközök,
 – a felsoroltakkal jelentős átfedésben lévő csoport az Internet of Things (IoT) eszközök
 – (RFID azonosító rendszerek, ügyfélirányító rendszerek, hordható okos eszközök,
 – háztartási berendezések IoT funkciókkal, különféle szenzorok (időjárás, közúti
 – forgalom, stb).

A felsoroltak közül két berendezéssel szükséges súlyozottan foglalkozni: személyi szá-
mítógépekkel, valamint a mobiltelefon-készülékekkel, mivel:

 – működését tekintve a legjellegzetesebb ismeretek itt sajátítandók el,
 – a legelterjedtebbek,
 – bűnüldözési szempontból ezekből a berendezésekből nyerhető a legtöbb releváns
 – információ.

41 Bővebben lásd: Sallai 2012. 
42 Pletl–Kincses 2014.
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Elméleti alapok

Mi a digitális? Mi a bináris? Mi a hexadecimális?
Sok esetben az átlagfelhasználó a bináris és digitális jelzőket szinonimaként hasz-

nálják, azonban ez nem így van.
A bináris – mint jelző/prefixum – azt jelenti, hogy egy adott dolog két értéket képes 

felvenni. Jelentése az informatikában megegyezik a kettes számrendszerrel.43 A kettes 
számrendszer vagy bináris számrendszer olyan helyiérték-jelölő számrendszer, ami 
két számjeggyel ábrázolja a számokat, az arab számírásban a 0-s és az 1-es  jegyekkel. 
Mivel az elektronikus áramkörökben a számrendszerek közül a kettest a legegyszerűbb 
megvalósítani és vizsgálni, a modern számítógépekben és gyakorlatilag bármely olyan 
elektronikus eszközben, amely valamilyen számításokat végez, szinte kivétel nélkül ezt 
használják.

Az informatikán kívüli világban a tízes (decimális) számrendszer az elterjedt. Ez vél-
hetően azért alakult így, mivel az emberek többségének 10 ujja van a kezén.44

Ha tehát egy jelrendszerben mindössze két elemi jelet használunk, akkor bináris 
jelrendszerről beszélünk.45

A következő kifejezés a digitális, ami annyit jelent: valamely változó jelenségnek 
vagy fizikai mennyiségnek diszkrét (nem folytonos), megszámlálhatóan felaprózott, s így 
számokkal meghatározható, felírható értékeinek halmaza. Az informatikában ez a jel.

A digitális rendszerek leginkább számokat (leginkább bináris számokat) használnak 
bevitelhez, feldolgozáshoz, átvitelhez, tároláshoz vagy megjelenítéshez – ellentétben 
az analóg rendszerekkel, amelyek az értékek folytonos spektrumát használják –, ilyenek 
a nem-numerikus szimbólumok, a betűk vagy ikonok.

Az informatikában az információkat konvertálják át bináris számokká. Ilyenek 
például a digitális hang(zás) és a digitális fényképezés is. A digitális adatátvivő jelek 
az elektronikus vagy optikai impulzus két lehetséges értéke közül az egyiket vehetik 
fel: a logikai 1 (van impulzus) vagy 0 (nincs impulzus) értékeket.

Nem minden digitális jel szükségszerűen bináris. Például a füstjeleknél a takaróval 
létrehozott füstgomolyagok, a morzekód 5-féle jele vagy a Braille-írás írásjelei, ame-
lyek 6 darab bites kódba képezik le a betűjeleket – tehát mindegyik számokká alakítja 
az információt –, így digitálisak, de nem binárisak.

43 Bár két lehetséges jelentéstartalom megjelenik egy elektromos kapcsolónál is, de más tudományterüle-
teken is alkalmazzák, mint például a politológiában. Bővebben lásd: Pokol (2004).
44 Megjegyzendő, hogy az ujjainkon is képesek vagyunk a kettes számrendszer szerint számokat mutatni 
egészen 2-nek  a 10. hatványán 1023-ig. Ha a jobb oldali első ujjunk van nyitva, az az 1, ha az első kettő, 
az a három. Vajon hogyan jelöljük a 4-et és a 84-et? 
45 Kettes számrendszerből tízes számrendszerbe váltás: jobbról balra haladva minden egyes számjegy 
a 2 eggyel nagyobb hatványát fejezi ki. A kettes számrendszerben ábrázolt szám értékét úgy kapjuk meg, 
hogy összeadjuk azokat a kettő-hatványokat, amelyek helyi értékénél 1 áll, vagy használjuk a Windows 
Számológépének programozó modulját.
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A bináris számrendszerben az adatokból képezett számok kimondása, leírása megle-
hetősen nehéz volna az ember számára, de ez a számítógépek szinte kizárólagos nyelve.

Az információ mértékegysége a bit (binary digit). Egy biten kétféle érték lehetséges. 
Jel vagy jel hiánya. A bithez kapcsolódóan fontos megjegyeznünk, hogy a számítástech-
nikában a 8 bites gépi szót a byte-ot (bájt) mint önállóan is értelmezhető mértékegységet 
használjuk.

Az informatikában mindkét alapegységét használjuk a bináris jeleknek, a bitet 
és a bájtot is.

Az információáramlás sebességét a gyakorlatban adatátviteli sebességnek nevez-
zük. Leggyakrabban használt mértékegysége: bps (bit per secundum), amellyel az egy 
másodperc alatt továbbított bitek számát mérjük. Többszörösei:

Kbps (ezer bit per szekundum),
Mbps (millió bit per szekundum),
Gbps (milliárd bit per szekundum),

Az adatmennyiségnél viszont a bájt az irányadó mértékegység és annak 210 (1024) hat-
ványai:

1. táblázat: Byte-mértékegységek

Byte-mértékegységek
SI46-prefixumok Bináris prefixumok

Név 
(Szimbólum)

SI 
Standard Értéke Név 

(Szimbólum) Értéke

kilobyte (kB) 103 = 10001 210 kibibyte (KiB) 210

megabyte (MB) 106 = 10002 220 mebibyte (MiB) 220

gigabyte (GB) 109 = 10003 230 gibibájt (GiB) 230

terabyte (TB) 1012 = 10004 240 tebibájt (TiB) 240

petabyte (PB) 1015 = 10005 250 pebibájt (PiB) 250

exabyte (EB) 1018 = 10006 260 exbibyte (EiB) 260

zettabyte (ZB) 1021 = 10007 270 zebibyte (ZiB) 270

yottabyte (YB) 1024 = 10008 280 yobibyte (YiB) 280

Forrás: a szerző

Fontos, hogy az SI-standard szerinti 10-es  hatványok és a hozzájuk kapcsolódó kilo- (ezer) 
mega- (millió) giga- (milliárd) előtagok mindig 1024-szeresen emelkednek. Ez a különb-
ség a terabájtnál már 10%, a yottabájtnál már 20%-os  különbséget eredményez.47

A hexadecimális számok. A számítástechnikában gyakran használják a tizenha-
tos – azaz hexadecimális (zsargonban: hexa) – számrendszert, amely az informatika 
kulcsfontosságú számrendszere a kettes számrendszer mellett. A tizenhatos számrendszer 
a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyeken kívül az A, B, C, D, E, F betűket (vagy ezeknek 

46 Nemzetközi Mértékegységrendszer, röviden SI (Système International d’Unités). 
47 Lambert 2001.
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kisbetűs megfelelőjét; mindkettő használat megengedett) használja, ezek segítségével 
ábrázolja a számokat.

A 0–9 számjegyek használata értelemszerű (azaz: a tízes számrendszernek megfelelő), 
az A számjegy 10-et, a B számjegy 11-et, a C számjegy 12-t, a D számjegy 13-at, az E 
számjegy 14-et és az F számjegy 15-öt jelöl (ez összesen 16 számjegy, tekintettel arra, 
hogy a nulla az első).

Egy hexadacimális szám éppen négy bitet (1 nibble-t) képvisel. Így tehát egy bájt 
értéke kifejezhető éppen egy kétjegyű hexadecimális számmal (a 00H – FFH interval-
lumban). Ezzel az ábrázolással egyszerűbb a bitsorozatokat leírni, könnyebb olvasni, 
és nehezebb eltéveszteni.

Az adatok tárolása

Az információ legkisebb, önállóan még értelmezhető részét elemi adatnak nevezzük. 
A számítógép által feldolgozott elemi adatokat három csoportba soroljuk:

1. számok,
2. szöveges információk,
3. logikai típusú adatok (igaz-hamis értékű).

A számítógépekben az információ kódolására különböző kódrendszereket alkalmaznak. 
A kódolás során egy jelkészlet elemeit megfeleltetik egy másik jelkészlet elemeinek.

A karakter (betűhely) egy leütés: 1 betű, egy szám, egy írásjel, 1 szóköz összefoglaló 
neve. Ezt tekintjük az információ egységének. A gépi ábrázolásban a karakterek eseté-
ben minden karakternek megfeleltetnek egy számot, a számítógép ezt a számot tárolja. 
A karakterek tárolásához sokféle kódrendszert alakítottak ki. A két legelterjedtebb kód-
készlet az ASCII és az UNICODE.

Az ASCII kódtábla (American Standard Code for Information Interchange – ASCII, 
kiejtve: eszki) szöveges adatokhoz használt, nemzetközileg egységes, szabványos 1 bájtos 
(8 bites) karekterkódolási séma, amely 256 jelet tartalmaz (0–255 között). Például a @
karakter hexa kódja: 40, decimális kódja: 64.

Az UNICODE kódtábla egy nemzetközileg egységes 16 bites karakterkódolási szab-
vány. Valamennyi nép valamennyi jelét tartalmazza. Ez már 65 536 lehetséges jelet 
tartalmaz.

A személyi számítógépek felépítése

Az első mai értelemben vett (elektronikus) digitális számítógépnek az Atanasoff–Berry 
Computer-t (ABC) nevezzük 1937-1942-ből.

A Neumann-architektúra, más néven a Neumann-modell egy számítógép-architek-
túrára kidolgozott modell, Neumann János és társai 1945. június 30-án  publikálták. 
A Neumann-architektúra szerint egy digitális számítógép a következő egységekből áll:

 – Aritmetikai-logikai egység (regiszterek),
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 – Vezérlő egység, ez tartalmazza a programszámlálót és az utasításregisztert,
 – Operatív tároló az adatok és az utasítások tárolására – memória,
 – Háttértár és a perifériákhoz tartozó be- és kiviteli mechanizmusok – input perifériák 

és output perifériák.

7. ábra: A Neumann-architektúra
Forrás: a szerző

A Neumann-architektúra mára a tárolt programú számítógép fogalmává vált.

A központi vezérlő egység – a processzor

Részei:
 – Vezérlőegység (control unit – CU) gondoskodik az utasítások lehívásáról, értelme-

zéséről és végrehajtásáról.
 – Aritmetikai-logikai egység (arithmetic logical unit – ALU) végzi el a processzor 

regisztereiben elhelyezett adatokkal az utasításokban kijelölt aritmetikai (számtani) 
és logikai műveleteket. Eredetileg a logikai műveletek (például és, vagy, kizáró-vagy, 
tagadás stb.) mellett kizárólag összeadásra volt képes, de a mai processzorok már 
a kivonás, szorzás és osztás mellett ezeknél bonyolultabb műveletekre is képesek.

 – A regiszterek a processzor belső tároló elemei, amelyeket „munkamemóriaként” 
használ. Az aktuális utasításhoz éppen szükséges adatok és memóriacímek táro-
lódnak itt.

A processzor egyik legfontosabb tulajdonsága az órajel, amelynek ütemére végzik fela-
dataikat a processzorok. Amikor megkapja egy elektronikus jel formájában az órajelet, 
akkor elvégzi a soron következő műveletet, amikor megkapja a következő jelet, akkor 
a következő műveletet végzi el. Egy másodperc alatt egy mai processzor egysége több 
milliószor kap jelet.
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A személyiszámítógép-piacon manapság két nagy processzorgyártó vetekszik egy-
mással, az Intel és az AMD. Az Intel a nagyobb, belőle vált ki az AMD. Mind a két 
processzorgyártónak nagy részesedése van a videokártyák piacán is.

Az Intel processzorok jelölésével kapcsolatban például az Intel Core i7 7500 U azt 
jelöli, hogy az Intel Core a márkajelzés, az i7 egy brandváltozó, ami a termékcsaládot 
jelöli, a négyjegyű szám első karaktere a generációt mutatja, a másik három magát a típust 
azonosítja, a mögötte lévő betű(k) pedig azt, hogy milyen tulajdonsággal ruházták fel 
a processzort.

Brandek:
 – Intel Core (M/i3/i5/i7),
 – Intel Pentium (desktop processzorok 2 maggal),
 – Intel Celeron (gyengébb desktop processzorok),
 – Intel Atom (például tableteknél, MID eszközöknél használt processzor),
 – Intel Xeon (szerverekbe szánt termékek).

A legnagyobb körben használt brand az Intel Core-t. A többi három szám minél 
nagyobb, annál erősebb a chip, nagyobb az órajel, a cache48 stb.49 A vállalat 2020-ban  
tart a 10. generációnál,50 így Core i9-10900K elnevezésben az Intel a Core i) márka alatt 
a 10. generációs 900-as  típusú asztali gépbe szánt szorzószármentes processzor.

Az AMD processzorok

Az AMD processzorok esetében az elmúlt időszakban x86-os  architektúra (tipikusan 
32 bites szoftverekhez) szerinti K5, K6, K7 széria, majd az x86-64 architektúra szerint 
(64 bites szoftverekhez) K8, K9, K10 sorozatok jelentek meg. A K10 sorozaton belül 
Buldozer, Bobcat, Jaguar, Zen architektúracsoportok jelentek meg. Ezek mindegyikén 

48 Ez egy gyorsítótár, amely memóriaként szolgál a processzor aktuális működésének támogatására. Jel-
lemző a processzorral egybeépítve. A processzor először a gyors cache-ből  próbálja elérni a szükséges 
adatot, és ha ott nem találja, akkor keresi a központi RAM memóriában. Mérete a számítási kapacitást 
növeli.
49 Az utótagokat tekintve generációktól függ, hogy miből milyet adnak ki, például az 5. generációnál 
voltak még C és R végű processzorok, K – szorzózármentes, tuningolható asztali processzor, T – gyen-
gébb, kevesebbet fogyasztó asztali processzor, H – erősebb grafikus képességekkel bíró mobil processzor, 
HK – erősebb grafikus képességekkel bíró, szorzózármentes mobil processzor, HQ – erősebb grafikus 
képességekkel bíró, quad-core mobil processzor, Y – erősen gyengített, energiatakarékos mobil procesz-
szor, U – még jobban gyengített mobil processzor, Intel Core M típusú processzorok a legfontosabb dolog 
az energiahatékonyság, tehát alapvetően igen alacsony órajelen működnek, viszont agresszív turbóval 
látták el őket, így ha kell, tudnak teljesíteni.
50 Itt már a processzoron belüli áramkörök 10 nm-es  vastagságúak. Egy nanométer a méternek egy milli-
árdod része. Például az emberi köröm egy másodperc alatt 1 nanométert nő. 
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belül számos fantázianevet adtak az egyes processzoroknak attól függően, hogy laptopba, 
asztali, vagy mikroszerverekbe tervezték-e.

2010-es  évek végéig az AMD eladásai sokkal alacsonyabbak voltak az Intelnél, de 
aztán a RYZEN processzorcsalád (Athlon, R3, R5, R7,51 R9) versenyképes termékekkel 
jelentkezett, ezzel piaci versenyt teremtve.

Az AMD processzorok nevében a G elnevezés azt jelenti, hogy grafikai chippel 
ellátott, míg az F sorozat ilyen chippel nem rendelkezik.

A két processzorgyártó közti verseny jelen sorok írása időszakában is zajlik. Az opti-
malizált felhasználói választást a célzott felhasználási módok határozzák meg52.

A mobiltelefonokban használt processzorok órajele, illetve számítási kapacitása 
az elmúlt évek felhasználói igényeinek változásával hatalmas fejlődésen ment keresztül, 
de ezen processzorokat egy másik jegyzetben ismertetjük.

Az alaplap

Az alaplap a központi vagy elsődleges áramköri lapkája egy számítógépes rendszernek 
vagy más összetett elektronikai rendszereknek.

A számítógép elektronikus elemei az alaplapra vannak építve. Az alaplap egy több-
rétegű nyomtatott áramköri lap, amelyen az egyes elemek fogadására több különböző 
méretű és alakú csatlakozó, illetve néhány előre beépített eszköz helyezkedik el. Ezek 
az elemek, illetve a kialakított csatlakozók eleve meghatározzák, hogy az alaplap milyen 
processzort tud fogadni, milyen frekvencián dolgozik, mekkora a RAM memória, hány 
és milyen fajtájú bővítőkártyahely található rajta, milyen a felhasználható memória típusa 
és maximális mérete stb. Az alaplapon olyan csatlakozók is találhatók, amelyek a „külső” 
kapcsolatokra szolgálnak: tápfeszültség, billentyűzet, egércsatlakozó, gombakkumulá-
tor helye a CMOS RAM számára. Ugyancsak idekapcsolódnak a számítógép előlapján 
található jelzőfények érintkezői, a házon található kapcsolók stb.

51 Ezek jellemzően az Intel core i3, i5, i7, i9 processzorcsaládnak felelnek meg sok paraméterükben.
52 Azaz nem mindegy, hogy videószerkesztéshez, mérnöki programokhoz vagy számítógépes játékokra 
használja-e.
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8. ábra: Az alaplap
Forrás: a szerző

Az alaplapgyártók nagy számban működnek a világon: ASRock, Asus, Biostar, EVGA 
Corporation Gigabyte Technology, MSI (Micro-Star International) stb.

A méretüket illetően az alábbi ábra nyújt segítséget:

9. ábra: Az alaplapok mérete
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alaplap#/media/F%C3%A1jl:VIA_Mini-ITX_Form_Factor_
Comparison.jpg (A letöltés dátuma: 2020. 03. 13.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alaplap#/media/F%C3%A1jl:VIA_Mini-ITX_Form_Factor_Comparison.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alaplap#/media/F%C3%A1jl:VIA_Mini-ITX_Form_Factor_Comparison.jpg
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A laptopokon belül azonban az alaplapok jellemzően nem négyzet alakúak, mivel az az 
egyes laptopházak belső kialakítása – azaz a vastagabb belső alkatrészek – vagy a hűtés 
miatt nagyon változó formában működnek.

Példa a szabálytalan laptopalaplap formára:

10. ábra: Szabálytalan laptopalaplap
Forrás: www.indiamart.com/proddetail/laptop-motherboard-repairs-14273562288.html (A letöltés 
dátuma: 2020. 03. 13.)

Az alaplapok sematikus vázát az alábbi kép mutatja be:

11. ábra: Az alaplapok sematikus váza
Forrás: http://el-gibbor.synthasite.com/my-assignments-2.php (A letöltés dátuma: 2020. 03. 13.)

http://www.indiamart.com/proddetail/laptop-motherboard-repairs-14273562288.html
http://el-gibbor.synthasite.com/my-assignments-2.php
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A fenti ábrában szereplő PCI (Peripheral Component Interconnect) a CPU és a perifériák 
összekötésére szolgáló processzorfüggetlen adatsín (illetve „busz”).

A PCI slotokon keresztül párhuzamos port csatlakozót, hangkártyát, hálózati kár-
tyát, játék port csatlakozót stb. lehetett az alaplaphoz illeszteni. A jelentősége az elmúlt 
időszakban megszűnt.

A PCIe (express) leginkább grafikus kártyák fogadására alkalmas és magasabb 
adatáramlást tesz lehetővé, mint a PCI busz vagy a korábban használt AGP csatlakozó 
(Accelerated Graphics Port).

PCIe csatlakozóból az alaplapokon jellemzően x16-os  és x1-es  van.53 Míg a PCI 1.0 
generáció 1x csatlakozón 250MB/s-ra  volt képes, addig a PCIe 4.0 2000MB/c sebességre 
képes.54

A ROM BIOS a bekapcsoláskor végrehajtandó programot tartalmazza.
A BIOS (Basic Input Output System – Alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) a számí-

tógép szoftveres és hardveres része közötti interfész megvalósítására szolgál. Fizikailag 
az alaplapon lévő BIOS, az egyes bővítőkártyákon található BIOS és ezek eszközmeg-
hajtói (driverek) együtt alkotják a számítógép BIOS-át. Ezek közül az alaplapi BIOS-a  
a BIOS legfontosabb része, mert ez tartalmazza az alapvető konfigurációs beállításokat 
és hajtja végre a diagnosztikai ellenőrzéseket.

A BIOS-t egy, az alaplapon elhelyezkedő integrált adattároló-áramkör tartalmazza 
(a régebbi típusokban ROM-ba égetve, később EEPROM, manapság Flash RAM-ban). 
A BIOS chipjének a kapacitását megabitekben (Mb) mérjük, egy chip általában 1-4 Mb 
memóriát tartalmaz. Két része van: fix rész, variábilis rész.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a számítógép helyes működését, a BIOS-nak  
ismernie kell a gép paramétereit, valamint a jelenlegi konfigurációt. Ez az információ 
egyrészt magába a BIOS-ba van bekódolva, másrészt a CMOS RAM (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor RAM) tárolja. A CMOS55 egy digitális integrált áramkör-
építési technológia, amely az elektrostatikus feszültségre is nagyon érzékeny. Táplálását 
akkumulátor vagy elem segítségével oldják meg. Ez is az alaplapon található. Ennek 
a rendszernek köszönhető, hogy a CMOS adatai a gép kikapcsolása után sem tűnnek el.

A BIOS tulajdonképpen egy firmware,56 ami jellemzően grafikus felületen biztosít 
lehetőséget a számítógép alapbeállításaira. Az egyes gyártók eltérő BIOS-okat alakítottak 
ki, de a menürendszerek hasonlóak.

53 Az x2, x4, x8 jelentősége nem olyan nagy, ritkábban találkozhatunk vele. 
54 Tervezés alatt áll a PCIe 6. verziója is, amely x16 csatlakozón elvileg 126 GB/s-ra  lesz képes.
55 Complementary Metal-Oxide Semiconductor, jelentése: komplementer fém-oxid félvezető.
56 Az elektronikai rendszerekben és a számítástechnika területén firmware (ejtsd: förmver) alatt azokat 
a rögzített, többnyire kis méretű programokat és/vagy adatstruktúrákat értjük, amelyek különböző elekt-
ronikai eszközök vezérlését végzik el. Nincs éles határ a firmware és a szoftver között. 
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12. ábra: Belépés a BIOS-ba
Forrás: www.drivereasy.com/knowledge/how-to-enter-bios-on-windows-10-windows-7/ (A letöltés 
dátuma: 2020. 03. 14.)

A BIOS menüjébe csak a gép bootolása során lehetséges belépni, gyártónként eltérő 
módon, de a Del, F1, F2, F3, ESC billentyűgombok lenyomásával. Ha Win 8, 10 ope-
rációs rendszer működése során nem jön fel bootoláskor a boot menü, akkor kikapcso-
láskor a shift billentyű lenyomása után a következő induláskor megjelenik a boot menü 
és választható a BIOS-belépéshez használható billentyű.

Az elavultnak számító BIOS utódjaként 2011-től  az EFI (Extensible Firmware 
Interface), majd 2014-től  az UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – egységes 
bővíthető firmware interfész) jelenik meg, amely már támogatja a grafikus megjelenést 
és a Secure Boot opciót, amely csak elektronikus aláírással ellátott kódot enged betöl-
teni, ezáltal sokkal biztonságosabb.57 A megjelenítés különbségeit mutatja az alábbi kép:

13. ábra: A megjelenítés különbségei
Forrás: https://how2do.org/how-to-update-the-pc-bios-uefi/ (A letöltés dátuma: 2020. 03. 14.)

57 https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface, illetve https://arstechnica.com/
information-technology/2016/08/microsoft-secure-boot-firmware-snafu-leaks-golden-key/ (A letöltés 
dátuma: 2020. 03. 14.)

http://www.drivereasy.com/knowledge/how-to-enter-bios-on-windows-10-windows-7/
https://how2do.org/how-to-update-the-pc-bios-uefi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://arstechnica.com/information-technology/2016/08/microsoft-secure-boot-firmware-snafu-leaks-golden-key/
https://arstechnica.com/information-technology/2016/08/microsoft-secure-boot-firmware-snafu-leaks-golden-key/
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Az alaplapok egyik legfontosabb tulajdonsága a processzor/CPU tokozása, foglalata.
Az egyes processzorgyártók az egyes processzorcsaládjaiknak más és más foglalatot 

követelnek meg. Eszerint az elmúlt időszak gyakrabban használt foglalatai: LGA1151, 
Socket H4, Socket AM2, Socket SP3, Socket TR4, LGA 2066, Socket sTRX4 stb.

Ezek a processzoron elhelyezett csatlakozótüskék száma, kialakítása, sűrűsége 
és a kapcsolat sebessége alapján eltérőek.

A RAM memória

Az alaplapok másik fontos tulajdonsága az elhelyezhető RAM memória foglalata.58

A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként: tetszőleges hozzáférésű 
memória, közvetlen hozzáférésű memória, véletlen hozzáférésű memória, bár ez utóbbi 
helytelenül terjedt el) egy véletlen elérésű írható-olvasható adattároló eszköz. Az elne-
vezés némileg félreérthető; a RAM-ba nem tartozik bele a szintén véletlen elérésű, csak 
olvasható memória, a ROM. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat 
és a feldolgozásra váró adatokat. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg 
a számítógép feszültség alatt van: kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek. Mivel 
a RAM jóval lassabb, mint a processzor, ezért a processzorban saját, gyors memória is 
van, a korábban említett cache.

A magyar véletlen elérés kifejezés nem pontos, hiszen a memória elérése nem vélet-
lenszerűen, hanem pontos címzések alapján történik, az angol random szó itt arra utal, 
hogy egy adott memóriarész elérésének gyorsasága független az elhelyezkedésétől59 
(ellentétben például egy merevlemez adattárolással, amikor az egyes pozícióktól a távoli 
adatokat hosszabb idő elérni)

A RAM memóriák korábban használt típusai voltak 1995 előtt az SRAM (Static 
random-access memory), majd 2001-ig  fejlesztették a DRAM-ot (Dynamic random-ac-
cess memory), később az SDRAM (Synchronous dynamic random-access memory), 
azaz szinkron dinamikus véletlen hozzáférésű memória. Ennek továbbfejlesztett válto-
zata a DDR SDRAM – Double Data Rate SDRAM –, azaz dupla adatátviteli sebességű 
SDRAM.

A DDR memória megjelenése 2000-ben  történt. 200-400 MHz működési frekven-
ciával működött. Majd a DDR2 a 2003. évben jelent meg, és 400-1066MHz működési 
frekvenciára képes. A 2007. évben megjelent DDR3 már 800MHz-től  2133 MHz, majd 
a 2014-től  induló DDR4 generáció 1600MHz működési frekvenciától használható. 2020-
ban  a kereskedelmi forgalomban kapható leggyorsabb DDR4-es  memória 4600MHz 
működési frekvenciára képes.

A DDR memóriákkal kapcsolatban meg kell említeni a GDDR3 (Graphics DDR3) 
memóriát, ami egy nagyobb sávszélességet biztosítani képes memóriaszabvány.  Grafikus 

58 Az 1950–1960-as  évek mágneses elven működő közvetlen hozzáférésű memóriáinak egyik típusa volt 
a ferritgyűrűs memória, de jelentősége az 1970-es  években elenyészett. 
59 Meyers 2004.
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kártyákon használták, csak integrált formában érhető el. Úgyszintén csak integrált for-
mában elérhető el a GDDR5 memória, amelyet a grafikus kártyák mellett használják még 
processzorok mellett is (például a PlayStation 4-ben). A GDDR5 memória kiépítéstől 
és modelltől függően körülbelül 50-150 GByte/másodperces sebességet tesz lehetővé.

Tápegység

Bár nem tűnik fontosnak az áramellátás biztosításáról szót ejteni, hisz az elektromos 
hálózatra illesztve a készülékek működnek, de néhány tulajdonságát fontos figyelembe 
venni a működés során.

A tápegység (angolul Power Supply Unit vagy röviden PSU) az az alkatrész, amely 
a számítógép működéséhez szükséges feszültségeket állítja elő. A 230V60 váltóáramot 
egyenárammá és törpefeszültséggé alakítja. Bár a számítógépben a tápegység után már 
230V-os  feszültséggel nem találkozunk, így az emberi szervezetre kevésbé veszélyes 
a számítógép ház belső részének megérintése, de annál inkább veszélyes a belső beren-
dezésekre, így a PC-k belső részéhez csak áramtalanítás után szabad nyúlni.

Az egyes alaplapcsaládok eltérő tápfeszültség-csatlakozókat igényelnek. Jelenleg 
az ATX a leggyakrabban használt tápegységtípus személyi számítógépekben. Ezek hasz-
nálata során az alaplap folyamatosan kap egy alacsony (+5 V) feszültséget, így lehetővé 
válik, hogy a gépet szoftveres úton leállítsuk, illetve külső hardveregység segítségével 
(például modem, hálózati kártya) felébresszük, tehát az alaplap tudja vezérelni a táp-
egységet.

A tápegységből jellemzően induló kábelirányok és -típusok:
 – alaplapi tápfeszültség-ellátást szolgáló 24 (régebben 20) pólusú csatlakozó, amely-

ben 3,3 V, 5 V, 12 V feszültségű erek, kommunikációra szolgáló erek működnek 
szabványosítva;

 – az alaplapon szereplő CPU feszültségellátását szolgáló 4 pólusú négyzet alakú csat-
lakozó;

 – FDD – azaz floppycsatlakozó – még szerepel a tápegységek csatlakozói közt, de 
kevésbé használatos;

 – HDD csatlakozó – azaz molex csatlakozó;
 – SATA csatlakozó.

A HDD és SATA csatlakozótípus feszültsége és kábelosztása átalakítható egymásba. 
Ilyen átalakítható csatlakozó látható a mellékelt képen.

PCI-Express csatlakozó a PCIe grafikus kártyák tápellátását biztosító 6, illetve 8 
erű csatlakozó.

60 A tengerentúlra is tervezett tápegységek automatikusan képesek 110 V feszültséget is a szükséges 
feszültségre transzformálni.
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14. ábra: Átalakítható csatlakozó
Forrás: a szerző

Adattárolás – háttértárak

Működési elvük szerint 3 fő csoportra oszthatók:
1. Optikai adattárolók: CD-RW, DVD-RW, BlueRay.
2. Mágneses adattárolás: idesorolhatóak a korábban használt hajlékony lemezes meg-

hajtók (floppy), szalagos meghajtók, de ezek jelentősége az elmúlt évek során ele-
nyészett.

3. Elektronikus adattárolás: szilárd félvezető áramkörre épülő tárak.

Természetesen a korábban említett csoportokban is szükség van az elektromos áramra, 
de lényeges különbség, hogy itt az adat fizikai térben megvalósuló rögzítéséhez sem 
lézer (optikai), sem mágneses tér nem szükséges.

Idesorolhatók az SSD, pendrive, flash memóriák.

Optikai adattárolók

Az első, kereskedelmi forgalomba került, ma is működő formátum a CD (Compact Disk) 
lemez.

Az egyes generációk lefelé kompatibilisek, azaz a későbbi technológiát (például Blue-
Ray) használó lejátszók olvassák a korábbi szabványokat (például CD).

A CD egy digitális optikai lemezes adattárolási formátum, amelyet a Philips és a Sony 
invenciójaként adtak ki 1982-ben. A formátumot eredetileg csak a hangfelvételek 
(CD-DA) tárolására és lejátszására fejlesztették ki, de később az adatok tárolására is 
(CD-ROM). Ezekből számos más formátum származik, köztük az egyszer írható audio- 
és adattároló (CD-R), az újraírható adathordozók (CD-RW), a videó kompakt lemez 
(VCD), a szuper videó kompakt lemez (SVCD), a fénykép CD, a kép CD, a kompaktle-
mez-interaktív (CD-i) és továbbfejlesztett zenei CD.
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A lemezen kb. 6 kilométer61 hosszúságú spirálon helyezkednek el az adatok. A gyá-
rilag készített lemezek egy mester nyomólap segítségével kerülnek rá egy műanyag 
lemezre, amelyet egy fényes alumínium lemez fed. Az adatok tehát nem a csillogó olda-
lon, hanem a „hátsó”, jellemzően festékkel fedett oldalon vannak, így arról az oldalról 
sok esetben sérülékenyebbek. Az írott, illetve újraírt lemezek esetében a tárolási hőmér-
séklet változása, fény, páratartalom, vegyszerek és mechanikai sérülések is okozhatnak 
adatvesztést.

1995-ben  jelent meg a DVD (Digital Versatile Disc vagy Digital Video Disc) lemez. 
Ehhez szintén lézerfényt használnak. Ennek megfelelően az információ tárolására szol-
gáló lyukacskák (pits) és a nyomok (tracks) közti távolságot 0,74 µm-re  csökkentették. 
Az egyoldalas szimpla DVD lemezek maximális kapacitása 4,7 GB. További újításként 
bevezették a kétrétegű írást, ennek megfelelően a szabványméretű lemezek kapacitását 
8,5 GB-ra  növelték. A kétoldalas DVD-n már 17 GB adat rögzíthető.

Fizikai mérete megegyezik a CD lemez méretével. A DVD lemezek fizikai felépítése 
hasonló a CD lemezekéhez, csak a bemélyedések egymástól való távolsága kisebb, mint 
a CD lemezeken (a fele – azaz 400 nm). Ezáltal nagyobb az adatsűrűség, és nagyobb táro-
lókapacitás érhető el. Itt is van egyszer írható (DVD-R, DVD+) és újraírható (DVD-RW, 
DVD+RW).62

Mágneses adattárolás

A rögzítés elméleti alapja, hogy digitális adatokat, azaz a jel és a jel hiányát egy adat-
hordozó megmágnesezett felületén tulajdonképpen fizikai/analóg jellé alakítjuk olyan 
formában, hogy azt gépi feldolgozással a lehető leggyorsabb rögzítési és kiolvasási lehe-
tőséggel megbízhatóan tárolhassuk.

Fizikai valóságában a megmágnesezhető anyag fölött elektromágneses tekercsek 
mozognak (vagy az adathordozó mozog a megmágnesezhető anyag alatt, vagy mindkettő 
mozog a másikhoz képest), és a tekercsekben elektromos impulzusok hatására keletkező 
mágneses tér fizikai nyomot hagy az anyagban, amely később újra kinyerhető – visz-
szaolvasható.

A felülethez közel író- és olvasófej működik.63 Az olvasófejben a mágnesezett felü-
letnél elektromos áram keletkezik a tekercsben és az információ meghatározható a visz-
szaolvasott jel polarizációjából.

61 http://www.lightbyte.com/SpiralLength.htm (A letöltés dátuma: 2020. 03. 20.)
62 Létezik DVD RAM is, amelynek adattárolási struktúrája szorosan kapcsolódik a merevlemez-techno-
lógiához, de gyártását már megszüntették. Volt HD DVD, amelyet a BlueRay veresenytársának szántak, 
de alulmaradt.
63 A fejlesztések során a külön író- és olvasófejeket egy egységbe rendezték, majd több ilyen egység kapott 
helyet, amelyek több sávon keresztül írták, olvasták a jeleket.

http://www.lightbyte.com/SpiralLength.htm
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Több ilyen megmágnesezhető anyag áll rendelkezésre, amelyeknek az IT hardver 
gyártóknál történő megjelenését vagy háttérbe szorulását leginkább az előállításhoz 
szükséges technikai fejlettség, az előállítási költségek és a megbízhatóság befolyásolják.64

Mágnesszalag

1951-ben  UNIVAC-I65 számítógépben az UNISERVO volt az első mágnesszalagos adat-
tároló eszköz, amelynek a tényleges átviteli sebessége másodpercenként körülbelül 7200 
karakter volt.

Azt gondolhatnánk, hogy a mágnesszalagon történő adatrögzítést az elmúlt időszak-
ban a technológia túlhaladta, de valójában csak egy speciális szegmensre szorult visz-
sza. Vállalati környezetben, ahol fontos a nagy mennyiségű adat megbízható tárolása 
olcsón, és nem fontos szempont a gyors adatelérés, ott helye van jelenleg is az ilyen 
rendszereknek. Az üzletmenet folytonosságának (business continuity) előfeltétele nem-
csak a rendszeres adatmentés, adatarchiválás, hanem a biztonsági mentés telephelyen 
kívüli, offsite elhelyezése is. Az archív adatokat tartalmazó adathordozókat sok esetben 
mágnesszalagos adathordozókon helyezik el. Ilyen lineáris szalagmegnyitású (LTO) 
rendszereket66 kínálnak a nagy IT-gyártók, például: IBM, HP, Fuji, Sony, Maxell stb.

Szintén mágnesszalagos rögzítés történik a VHS és audiokazettákon is, de itt a jelek 
analóg formában kerülnek rögzítésre.

Mágnesszalagos rögzítés a bankkártyákon található mágnescsík is, amelyet egyre 
jobban kiszorít a chipes67 adattárolás, amíg azonban nem történik meg a készpénzkímélő 
fizetési megoldások közül a mágnescsíkos azonosítás teljeskörű kizárása, addig van 
lehetőség az ezekkel való visszaélésre.

A mágnescsík a plasztikkártyákon tulajdonképpen a VHS kazettákkal azonos tech-
nológiával készült szalag, ami egy szabványos 85,60 mm × 53,98 mm lekerekített sarkú 
PVC – poli(vinil-klorid) – kártyára kerül felragasztásra.

A mágnescsíkon 3 sávban lehetséges a szabvány68 szerint adatokat rögzíteni, amelyek 
tartalmazzák/tartalmazhatják a kártyához tartozó számlaszámot, a kártyabirtokos nevét, 
a lejárati időt, a szolgáltatási kódot, az ellenőrző kódot stb. A tárolási megoldás egyrészt 
sérülékeny a fizikai behatásokra is, de különösen a mágneses külső hatásokra. A fő 
sérülékenysége azonban nem ebben áll, hanem abban, hogy nagyon olcsó eszközökkel 
teljes funkcionalitását, adattartalmát át lehet másolni egy másik mágnescsíkos kártyára, 

64 A buborékmemóriás adattárolás mozgó alkatrészek nélkül volt képes adatot tárolni, de merevlemezek 
és a félvezető memóriachipek kiszorították ezeket az 1980-as  években.
65 Ez volt az első általános célú elektronikus digitális számítógép üzleti alkalmazásra 2,25 MHz-es  órajellel 
és 7,6 tonna súllyal.
66 További szalagos adattárolók: DLT, SDLT, RDX, DAT DDS, AIT, QIC kazetták.
67 Az EMV chipről bővebben lásd: https://www.creditcards.com/credit-card-news/emv-faq-chip-cards-
answers-1264/ (A letöltés dátuma: 2020. 03. 20.)
68 ISO/IEC 7813:2006

https://www.creditcards.com/credit-card-news/emv-faq-chip-cards-answers-1264/
https://www.creditcards.com/credit-card-news/emv-faq-chip-cards-answers-1264/
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és abban az esetben, ha az azonosítás csak a mágnescsík alapján történik, a visszaélések 
nagyon könnyen megvalósíthatóak.

Floppy disk – hajlékony lemez

A hajlékonylemez maga egy kör alakú, mindkét oldalán mágnesezhető réteggel ellátott 
vékony műanyaglap. A külső fizikai behatásoktól egy tok védi meg és író-olvasó fej(ek) 
és a forgató mechanika hozzáférését a tokon megfelelő rések kivágásával teszik lehetővé.

Készült belőle 8”, 5,15” és legelterjedtebb formájában 3,5 hüvelykes méretben – utóbbi 
adattárolási képessége 1,44 MiB, illetve 2,88 MiB volt.

Jelentősége a 2000-es  évek végére megszűnt.

Merevlemez

A mágneses adattárolás legelterjedtebb formája a merevlemez, amely egy vagy több, 
mágneses anyaggal bevont merev, gyorsan forgó korong/tálca/lemez segítségével valósul 
meg. A lemezek együtt működnek a mágneses író-olvasó fejekkel, amelyek általában 
egy mozgó működtető karon elrendezve helyezkednek el. A megmágnesezett felületen 
az egyes blokkok és az adatok bármilyen sorrendben tárolhatók és lehívhatók. A HDD-k 
tartós tárolók, amelyek a tárolt adatokat még kikapcsolt állapotban is megtartják.

Részletes működésük, felépítésük – lásd később: külön jegyzetben.

Elektronikus adattárolás

Félvezető memória

A félvezető memória félvezető alapú integrált áramkör (integrated circuit IC) chipeket 
használ az információk tárolására. Az adatokat általában fém-oxid-félvezető (metal-oxi-
de-semiconductor – MOS) memóriacellákban tárolják. A félvezető memória chip több 
millió memóriacellát tartalmazhat, apró MOS mezőhatású tranzisztorokból (metal-oxi-
de-semiconductor field-effect transistor – MOSFET) és/vagy MOS kondenzátorokból állva.

A századforduló óta a flash memória folyamatosan teret hódít az otthoni számítógépek 
offline tárolóinak piacán. A notebook és az asztali számítógép gyártói már 2006-ban  
elkezdték a flash alapú tartós állapotú meghajtók (solid-state drives – SSD) használatát 
alapértelmezett konfigurációs beállításként a másodlagos tároláshoz, a hagyományosabb 
HDD mellett vagy ahelyett.

Jelentőségéből adódóan a kibernyomozó, illetve informatikai nyomozó szakirányon 
tanulmányokat folytató hallgatók számára az utóbbi két csoportba tartozó eszközökön 
(HDD, valamint SSD és Flash memória) történő adattárolás technológiája, a fájlrendsze-
rek, a kriminalisztika szempontjából lényeges további tulajdonságok kiemelt jelentőség-
gel bírnak és meghaladják jelen könyv terjedelmi korlátait, így azok egy külön jegyzet 
keretein belül kerülnek részletes kifejtésre.



5. fejezet 
Infokommunikációs hálózatok – hírközlő hálózatok

Kovács Zoltán

Bevezetés

Az infokommunikációs hálózatok alapjait a hírközlő hálózatok teremtették meg. Graham 
Bell az 1876. 10. 05–11. között megrendezett Centennial Exhibition of Arts, Manufactures 
and Products of the Soil and Mine elnevezésű philadelphiai világkiállításon mutatta be 
már működő, hangátvitelre képes első telefonkészülékét. 1877 februárjában pedig már 
a Salemet Bostonnal összekötő, mintegy 25 kilométeres szakaszon, a gyakorlatban is 
demonstrálta a hangátvitel lehetőségét elektronikus eszközökkel.69 Az első telefonköz-
pontot Puskás Tivadar ötlete alapján valósították meg az Egyesült Államokban. Puskás 
1876 őszétől 1877 nyaráig Thomas A. Edison mellett a Menlo Park-i  műhelyekben maga 
is dolgozott ennek megtervezésén, majd magának a telefonközpontnak az elkészítésén 
is. Ezek a találmányok tették lehetővé, hogy elektronikus úton hangkapcsolatot létesít-
sünk közvetlenül emberek, cégek között, ennek alapjain fejlődtek ki a modern hírközlő 
hálózatok.

A technológia fejlődésével, az egyre újabb ötletek, találmányok megjelenésével 
és beépülésével mára gyökeresen átalakult – és további átalakulás alatt áll – a hírköz-
lés. Az internet jelentette szabadság felhasználásával olyan alternatív távközlési módok 
jelentek meg, amelyek a következő évtizedekben nemcsak a hírközlés technológiáját, 
de az immár a több mint száz éve fennálló szolgáltatói modellt is várhatóan teljes mér-
tékben megváltoztatják. Ha csak a hangátvitelt nézzük, akkor az internetprotokoll (IP) 
felhasználása ennek technológiájában, vagy a hagyományos hírközlési szolgáltatókat 
megkerülő, internetalapú kommunikációs szolgáltatók (ezeket hívjuk OtT-knek vagy 
alkalmazásszolgáltatóknak) és szolgáltatások megjelenése (például Skype) és elterjedése 
jól mutatják ezt a folyamatot.70

Mindezek mellett azonban ma még működnek, és várhatóan még jó néhány évig, de 
akár évtizedig fennmaradhatnak az olyan, jelenleg is üzemelő hírközlő hálózatok, mint 
a fix (helyhez kötött) telefonok. Éppen ezért célszerű áttekinteni a ma prosperáló, a téma 
szempontjából, azaz a nyomozati munkában releváns hírközlő hálózatokat, valamint azt, 
hogy a nyomozás során milyen jellegű információkhoz juthat hozzá a nyomozó.

69 Szücs 2015.
70 Kovács 2015.
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A kibernyomozók számára releváns hírközlő hálózatok

A hírközlési hálózatokon nyújtott szolgáltatások közül a kibernyomozók számára első-
sorban az alábbiak lehetnek relevánsak:

 – fix (helyhez kötött) telefonszolgáltatások;
 – telefon alközponti szolgáltatások;
 – mobiltelefon-szolgáltatások;
 – mobilinternet-szolgáltatások.

Több ok miatt foglalkozik ezekkel a szolgáltatásokkal ez a fejezet. Egyrészt ezen szol-
gáltatásokhoz kapcsolódnak olyan hírközlési hálózatok, amelyek Magyarország területén 
megtalálhatóak, így azokból a megfelelő információk a nyomozók számára elérhetők 
és kinyerhetők. Másrészt ezen szolgáltatások használata még mindig jellemző hazánkban, 
még akkor is, ha egyes szolgáltatások (például fix – helyhez kötött – telefonszolgálta-
tások) felhasználási aránya folyamatosan csökken. Ezt mutatja be az alábbi, 2. táblázat: 
Magyarországon bekapcsolt hangátviteli csatornák száma a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) adatai alapján.

2. táblázat: Magyarországon bekapcsolt hangátviteli csatornák száma az NMHH adatai alapján

Bekapcsolt hangátviteli csatornák száma (db)
Időszak

Teljes piacra vonatkozó becsült érték (db)
év hónap

2018.
november 3075532
december 3079730

2019.

január 3078517
február 3081023
március 3074304
április 3073230
május 3072389
június 3071418
július 3071872
augusztus 3067483
szeptember 3065633
október 3056594
november 3051943

A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország 
Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. 
adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes hangpiac 96%-át. (bekapcsolt hangátviteli csatornák 
száma/lakosság szám)*100

Forrás: a szerző
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Harmadrészt ezek közül az internetelérést biztosító szolgáltatásokhoz használt kiszolgáló 
infrastruktúra adja meg a lehetőséget az OtT szolgáltatók vagy alkalmazásszolgálta-
tók által nyújtott, egyre jobban terjedő kommunikációs módok használatára. Jellemző, 
hogy a szélessávú internetelérést biztosító szolgáltatások aránya folyamatosan emelke-
dik hazánkban. Ezt mutatja az alábbi, 3. táblázat: Magyarországi nagysebességűinter-
net-előfizetések aránya az NMHH adatai alapján.

3. táblázat: Magyarországi nagysebességűinternet-előfizetések aránya az NMHH adatai alapján

Optikai és Docsis 3 hálózaton igénybe vett internet-előfizetések száma
Időszak

Nagysebességű (30 Mbit/s feletti) internet-előfizetések aránya
év hónap

2018.
november 69,6%
december 69,9%

2019.

január 70,3%
február 70,5%
március 70,9%
április 71,1%
május 71,5%
június 71,8%
július 72,2%
augusztus 72,5%
szeptember 72,9%
október 73,5%
november 74,0%

A Magyar Telekom Nyrt., a Digi csoport: (Invitel Zrt., DIGI Kft.), a Vodafone csoport (UPC Magyarország 
Kft., Vodafone Magyarország Zrt.), a PR-TELECOM Zrt., a Tarr Kft., a ViDaNet Zrt. és a PARISAT Kft. 
adatai alapján. Ezek a szolgáltatók lefedik a vezetékes szélessávű internet-piac 90%-át.

Forrás: a szerző szerkesztése NMHH 2019 alapján

A vezetékesinternet-szolgáltatásokat az Infokommunikációs hálózatok – IT-hálózatok 
fejezet mutatja be.

Fix (helyhez kötött) telefonhálózatok
Fix (helyhez kötött) telefonhálózatok felépítése

A fix (helyhez kötött) telefonhálózatok sematikus felépítését az alábbi, 15. ábra mutatja.
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15. ábra: Telefonhálózatok sematikus felépítése
Forrás: a szerző szerkesztése Tanenbaum–Wetherall 2013 alapján

Az egyes készülékek kapcsolóközpontokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Amikor 
A szám (hívó) hívja B számot (hívott), akkor ez a híváskezdeményezés a helyi kapcsoló-
központba fut be. Amennyiben a hívott szintén ugyanebbe a helyi kapcsolóközpontba van 
bekötve, akkor az előfizetők összekapcsolását ez a kapcsolóközpont elvégzi. Amennyiben 
a hívott fél másik helyi kapcsolóközponthoz kapcsolódik, akkor a hívás a távhívóköz-
pontokon keresztül jön létre.

A fenti, 15. ábra (Telefonhálózatok sematikus felépítése) csak eddig a hierarchia-
szintig mutatja be telefonhálózatok működését. Ennél magasabb szintek is léteznek, így 
a távhívóközpontokat is további, ún. köztes kapcsolóközpontok kötik össze, amelyek 
segítségével nagy távolságú hívásokat lehet lebonyolítani.

Ezt mutatja be az alábbi, 16. ábra.

16. ábra: Tipikus áramköri út egy nagy távolságú hívás esetén
Forrás: a szerző szerkesztése Tanenbaum–Wetherall 2013 alapján
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Korábban a rendszer minden eleme és átviteli uta teljesen analóg technológián alapult, 
ma már jellemzően teljes mértékben digitalizálták azokat. Természetesen köztes megol-
dások is megtalálhatók még, ahol bizonyos elemek (jellemzően az előfizetői készülékek 
és a helyi kapcsolóközpont bizonyos részei) még analógok maradtak. Ezek azonban 
általánosságban nem befolyásolják a nyomozó számára releváns információkat.

A nyomozások szempontjából fontos információkat a szolgáltatók által üzemeltetett 
kapcsolóközpontokban lehet fellelni, így a továbbiakban ezekkel foglalkozunk.

Napjainkban jellemzően két különböző kapcsolási módszert használnak a hívások fel-
építésére: az ún. vonal- (vagy áramkör-) kapcsolt és az ún. csomagkapcsolt technológiát.

 – vonal- (vagy áramkör-) kapcsolt technológia:
Ebben az esetben a hívás során a két végpont (hívó és hívott) között egy fix, dedikált 

kapcsolat épül ki, amely a hívás kezdetétől annak végéig folyamatosan fennmarad. Ha 
a fizikai kapcsolat megvan, akkor ezen keresztül viszik át az adatokat, majd bontják 
a vonalat. Erre mutat példát az alábbi 17. ábra (Vonal- és csomagkapcsolt kapcsolási 
módok) (a) része.

17. ábra: Vonal- és csomagkapcsolt kapcsolási módok
Forrás: a szerző szerkesztése Tanenbaum–Wetherall 2013 alapján

Ez persze egy leegyszerűsített ábra. Ebben az egyes dobozok a kapcsolóközpontokat 
jelképezik, és – a könnyebb érthetőség kedvéért – nem tartalmaz olyan részeket, mint 
amilyenek a kapcsolóközpontok közötti átviteli utak (ilyenek lehetnek például az üveg-
szálak, mikrohullámú átvitelek stb.) vagy a kapcsolóközpontok által kezelt akár több 
ezer ki- és bejövő kapcsolat.

A vonalkapcsolt esetben a kapcsolatnak a beszélgetés (vagy az adatátvitel) előtt ki kell 
épülnie, az erre szolgáló jelzéseknek és visszaigazolásoknak át kell mennie a rendszeren, 
és csak ezután kezdődhet meg a tényleges kommunikáció. A hálózat kihasználtsága 
gyenge, hiszen akkor is fenn kell tartani a dedikált kapcsolatot, amikor éppen nincs 
kommunikáció a két fél között (például épp nem beszélnek). Éppen ezek miatt – amikor 
a beszéd átvitelére is jellemzően IP-hálózatokat használunk, ez a kapcsolási technológia 
egyre jobban háttérbe szorul.
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 – csomagkapcsolt technológia:
Ebben az esetben az üzenetet (legyen az adat vagy hang) adott méretű csomagokra 

bontja a rendszer, és azokat továbbítja – akár csomagonként más-más útvonalon. Az ezek-
hez használt útvonalválasztók ún. tárol és továbbít módszert alkalmazva, a leggyorsabb 
és/vagy legolcsóbb irányokat választva továbbítják az egyes csomagokat. Ezen módszer 
esetében a csomagok a fogadó félhez nem feltétlenül a küldés sorrendjében érkeznek 
meg, azaz egy később küldött csomag akár hamarabb is megérkezhet, mint egy korábban 
elindított társa. Így az eredeti üzenetet a fogadó félnél lévő eszköznek kell a beérkező 
és általa tárolt csomagokból újra összeállítania.

Erre mutat példát a 17. ábra (b) része.
A csomagkapcsolt technológiánál jobb a hálózat kihasználtsága, nem érdekes az átvi-

tel (hívás) időtartama, ugyanakkor érdekes az átvitt információ mennyisége (jellemzően 
ez alapján történik itt a számlázás, míg vonalkapcsolt esetben a hívás időtartama alapján). 
Ennél a technológiánál egy hálózati elem kiesése nem okoz végzetes problémát az üzenet 
továbbításában, míg a vonalkapcsolt technológia esetében igen. Az IP-alapú hálózatok 
ezt a technológiát használják.71

A kibernyomozó számára releváns adatok a fix (helyhez kötött) telefonhálózatokban
Egy nyomozás során a szolgáltató a kapcsolóközpontokból általában az alábbi ada-

tokat, információkat képes szolgáltatni a nyomozó számára:
 – az előfizetők adatai (név, lakcím, szerződéses adatok, számlázási adatok);
 – híváslisták (az adott előfizető által kezdeményezett, fogadott hívások adatai, adott 

esetben a sikertelen hívások adatai – hívó, hívott fél azonosítói, hívás kezdeti idő-
pontja, időtartama);

 – megfelelő engedélyek birtokában az engedélyezett telefonok forgalmazásának lehall-
gatása.

Meg kell jegyezni, hogy az egyes kapcsolóközpontok, telefonhálózatok mind technika-
ilag, mind pedig topológiában nagyon eltérhetnek egymástól, így adott esetben a fenti 
adatok, információk nem mindegyike vagy azok nem teljeskörűen férhetők hozzá egy 
adott szolgáltató rendszerében. Ugyanakkor adott esetben a fent felsoroltak mellett más 
adatokat, információkat is képes a szolgáltató biztosítani a nyomozók számára. Éppen 
ezért minden esetben célszerű a lehetőségekről a szolgáltató erre a célra dedikált – álta-
lában biztonsági – embereivel konzultálni.

A fix (helyhez kötött) telefonhálózatok esetében az előfizetői készülékek ritkán 
tárolnak/tartalmaznak olyan információkat, amely a nyomozó számára értékes lehet. 
Ma már egyre ritkábban használnak üzenetrögzítőt otthon, vagy például faxkészüléket 
az irodában. Mindemellett azonban előfordulhat olyan (például számítógép használata 
végpontként), amely miatt az adott ügyben mindig érdemes átgondolni, hogy kinyer-
hető-e valamilyen értékes, adott esetben csak ott fellelhető információ az előfizetői 
készülékekből is.

71 Tanenbaum–Wetherall 2013.
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Telefonalközponti hálózatok
Telefonalközponti hálózatok felépítése

A telefonalközponti hálózatok felépítése viszonylag egyszerű. A hagyományos alköz-
pontok gyakorlatilag néhány, a szolgáltatótól érkező telefonvonalat fogadnak egy tele-
fonalközpontban, és ugyanide kapcsolódnak a belső (általában egy vállalat dolgozóinak 
kiosztott) telefonkészülékek is. Az alközpont egyrészt a belső telefonkészülékek (mel-
lékállomások) egymás közötti kapcsolódását biztosítja, másrészt költséghatékonyan 
oldja meg a kifelé irányuló hívásokhoz a külső telefonvonalak hozzárendelését (így jóval 
kevesebb külső vonal elég így, mintha minden mellékállomásra saját fővonalat kötnénk), 
harmadrészt lehetővé teszi, hogy a kintről érkező hívások a megfelelő melléken végződ-
jenek. Egy telefonalközpont felépítését mutatja a 18. ábra.

18. ábra: Vállalati telefonalközpont
Forrás: a szerző szerkesztése Ozeki (s. a.) alapján

Ma már a telefonalközpontok jellemzően IP-alapú hálózatokat és jelátvitelt használnak. 
Ezek felépítése csupán némileg különbözik a hagyományos (analóg vagy digitális, de 
még nem IP-alapon működő) telefonalközpontokétól, azonban szolgáltatásai sokkal 
kiterjedtebbek (például videohívást is lehetővé tesznek, akár a mellékállomások között 
is). Egy ilyet mutat be a 19. ábra: IP vállalati telefonalközpont.

19. ábra: IP vállalati telefonalközpont
Forrás: a szerző szerkesztése Dcnet India (2019) alapján
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Ma már megjelentek a különféle virtuális alközpontok is, amelyek lényege, hogy egy 
külső szolgáltató (lehet az hírközlési szolgáltató is, például a Vodafone Magyarország 
Zrt. is kínál ilyen szolgáltatást) távolról nyújtja az alközpont funkcionalitását. Ebben 
az esetben a vállalat helyi kommunikációs eszközei nem a vállalatnál elhelyezett alköz-
ponton keresztül, hanem egy felhőalapú megoldás segítségével állnak egymással össze-
köttetésben.72 Egy ilyet mutat be a 20. ábra: Virtuális telefonalközpont.

20. ábra: Virtuális telefon alközpont
Forrás: a szerző szerkesztése The Ultimate Hosted Cloud PBX Solution (s. a.) alapján

A kibernyomozó számára releváns adatok a telefonalközponti hálózatokban

A nyomozás során egy alközpontból általában az alábbi adatokhoz, információkhoz 
lehet hozzájutni:

 – az alközponthoz kapcsolódó belső készülékek (mellékállomások) azonosító adatai, 
az azokat használó felhasználó azonosító adatai;

 – az alközpont által használt külső kapcsolódási vagy más néven fővonali adatok 
(vezetékes szolgáltatások telefonszámai, mobiltelefon-szolgáltatások telefonszámai, 
IP-címek)

 – híváslisták (az alközponthoz kapcsolódó belső készülékek vagy más néven mellé-
kek, egymás közötti és külső irányba/irányból bonyolított forgalmazásának adatai);

 – megfelelő engedélyek birtokában az engedélyezett mellékek forgalmazásának lehall-
gatása.

Meg kell jegyezni, hogy az egyes alközpontok mind technikailag, mind pedig beállí-
tásokban nagyon eltérhetnek egymástól, így adott esetben a fenti adatok, információk 
nem mindegyike vagy azok nem teljeskörűen férhetők hozzá egy adott alközpontban. 
Ugyanakkor adott esetben a fent felsoroltak mellett más adatok, információk is kinyerhe-

72 Campanella 2017.
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tők. Éppen ezért minden esetben célszerű a lehetőségekről az alközpont üzemeltetőjével 
konzultálni.

Amennyiben egy adott vállalat virtuális alközpontot vesz igénybe, akkor is az adott 
vállalatnak kell teljesítenie a hatósági megkeresést, ám elképzelhető, hogy a fenti infor-
mációk megszerzéséhez, a technikai lebonyolítás érdekében (például lehallgatás meg-
valósítása) adott esetben a virtuális alközpont szolgáltatóját is meg kell, vagy célszerű 
megkeresni.

A telefonalközpontok esetében az előfizetői készülékek jellemzően akkor tárolnak/
tartalmaznak olyan információkat, amely a nyomozó számára értékes lehet, ha azok 
valamilyen több tudással, funkcionalitással ellátott eszközök (például számítógép, okos-
telefon, IP-telefon). Emiatt szintén minden esetben érdemes konzultálni az alközpont 
üzemeltetőjével.

Mobiltelefon-hálózatok

Napjainkban a mobil infokommunikációs hálózatokat használjuk leginkább. A szóhasználat 
itt nem véletlen, hiszen a mobil rádiótelefon-hálózatokat ma már messze többre használjuk, 
mint telefonálásra. A szolgáltatók a hagyományosnak tekinthető hang- és rövid szövege-
süzenet-küldés mellett ma már szélessávú internetelérést is biztosítanak, mobil készüléke-
ink, okostelefonjaink pedig sokkal inkább nyújtják egy kisméretű, hordozható számítógép 
szolgáltatásait, amelyen – mellesleg – telefonálni is lehet. A mobilkommunikáció változását 
jól szemlélteti az alábbi, az egyes generációk képességét is tartalmazó 21. ábra.

21. ábra: Mobilkommunikáció generációi
Forrás: a szerző szerkesztése India calling (s. a.) alapján

Mobiltelefon-hálózatok felépítése

A mobiltelefon-rendszerek felépítésének magyarázatát a beszédátvitelre alkalmas 2G 
rendszer felépítésével célszerű kezdeni. Egyrészt azért, mert ma is ez képezi a beszédát-
vitelkor használt hálózatok alapját (napjainkban ugyan a nagy sebességű  adatátvitelre 
 tervezett 4G rendszerekben már használnak a szolgáltatók IP-alapú beszédátvitelt, 
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ez az ún. VoLTE,73 ám ez többnyire csak a honos hálózaton érhető el, jelenleg külföldi 
hálózat használatakor, ún. roaming alkalmával még jellemzően nem), másrészt ezt kiegé-
szítve egyszerűen be lehet majd mutatni az adatátvitelt is. Az alábbi alfejezet, természe-
tesen, ahol a téma igényli, rövid kitekintéseket is tartalmaz a magasabb fejlettségű (3G, 
4G) hálózatok bizonyos jellemzőivel, tulajdonságaival kapcsolatosan.

A 2G GSM-rendszer felépítése

A GSM-rendszer vázlatos felépítését az alábbi, 22. ábra a mutatja be.

22. ábra: A GSM-rendszer felépítése
Forrás: a szerző szerkesztése Vega-Rodriguez – Chaves-González 2020 alapján

A GSM-rendszer négy főbb alrendszerből tevődik össze:
1. mobilállomás (MS) (ez a 22. ábra BSS részében található, azonban a téma szem-

pontjából mindenképp különálló alrendszernek tekintendő);
2. hálózati alrendszer (NSS: Network and Switching Sub-System);
3. bázisállomás alrendszer (BSS: Base Station Sub-System);
4. működtetést támogató vagy üzemeltetési alrendszer (OSS: Operations Support 

Sub-System).74

73 VoLTE: Voice over LTE, vagyis hang átvitele a 4G LTE-n. LTE: a Long Term Evolution (tükörfordítás-
ban: hosszú távú fejlődés) rövidítése, amely egy negyedik generációs mobil adatátviteli szabvány.
74 Mouly–Pautet 1992.
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A mobilállomás

Ez gyakorlatilag az előfizetői készülékeket jelenti. A mobilállomások felépítésével, 
képességeivel jelen fejezet nem foglalkozik bővebben, csupán néhány, a nyomozások 
szempontjából lényeges dolgot emelünk ki.

Az előfizetői készülékeket sokféleképpen lehet csoportosítani, ám jelen könyv témá-
jának szempontjából két osztályba sorolhatók a készülékek:

 – hagyományos szolgáltatásokat biztosító, ún. „buta” telefonkészülékek:
Jellemzően telefonálást, SMS és jobb esetben MMS küldését és fogadását biztosítják, 
jellemzően még nyomógombos kivitelűek. Ebben az esetben magának a készüléknek 
a vizsgálatából kevés plusz információt fog tudni a nyomozó megszerezni, a számára 
értékes információk zömét a szolgáltató biztosítja majd a számára.

 – sokrétű szolgáltatást biztosító ún. okostelefon-készülékek:
Jellemzően érintőképernyős, sokfunkciós, a számítógépek tudását hordozható méret-
ben biztosító, GSM-modullal ellátott és a hagyományos mobiltelefon-készülékek 
szolgáltatásait is nyújtó készülékek. Használatuk jellemzően az interneteléréshez 
kapcsolódik (például levelezés, webböngészés, internetalapú alkalmazások [például 
Facebook, Viber stb.]), így maga a készülék is rengeteg olyan, a nyomozó számára 
hasznos információt rejt, amelyet a mobilszolgáltató nem tud biztosítani. Így az okos-
készülékek vizsgálatával mindenképp érdemes számolni a nyomozás során.

Hálózati alrendszer

A mobiltelefon-rendszerek alapvető működtetéséhez szükség van a mobilállomások 
azonosítására, tartózkodási helyének meghatározására, valamint a kívánt kapcsolataik 
(kimenő és bejövő hívások) felépítésére más mobil vagy állandó helyű állomásokkal 
(telefonkészülékkel). Az ezekhez szükséges összekapcsolásokat és adatbázis-funkci-
ókat a hálózati alrendszer végzi el. A hálózati alrendszer felépítését szintén a 22. ábra 
szemlélteti.

A hálózati alrendszerben az alábbi funkcionális egységek találhatók:
 – MSC (Mobil Switching Center): Mozgószolgálati kapcsolóközpont.

Az MSC általában egy digitális, tárolt programvezérlésű kapcsolóközpont, hasonló 
ahhoz, mint ami más, fix (helyhez kötött) telefonrendszerekben is megtalálható. 
Gyakorlatilag ez a rendszer agya, ez végzi a mobilállomások egymás közötti vagy 
más (például vonalas előfizetői) állomásokkal történő kapcsolatának menedzselé-
sét (hívásfelépítést, irányítást, ellenőrzést, megszakítást). A hívások felépítéséhez 
az MSC a – később ismertetésre kerülő – HLR-ben, VLR-ben  és AuC-ben  összegyűj-
tött és tárolt előfizetői információkat használja fel, amikor azok éppen szükségesek 
a kommunikáció valamely fázisához.
A mobiltelefon-hálózatok esetében is – hasonlóan a fix (helyhez kötött) telefon-
hálózatokhoz – általában több MSC található egy szolgáltató hálózatában. Ezek 
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kapcsolódása hasonló ahhoz, mint amelyet a 15. ábra szemléltet, így ezt itt nem 
mutatjuk be ismételten.

 – GMSC (Gateway MSC): átjáró (vagy kilépőponti) kapcsolóközpont.
A GMSC a mobiltelefon-hálózat és más külső hálózatok (például más mobiltele-
fon-hálózatok, vezetékes nyilvános távbeszélő-hálózatok, ISDN stb.) közötti kapcso-
latot biztosítja – legyen az akár belföldi, akár nemzetközi – azaz a továbbirányítási 
(routing) feladatokat látja el. Minden külső hálózatból érkező vagy oda irányuló 
jelzés a GMSC-n fut keresztül. A befelé érkező jelzések innen kerülnek továbbításra 
a hálózaton belül található megfelelő MSC-hez, a hálózaton belülről érkező jelzések 
pedig a megfelelő külső hálózathoz. A GMSC általában nem egy különálló központ, 
hanem valamelyik, a hálózatban található, dedikált MSC részét képezi.

 – HLR (Home Location Register): honos meghatározó regiszter.
Itt tartják nyilván az adott hálózathoz tartozó mobil-előfizetőtől származó adatokat. 
Ebben az előfizető összes ún. statikus adata megtalálható, így például a HLR tar-
talmazza az adott előfizető előfizetői adatait, a hozzáférési képességét a hálózathoz, 
az általa elérhető előfizetői és a kiegészítő szolgáltatásokat. De a HLR ún. dinami-
kus adatokat is tárol az előfizetőről, itt található a mobilállomás aktuális helyzete. 
Ennek kapcsán a HLR információkat tartalmaz azokról az MSC-területekről, ahol 
a mobilkészülék bolyong (roamingol), és ahonnan az MSC le tudja kérdezni a mobi-
lállomás aktuális helyzetét. Ezek alapján bármely bejövő hívást közvetlenül a hívott 
előfizetőhöz (azaz az adott mobilállomáshoz) tud irányítani.

 – AuC (Authentication Center): hitelesítési (illetékességet megállapító) központ.
Ez a központ az előfizetői jogosultságokat ellenőrzi, valamint a biztonsági és a tit-
kosítási kódokat kezeli. Összegyűjti azokat az információkat, amelyek a mobil-előfi-
zető kommunikációjának az ún. levegő interfészen (air interface) keresztül történő 
lehallgatása elleni védelméhez szükségesek. (Az illetéktelen lehallgatás szempont-
jából a mobiltelefon-hálózatokban mindig a levegő interfész a legkritikusabb rész. 
Az illetéktelen lehallgatás megakadályozására a szolgáltatók olyan speciális intézke-
déseket alkalmaznak a hálózatuk működtetése során, mint a továbbított információk 
titkosítása, és ebben kiemelt szerepet kap a levegő interfész védelme.) A titkosítási 
kulcsok és az egyéb biztonsággal kapcsolatos paraméterek is az AuC-ban  kerülnek 
összegyűjtésre. Az AuC technikailag általában nem önálló egységként jelenik meg, 
hanem a HLR részeként.

 – VLR (Visitor Location Register): látogató meghatározó regiszter.
Ez a regiszter tartalmazza átmenetileg mindazokat az adatokat, amelyek a szolgálta-
tóhálózatban az adott MSC ellátási körzetében tartózkodó, idegen (nem honos, azaz 
roamingoló), az adott időpontban aktív mobilelőfizetőktől származnak. Ennek során 
aktív adatcserét folytat azokkal a HLR-ekkel, ahol a körzetében tartózkodó mobi-
lállomások honosak, innen kapja meg az adott előfizető jogosultságait (szükséges 
statikus adatait). A VLR összegyűjt minden információt arról a mobilról, amelyik 
belép az általa lefedett területre, és az annak honos HLR-étől  kapott jogosultságok-
nak megfelelően engedélyezi a bejövő és kimenő hívásokat bármikor, bárhonnan 
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jönnek vagy bárhová irányulnak is. Ugyanakkor a VLR és a honos HLR között 
a dinamikus előfizetői adatok kapcsán is, amikor erre szükség van – például lokációs 
területváltás alkalmával vagy kommunikáció során a számlázás miatt – intenzív 
adatcsere zajlik.

 – EIR (Equipment Identity Register): készülék- (mobilállomás-) azonosító regiszter.
Ebben tárolják az információkat minden legálisan regisztrált mobilállomásról (pél-
dául típus, IMEI), de ebben van lehetőség a lopott vagy egyéb okokból (például 
csalás miatt) nem engedélyezett készülékek tiltására is.

A GSM-rendszer a mobil-állomás azonosítása során mindig két ellenőrzést hajt végre, 
egyrészt magát a felhasználót, másrészt a kommunikációhoz használt készüléket is azo-
nosítja. Ez utóbbihoz a készülék egyedi azonosítójót (IMEI), míg az előbbihez a felhasz-
náló által használt ún. SIM-kártyán található felhasználó azonosítót (IMSI) használja fel. 
Ezek az adatok teszik lehetővé többek között azt is, hogy a lopott készülékeket és lopott 
SIM-kártyákat helyileg is azonosítani lehessen, vagy akár ki is lehessen tiltani a rend-
szer(ek)ből, ezzel lehetetlenné téve azok további használatát. Ezt a tiltási folyamatot 
szolgálja az is, hogy egy adott országban működő minden szolgáltató, valamint a külön-
böző országokban működő, de egymással kapcsolatban álló szolgáltatók is rendszeres 
időközönként kicserélik a lopott vagy más okból (például csalás miatt) tiltott készülékek 
listáját (ez az ún. feketelista [black list]).

Sajnálatos módon a tiltások hatékonysága több ok miatt sem kellően hatékony. Egy-
részt a szolgáltatóknak az az érdeke, hogy a saját hálózatukon minél nagyobb forgalom 
legyen, így egy másik szolgáltató által tiltott (ún. feketelistára tett) készülék saját háló-
zaton belüli tiltása nem minden esetben érdeke az adott szolgáltatónak. Másrészt a tiltott 
készülékek listájának cseréjére nem egy egységes fórum és egy egységes technikai plat-
form áll rendelkezésre, hanem azok szolgáltatókként, országonként is változnak. Ezen 
fórumok, technikai platformok nem mindegyike érhető el egy adott szolgáltató számára. 
De az elérhető listák nyomon követése is a legtöbb esetben olyan technikai és emberi 
erőforrásokat igényel, amelyek egyszerűen a pénzügyi megfontolások mentén nem érik 
meg az adott szolgáltatóknak. Harmadrészt a készülékek egyedi azonosítására szolgáló 
IMEI szám könnyen hamisítható, sok esetben (jellemzően a kelet-ázsiai országokbeli 
gyártóktól) több ezer vagy több tízezer készülékek kerül forgalomba ugyanazzal az IMEI 
számmal. Ez pedig az IMEI szám alapján történő azonosítást, tiltást jelentősen megne-
hezíti, adott típusú készülékeknél szinte teljesen el is lehetetleníti.

Bázisállomás alrendszer

A bázisállomás alrendszert a bázis adó-vevő állomások, vagy közismert nevén a bázi-
sállomások (Base Station Transceiver System – BTS) és a bázisállomás-vezérlők (Base 
Station Controller – BSC) alkotják. A mobiltelefon-hálózatoknál használt ún. cellás 
rendszer kialakítását mutatják be az alábbi ábrák.
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23. ábra: A BSS felépítése
Forrás: a szerző szerkesztése Saengdao 2014 alapján

24. ábra: Cellás mobiltelefon-hálózat felépítése a BSS-ekkel
Forrás: a szerző szerkesztése Saengdao 2014 alapján

 – BTS (Base Station Transceiver System): bázisállomás.
A BTS egyetlen cella kiszolgálását látja el, és a BSC vezérli. A BTS egy vagy több 

adó/vevő berendezést (TRX) tartalmaz. Az adó/vevő berendezésekkel a cellán belül több 
ún. szektort alakítanak ki. Ezt mutatja be az alábbi, 25. ábra.
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25. ábra: Szektorsugárzók egy BTS-en belül.

Forrás: a szerző szerkesztése Haardt 2008 alapján

Ebben az esetben egy cellán belül három, egyenként 120°-os  szektor került kialakításra. 
Ez a téma szempontjából azért érdemel kiemelést, mert segítheti a mobil-állomás pon-
tosabb tartózkodási helyének meghatározását a nyomozó számára is.

 – BSC (Base Station Controller): bázisállomás-vezérlő.
A BSC egy vagy több BTS-t szolgál ki. Feladatai közül a téma szempontjából első-

sorban az alábbiakat érdemes kiemelni:
 – vezérli a BTS és az MSC közötti összeköttetéseket;
 – döntést hoz, amikor egy mobilállomást az egyik cellától a másiknak át kell adni 

(például a mobilállomás elmozdult beszélgetés közben, azaz ún. handovert kell vég-
rehajtani, az adott cellában lévő túl sok mobilállomás miatt a kiszolgálása az adott 
bázisállomáson nem lenne lehetséges, egy másik cellában a kiszolgálása jobb minő-
ségben történhet stb.);

 – szükség esetén elvégzi a BTS újrakonfigurálását.

Egyetlen bázisállomás-vezérlő több bázisállomást is vezérelhet. Az egyes cellák mérete 
a kiszolgálandó területen várható mobil-állomások számától függ. Így például amíg 
vidéki, ritkán lakott körzetekben egy cella akár több tíz kilométerről is elérhető egy 
mobilállomás számára, addig egy sűrűn lakott városban ez csupán néhány száz méter 
lehet. Sőt léteznek ún. pikocellák, amelyek akár csupán egyetlen emelet kiszolgálását 
látják el egy épületen belül. Az újabb – 3. generációs vagy más néven 3G rendszerek-
től fölfelé – már olyan eljárásokat is alkalmaznak, amelyeknél az adott cellák mérete 
a felhasználás mértékében (kiszolgált mobil állomások száma és az átviteli sebesség 
függvényében) változhat. Így amikor sok felhasználó egyidőben használja ugyanazon 
cellát, akkor annak mérete kisebb, amikor kevesebben használják, akkor pedig nagyobb 
lesz. Ez az ún. cellalélegzés. 75

75 Béres 2012.
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Működtetést támogató vagy üzemeltetési alrendszer:

Az OSS valamennyi protokolljának és az alkalmazásoknak meg kell felelnie az ITU 
által kidolgozott ún. távközlést menedzselő hálózat (Telecommunications Manage-
ment Network – TMN) követelményeinek. (A TNM egy olyan keretrendszer, amely 
lehetővé teszi a kapcsolódást és az együttműködését a különböző gyártók különböző 
eszközei között).76

Az OSS része az üzemeltetési és fenntartási központ (Operation and Maintenance 
Center – OMC) és a hálózatirányító központ (Network Management Center – NMC).

 – OMC (Operation and Maintenance Center): üzemeltetési és fenntartási központ.
Az OMC alapvetően ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a fix (helyhez 

kötött) vagy más néven vezetékes hálózatok OMC-i. Ugyanakkor egy jelentős eltérés azért 
található közöttük. Ugyanis a mobilhálózat OMC-jének jellemző funkciója a mobilhálózat 
rádiós részének üzemeltetési és fenntartási feladata, amely fix hálózatok esetében ter-
mészetesen nincs meg. Az OMC jellemzően az alábbi funkciókkal rendelkezik az előbb 
említett rádiós interfésszel kapcsolatos feladatokon kívül:

 – a közbenső eszközök és a távoli kezelő számára lehetővé teszi a hozzáférést vala-
mennyi hálózati elemhez;

 – felügyelet: riasztási állapot és vizsgálati menedzsment;
 – forgalmi és számlázási adatok gyűjtése;
 – hálózatkonfiguráció megjelenítése és változtatása, az operátortól vagy a hálózat-

irányító központtól kapott instrukcióknak megfelelően;
 – az előfizető adminisztrálása és nyomon követése.

Fontos szerepe van az OMC-nek  a – korábban már említett, 3G és fejlettebb rendszereknél 
alkalmazott – cellaméret állításakor is. Az OMC tartalmazza a mobilállomások távol-
ságát a bázisállomástól, ezért sok felhasználó esetén az OMC csökkenti a cellaméretet, 
majd a forgalom csökkenésekor növeli azt.

 – NMC (Network Management Center): Hálózatirányító központ.
A hálózatirányító központ vezérli a hálózatot és biztosíthatja a forgalomelemzést, 

a hívások részleteinek rögzítését, a konfiguráció vezérlését, a hibák észlelését, diag-
nosztizálását és a karbantartást.77

Ezek közül a téma szempontjából a hívások részleteinek rögzítését kell kiemelni.
Az OSS – egy lehetséges – felépítését a 26. ábra mutatja, ám annak ennél részletesebb 

ismertetését jelen téma nem kívánja meg.

76 Vertel Co. (é. n.)
77 Gartner Gloosary (s. a.)
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26. ábra: Az OSS felépítése
Forrás: a szerző szerkesztése

Az SMS-rendszer felépítése
A rövid szöveges üzenetek vagy ismert nevén SMS-ek célbajuttatásáról egy külön, a fent 
leírt GSM hálózathoz kapcsolódó központ, az ún. short message service center (SMSC) 
gondoskodik. Az SMS-ek küldésének folyamatát az alábbi, 27. ábra szemlélteti.

27. ábra: Az SMS-küldés folyamata
Forrás: a szerző szerkesztése GSM Functionalities (s. a.) alapján
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A folyamat teljes bemutatása a téma szempontjából nem releváns, csupán az alábbi-
akat célszerű kiemelni. Az SMS-szolgáltatásért felelős SMSC szorosan kapcsolódik 
a GSM-rendszer többi eleméhez. A megfelelő ellenőrzéseket követően kapja meg az üze-
netet és az egyéb szükséges adatokat az MSC-től, elvégzi a fogadó mobilállomás honos 
hálózatából annak adatainak (például tartózkodási helyének) ellenőrzését, majd ezek 
alapján továbbítja a megfelelő MSC-nek  az üzenetet.

Az adatátvitel és a mobilinternet-szolgáltatás felépítése

Az adatátveteli és a mobilinternet-szolgáltatások kapcsán a korábbi, mára már rész-
ben vagy teljesen eltűnt technológiákkal (GPRS [tipikus letöltési sebessége 60-80 kb/s, 
feltöltési sebessége 20-40 kb/s],78 EDGE [tipikus letöltési sebessége 180 kb/s, feltöltési 
sebessége 120 kb/s], UMTS [letöltési sebessége akár 56 Mb/s, feltöltési sebessége akár 
22 Mb/s]) jelen fejezet egyáltalán nem foglalkozik, mert azok a téma szempontjából nem 
bírnak hozzáadott értékkel.

A 4G hálózatoknál használt, ún. LTE [letöltési sebessége akár 300 Mb/s, feltöltési 
sebessége akár 150 Mb/s] technológiát is csak olyan mértékig mutatjuk be az alábbiak-
ban, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyomozó számára releváns adatok körét meg 
lehessen ismerni.

Az LTE-hálózaton kizárólag csomagkapcsolt adatátvitel történik, függetlenül attól, 
hogy azon adatkapcsolatot vagy beszédátvitelt valósítanak-e meg. Ez nagy változás 
a korábbi (2G, 3G) rendszerekhez képest, hiszen azokban eddig a beszédátvitelt a koráb-
ban ismertetett hálózat biztosította, míg az adatátvitel egy ehhez kapcsolt IP-alapú háló-
zaton történt. Ez az első olyan GSM-hálózat, amely a beszédátvitelt is IP-alapon való-
sítja meg (VoLTE). Maga a hálózat is nagy változáson ment keresztül. Az LTE-hálózat 
felépítését mutatja be az alábbi, 28. ábra.

28. ábra: Az LTE-hálózat felépítése.

Forrás: a szerző szerkesztése www.3glteinfo.com/ims-volte-architecture/ alapján

78 Lazakidou–Siassiakos 2009.

http://www.3glteinfo.com/ims-volte-architecture/
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Az LTE-rendszerben a legnagyobb változás az ún. maghálózatban következett be, 
de – a cellás elv megtartása mellett – azért változott a rádiós (bázisállomás) alrend-
szer is. A fenti ábrán az EPC (Evolved Packet Core) a továbbfejlesztett maghálózatot, 
az E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) pedig a tovább-
fejlesztett rádiós hálózatot jelöli. Ezt a kettőt együtt SAE-nak  (System Architecture 
Evolution) hívják.

A maghálózat az alábbi fő elemekből áll:
 – MME (Mobility Management Entity): mobilitásvezérlő.
Az MME az egyetlen ellenőrző elem a hálózatban és ez felelős a legtöbb vezérlő 

funkcióért is. Ez bonyolítja a mobilállomás és a mobilhálózat közötti kommunikációt, 
azaz biztosítja a kapcsolat felépítését, fenntartását, lebontását, a biztonságot és a mobi-
litást, valamint felel az útvonalválasztásért és a mobilállomás helyének lekérdezéséért. 
Szintén az MME biztosítja az LTE kompatibilitását a korábbi szabványú hálózatokkal.79

 – HSS (Home Subscriber Server): honos előfizetőszerver.
A HSS tárolja és tartja karban a felhasználók adatait, beleértve a tartózkodási helyét is, 

de ez felelős a hitelesítésért, engedélyezésért és hozzáférés-kezelésért, amelyhez a szük-
séges információkat a 3GPP AAA szerverből kapja. Hasonló funkciókat lát el, mint 
a korábban ismertetett HLR (honos meghatározó regiszter) és AuC (hitelesítési – ille-
tékességet megállapító – központ) együttesen.

 – 3GPP AAA szerver.
A 3GPP AAA szerver kiszolgálja a hitelesítési, engedélyezési és hozzáférés-kezelési 

lekérdezéseket, és AAA proxyszerverként is működhet.
 – S-GW (Serving Gateway): kiszolgáló átjáró (vagy kilépőpont).
A S-GW létesít kapcsolatot a rádiós hálózat eNode-jai és a maghálózat között. Minden 

felfelé és lefelé irányú felhasználói csomag (IP-csomag) áthalad rajta. Az S-GW fele-
lős a mobil-állomások bázisállomások között történő átadásáért (handover). Ezenkívül 
információkat tárol, adatot pufferel és számlázási információkat is gyűjt.

 – P-GW (Packet Data Network Gateway): adathálózati átjáró (vagy kilépőpont).
A P-GW kapcsolja össze a mobilhálózatot a külvilággal (internettel, IMS-sel), bizto-

sítja a felhasználók számára az IP-címek kiosztását, az adatcsomagok szűrését és a garan-
tált szolgáltatásminőség (QoS) vezérlését.80

 – PCRF (Policy and Charging Rule Function): szabályozási és számlázási egység.
A PCRF felelős a számlázási, valamint az előfizetői kapcsolatokat érintő szabályokért 

és eljárásokért. A PCRF valós időben határozza meg az engedélyezett forgalomtípust, 
valamint azt is ellenőrzi, hogy hogyan kell elszámolni az adott forgalmat. A szolgáltatók 
ezt az információt használják fel számlázási célokra. Így például, amikor az mobilállomás 
VoLTE hívást indít, a PCRF ellenőrzi, hogy rendelkezik-e az ehhez szükséges előfizetés-
sel. Amennyiben igen, akkor a PCRF megteszi a szükséges beállításokat az IMS-szol-
gáltatások eléréséhez.

79 Pásztor 2012.
80 Balog 2016.
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A rádiós (bázisállomás) alrendszer átalakítását alapvetően a késleltetés csökken-
tése indokolta. Ezzel a már a 3G hálózatokban is megkezdett átalakításokat folytatták. 
Korábban a 3G hálózatokban ugyanis a BSC-k helyett már megjelentek az ún. Node B-k 
és a BTS-eket pedig az ún. RNC-k (Radio Network Controller: rádióhálózat-vezérlő) 
váltották fel. Ez a struktúra az LTE-hálózatban még tovább egyszerűsödött. Eltűntek 
az RNC-k, ezek szerepét a Node B-k vették át, új nevet, eNode B (Evolved Node B) 
kapva. Az eNode B közvetlenül kapcsolódik a maghálózathoz, ez lát el minden rádiós 
hozzáféréssel, átvitellel, biztonsággal, mobilitással, mérésekkel és erőforrás-gazdálko-
dással kapcsolatos feladatot, ezáltal egy elosztott rádiós hálózatmenedzsmentet valósítva 
meg. Ez a korábbi GSM-hálózatoknál még központi vezérlés keretében történt. Mindezek 
mellett természetesen a korábban ismertetett cellás elrendezés megmaradt.

A kibernyomozó számára releváns adatok a mobiltelefon hálózatokban

A nyomozás során a mobiltelefon-szolgáltató hálózatából a fix (helyhez kötött) telefon-
hálózatoknál megismert adatok mellett rengeteg más, a nyomozó számára értékes adat 
is kinyerhető. Ilyenek lehetnek többek között:

 – az előfizetők adatai (név, lakcím, szerződéses adatok, számlázási adatok);
 – számla fizetéséhez kötődő adatok;
 – az előfizető egyenlege;
 – előre fizetéses (ún. pre-paid) kártyák feltöltési szokásaira vonatkozó adatok;
 – pre-paid kártyák éves adategyeztetésére vonatkozó adatok;
 – egy előfizető nevén lévő előfizetések száma, adatai;
 – híváslisták (az adott előfizető által kezdeményezett, fogadott hívások adatai, adott 

esetben a sikertelen hívások adatai – hívó, hívott fél azonosítói, hívás kezdeti idő-
pontja, időtartama);

 – bővített híváslisták (az előző adatok mellett például cellaadatok, IMEI-kód is meg-
jelenhet);

 – cellaforgalmi listák (egy adott cellában, adott időben forgalmazó vagy feljelentkezett
 – készülékek azonosítói: IMSI, IMEI, MSISDN);
 – IMSI-IMEI összerendelési adatok (azaz adott IMEI-számú készülékben milyen 

SIM-kártyá(ka)t használtak, vagy adott SIM-kártyát milyen IMEI-számú készü-
lék(ek)ben

 – használták);
 – cellatérkép (bázisállomások pontos földrajzi helye és az általuk lefedett területek);
 – meghatározott földrajzi helyet lefedő cellák azonosítói;
 – mozgási adatok (egy adott SIM-kártya mozgására vonatkozó adatok);
 – kiegészítő szolgáltatásokhoz (például SMS-fizetéshez kapcsolódó adatok);
 – mobilinternet használatához kapcsolódó adatok (például IP-cím, portszám, MAC 

address stb.);
 – kapcsolódó szolgáltatásokhoz tartozó adatok (például e-mail-cím)
 – megfelelő engedélyek birtokában:
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 – az engedélyezett telefonok forgalmazásának lehallgatása,
 – IP-forgalom lehallgatása,
 – emailek tartalmának megismerése.

A mobiltelefon-hálózatokból a nyomozók számára kinyerhető információk száma jelen-
tősen magasabb, mint bármely korábbi hírközlési hálózat esetén. De nemcsak ez, hanem 
a lehetséges felhasználható információk darabszáma is jelentősen magasabb, mint bár-
mely más hírközlési hálózat esetében. Éppen ezért azok feldolgozására mindenképp 
valamilyen gépi eljárást kell igénybe venni.

Meg kell jegyezni, hogy az egyes szolgáltatók hálózataiból az eltérő felépítés és az eltérő 
beállítások miatt – a jogszabályok által kötelezően előírt adatokon kívül – eltérő adatok-
hoz lehet hozzájutni. Éppen ezért bármely, nem „rutinügy” esetén érdemes a szolgáltató 
szakembereivel konzultálni a kinyerhető adatok köréről és időtartamáról, hiszen ebben 
az esetben is igaz, hogy adott esetben a szolgáltató a fent felsoroltak mellett más adatokat, 
információkat is képes biztosítani a nyomozók számára.

A mobilállomások – azok között is elsősorban az okostelefonok – sok, a nyomozó 
számára értékes információt tárolnak. Az itt elérhető információkkal és azok kinyerésével 
jelen könyv későbbi fejezetei foglalkoznak.

Összefoglalás

Jelen fejezet bemutatta azokat a hírközlési hálózatokat, amelyek ma a legrelevánsabbak 
a nyomozók számára. Az egyes hálózatok felépítése olyan szintig került bemutatásra, 
amely lehetővé tette az adott hálózat működési sajátosságainak megértését és az abból 
kinyerhető, a nyomozó számára fontos információk bemutatását.

A hírközlő hálózatokból a nyomozók munkájuk során nagyrészt rutinszerűen kell, 
hogy adatokat nyerjenek ki. Ez azt jelenti, hogy az esetek jelentős részében jól ismert 
kérdéseket fognak feltenni, amelyekre tudják, hogy válaszokat és jól használható ada-
tokat fognak kapni a szolgáltatóktól. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azt a tényt, hogy mindig lesznek nem „rutinügyek” vagy olyanok, amelyek megoldása 
kreativitást, a korábbiaktól eltérő információigénylést és -feldolgozást, valamint ehhez 
a hírközlési hálózatok bizonyos ismeretét igényli. Ezekben az esetekben mindig érde-
mes és célszerű a lehetőségekről a szolgáltató erre a célra dedikált – általában bizton-
sági – szakembereivel konzultálni.
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6. fejezet 
Az infokommunikációs hálózatok – az IT-hálózatok

Gyaraki Réka

IT-hálózatok

A számítógép-hálózatok olyan hálózatba kötött eszközök összességei, amelyek valamilyen 
átviteli közeg segítségével kommunikálnak egymással. Boda István ennél pontosabb 
megfogalmazása szerint: „A számítógépes hálózatok egymással (fizikailag) összekapcsolt 
számítógépeket jelentenek, amelyek az őket összekapcsoló vonalakon vagy csatornákon 
képesek egymással adatokat cserélni (kommunikálni).”81

Az emberek az alábbi hálózatokat használhatják:
 – postai rendszer,
 – telefonhálózat,
 – tömegközlekedési hálózat,
 – vállalati számítógép-hálózat,
 – internet.

A hálózatokon információkat osztanak meg és különféle eljárásokat használnak az infor-
mációk áramlásának irányításához. Az információ úgy jut el a hálózatban egyik helyről 
a másikra, hogy a célállomást sokszor eltérő útvonalakon közelíti meg. Például, a tömeg-
közlekedési hálózat hasonló az adathálózathoz. Az autók, tehergépkocsik és más jármű-
vek olyanok, mint a hálózatban áramló üzenetek. Minden járművezető meghatároz egy 
indulási pontot (forrásállomás) és egy végpontot (célállomás). Ezen rendszeren belül 
vannak olyan szabályok, mint a stoptáblák vagy közlekedési lámpák, amelyek irányítják 
a forrástól a célig áramló forgalmat. A számítógép-hálózatok szintén szabályokat alkal-
maznak az állomások közötti adatforgalom irányításához.

Az állomás olyan eszköz, amely a hálózaton adatokat küld és fogad. Némelyik eszköz 
állomásként és perifériaként is működhet. Például egy nyomtató, ami a hálózaton lévő 
laptophoz csatlakozik, periféria. Ha a nyomtató közvetlenül a hálózathoz csatlakozik, 
akkor állomás.

Számos különböző eszköz kapcsolódhat egy hálózathoz:
 – asztali számítógép,
 – laptop,
 – táblagép,
 – okostelefon,
 – nyomtató,

81 Boda 2018.
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 – fájl- és nyomtatókiszolgáló,
 – játékkonzol,
 – háztartási berendezések.

A számítógép-hálózatokat világszerte használják az üzleti életben, otthonokban, iskolák-
ban, és állami szervezeteknél. Az egyes hálózatok az interneten keresztül kapcsolódnak 
egymáshoz. Egy hálózat több különböző adat- és erőforrástípust képes megosztani:

 – szolgáltatásokat, például nyomtatást vagy lapolvasást,
 – tárhelyet, például merevlemezeket vagy optikai meghajtókat,
 – alkalmazásokat, például adatbázisokat,
 – más számítógépeken tárolt információt,
 – dokumentumokat,
 – naptárakat, a számítógép és az okostelefon közötti szinkronizáció érdekében.

Az eszközök csatlakoztatására különböző megoldások léteznek:
 – Rézkábelezés – elektromos jeleket használ az adatok átviteléhez az eszközökközött.
 – Optikai kábelezés – üveg- vagy műanyag szálat használ az információk átvitelé-

hezfényimpulzusok formájában.
 – Vezeték nélküli kapcsolat – rádiójeleket, infravörös technológiát vagy műholdasát-

vitelt használ.

Jellemzők és előnyök:
A számítógépek hálózatba kapcsolásának legnagyobb előnye, hogy ezáltal csökkenthe-

tők a kiadások és növelhető a hatékonyság. Egy hálózatban az erőforrások megosztásával 
csökken a többszörös adattárolás, illetve az adatvesztés kockázata.

Célok:
Erőforrás-megosztás. A megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommu-

nikáció.
A számítógép-hálózat tipikusan számítógépekből és perifériás elemekből (például 

hálózati nyomtató), hálózati kapcsolóelemekből, a fizikai összeköttetést megvalósító 
eszközökből (kábelekből) és a különböző hálózati alkalmazásokat megvalósító progra-
mokból (szoftverekből) épül fel.

Az internet fogalma

Az internet egy olyan számítógép-hálózat, amely számítástechnikai eszközök millióit köti 
össze az egész világon. Amíg korábban ezek a számítástechnikai eszközök elsősorban 
asztali számítógépek, Linux-munkaállomások és szerverek voltak, addig ma már egyre 



1813

több végrendszert kapcsolnak az internethez, mint a PDA, tv-k, laptopok stb. Ezeket ma 
már hostoknak vagy végrendszereknek (end systems) nevezzük.

A végrendszereket kommunikációs adatkapcsolatok (communication link) és cso-
magkapcsolók (packet switch) hálózata köti össze.

A különböző összeköttetések különböző sebességgel képesek adatokat továbbítani 
(átviteli sebesség = transmission rate). Ezeket bit/sec-ban  mérjük.

Amikor az egyik végrendszer adatot szeretne küldeni egy másiknak, a küldő vég-
rendszer feldarabolja, szegmentálja az adatokat, és minden darabhoz fejrészbájtokat ad. 
Ezeket az információcsomagokat packetnek nevezzük.82

29. ábra: Számítógép-hálózatok működése
Forrás: Kurose–Ross 2009

A TCP/IP-protokoll (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

A TCP és az IP a valóságban az a két fő protokoll, amely az internet alapját képezi.
A TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, átvitelvezérlő protokoll/

internetprotokoll) azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek meghatározzák a számí-
tógépek közötti internetes kommunikáció módját. A TCP a megbízható adattovábbítás 
elsődleges internetes protokollja. Az IP pedig olyan címzési rendszer, amely biztosítja 
az adatok forrástól célig történő eljutását.

A Transmission Control Protocol (Átvitel Vezérlési Protokoll) feladata a továbbítandó 
adathalmaz darabolásával adatcsomagok készítése és címkézése.

Az Internet Protocol (internetprotokoll) meghatározza az útválasztók és a végrend-
szerek között a küldött és a fogadott csomagok formátumát. A csomagok irányítása, 
a kommunikációban részt vevők azonosítása a feladata.

82 Kurose–Ross 2009.
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Az IP- (internetprotokoll) cím

Az IP-cím egy olyan szám, amelyet a hálózat eszközeinek azonosítására használnak. 
Minden eszköznek egyedi IP címmel kell rendelkeznie a hálózaton, hogy más hálózati 
eszközökkel kommunikálhasson. A korábbi meghatározásunk szerint az állomás olyan 
eszköz, amely adatokat küld és fogad a hálózaton. A hálózati eszközök pedig olyan beren-
dezések, amelyek adatokat mozgatnak a hálózaton.

Az IP-cím 4 byte-ból, azaz 32 bitből áll. Leggyakrabban pontozott decimális formá-
ban írják: a.b.c.d alakban, ahol mind a négy tag 0-tól  255-ig  vehet fel értéket. Például 
195.199.49.128

Az IP-alapú hálózatokban minden gépnek, sőt minden hálózati interfésznek egyedi 
azonosítója van: az IP-cím. Ha egy hálózatban az interfésznek a TCP/IP-alapú kom-
munikációban mindig ugyanaz az IP-címe, akkor statikus IP-címről, ha az IP-cím egy 
kiszolgálóhoz való kapcsolódáskor alakul ki, és az esetenként különböző, akkor dina-
mikus IP-címről beszélünk (lásd 1. fejezet).

Az IP jellemzői

Az IP- a TCP/IP-protokollkészlet hálózati rétegbeli szolgáltatása.
Az IP-t kis többletterhelésű protokollnak tervezték. Ennek megfelelően csak azokat 

a funkciókat tartalmazza, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy egy csomag 
összekapcsolt hálózatokon keresztül a forrástól a célig eljusson. A protokollnak nem 
feladata a csomagok nyomon követése és felügyelete. Ezeket a funkciókat szükség esetén 
más rétegbeli protokollok biztosítják.

Az IP összeköttetés-mentes

A hálózati réteg feladata a csomagok állomások közötti továbbítása a hálózatra nézve 
a lehető legkisebb többletterheléssel. A hálózati réteg nem foglalkozik a csomagban zajló 
kommunikáció típusával, vagy tudatában sincs annak. Az IP összeköttetés-mentes, ami 
azt jelenti, hogy az adatküldést megelőzően a végpontok között nem épül ki kapcsolat. 
Az összeköttetés-mentes kommunikáció hasonló ahhoz, mint amikor egy levelet küldünk 
anélkül, hogy arról a címzettet előre értesítenénk.

A MAC- (Media Access Control) cím az állomás hálózati csatolójához (Network 
Interface Card – NIC) tartozik, és fizikai címként ismert. A fizikai cím változatlan 
marad, tekintet nélkül arra, hogy az állomást hová helyezik el a hálózatban, hasonlóan 
az ujjlenyomathoz, amely a személynél marad, függetlenül attól, hová is megy.

A MAC-cím hat darab kétjegyű hexadecimális számból áll, amelyeket gondolatjellel 
(–) vagy kettősponttal (:) választunk el, például: 00-26-6C-FC-D5-AE. Egy hexadecimális 
számjegy a 0-9 és az A-F intervallumból veheti fel értékeit.

Az IP cím hasonló az emberek levelezési címéhez. Logikai címként ismert, mert 
logikailag rendelődik az állomáshoz, elhelyezésétől függően. Az IP vagy hálózati cím 
a helyi hálózaton alapul, és a hálózati rendszergazda rendeli a munkaállomásokhoz. 
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Ez a folyamat hasonló ahhoz, ahogy a helyi önkormányzat – a város vagy falu és kör-
nyékének logikai jellemzői alapján – osztja ki az utcaneveket és házszámokat.

Az IPv4 és IPv6

Az 1990-es  évek elején, amikor az IPv4 címek kimerülésével kapcsolatos problémák 
nyilvánvalóvá váltak, az IETF (Internet Engineering Task Force – Internet mérnöki 
munkacsoport) más megoldásokat kezdett keresni. Ez vezette el a kutatásokat oda, amit 
ma úgy ismerünk: IPv6. Napjainkban az IPv6 az IPv4 mellett működik, és lassan kezdi 
azt felváltani.

Az IPv4 cím 32 bináris számjegyből áll, így címtartománya 2^32 különböző címet 
tartalmaz. Ennek decimális értéke hozzávetőleg 4 milliárd, míg a 128 bináris számjegyből 
álló IPv6 cím címtartományának mérete 2 1̂28. Tízes számrendszerben jelölve ez megkö-
zelítőleg egy hármast követő 38 darab nulla. Ez esetben a személyenként elérhető címek 
száma körülbelül 10^30. Ha az IPv4 címtartományát egy üveggolyóval szemléltetnénk, 
az IPv6 címtartománya egy majdnem Szaturnusz-méretű gömb lenne.

IPv4

Az IPv4 cím 32 bináris számjegy (egyesek és nullák) sorozatából áll. Az emberek szá-
mára elég nehéz a címek bináris alakjának olvasása. Éppen ezért a 32 bitet négy 8 bites 
egységbe, az ún. oktettbe csoportosítjuk. Az IPv4 címet még ebben a csoportosított 
formában sem könnyű elolvasni, leírni és megjegyezni, ezért minden 8 bites egységet 
decimális számértékként jelenítünk meg, és az oktettek közé pontot teszünk. Ezt a for-
mátumot pontozott decimális jelölésnek hívjuk.

Amikor egy állomásnak IPv4 címet adunk, pontozott decimális számként állítjuk be, 
például 192.168.1.5. Képzeljük el, ha a 32 bites bináris megfelelőjét kellene begépelnünk, 
ami 11000000101010000000000100000101. Ha csak egy bitet is félreütünk, a cím már 
más lesz, és az állomás valószínűleg nem lesz képes kommunikálni a hálózaton.

A logikai 32-bites IPv4 cím hierarchikus, és két részből áll. Az első a hálózatot, 
a második az állomást azonosítja az adott hálózaton. Mindkét rész egyformán fontos. 
Például, ha egy állomás IPv4 címe a 192.168.18.57, az első három oktett, a 192.168.18 
jelöli a cím hálózati részét, az utolsó oktett, az 57 pedig a hálózaton belül az állomást. 
Ez az úgynevezett hierarchikus címzés, mert a forgalomirányítóknak csak azt kell tud-
niuk, hogyan lehet elérni az egyes hálózatokat, nem kell ismerniük minden állomás 
helyét. A forgalomirányító olyan hálózati eszköz, amely az adatcsomagokat továbbítja 
a hálózaton a cél felé.
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A számítógép-hálózat előnyei és céljai

A számítógép-hálózat lehetőséget ad a különböző berendezések, perifériák, programok 
és az adatok közös használatára, azaz a külön-külön is meglévő erőforrások megosz-
tására. Ezek az erőforrások a hálózati felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki 
számára elérhetővé válnak. Lehetőséget ad továbbá a rendszerben lévő eszközök tel-
jesítményének egyenletesebb megosztására, ami által a kialakított rendszer nagyobb 
biztonsággal működik.

Az egymással kapcsolatban álló számítógépek számítógépes hálózatot alkotnak. 
A számítógépek egymáshoz kapcsolása az alábbi előnyökkel jár. Az egymással kap-
csolatban álló számítógépek számítógépes hálózatot képeznek. A gépek egymáshoz 
kapcsolása a következő előnyökkel jár:

 – gyorsabb kommunikációt biztosít a felhasználók között (levelezés, online beszél-
getés);

 – lehetővé teszi az egyes hardvereszközök (nyomtató, szkenner, winchester stb.) közös 
használatát (hardveres erőforrások megosztása);

 – megadja a közös adatok (adatbázisok) használatának lehetőségét;
 – párhuzamos munkavégzés biztosítása;
 – üzem- és adatbiztonság fokozása (egy-egy berendezés meghibásodása esetén is 

a rendszer működőképességének biztosítása).

LAN (Local Area Network)

Az adathálózatok folyamatosan fejlődnek mind komplexitásban, mind felhasználásban 
és kivitelben. Egy számítógépes hálózatot a következő jellemző tulajdonságokkal azo-
nosíthatunk:

 – a kiszolgált terület
 – az adattárolás módja
 – az erőforrások kezelésének módja
 – a hálózat szervezésének módja
 – a felhasznált hálózati eszközök típusa
 – az eszközök összeköttetéséhez használt átviteli közeg típusa

A különböző hálózatok az adott típusra jellemző névvel rendelkeznek. Egy önálló hálózat 
általában egy egységes földrajzi területet fed le, és egy közös irányítás alatt álló szervezet 
felhasználói számára nyújt szolgáltatásokat és alkalmazásokat. Az ilyen hálózatot helyi 
hálózatnak (Local Area Network – LAN) nevezzük. A LAN-ok több helyi hálózatból 
is állhatnak.
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A LAN-hoz tartozó helyi hálózatok egy adminisztrációs csoport felügyelete alá tar-
toznak. Ez a csoport irányítja a hálózat biztonsági és hozzáférés-vezérlési házirendjét. 
Ebben a megközelítésben a helyi szó inkább egy logikailag egységes szabályozásra utal, 
mint az egymáshoz való fizikai közelségre. A LAN-hoz kapcsolódó eszközök lehetnek 
fizikailag közel egymáshoz, de ez nem általános követelmény.

Egy LAN lehet olyan kicsi, mint egy háztartásba vagy kisebb irodába telepített egy-
szerű helyi hálózat. Napjainkban azonban a definíció olyan összekapcsolt helyi háló-
zatokra is kiterjed, amelyek több helyen és épületben lévő, több száz eszközből állnak.

Vezeték nélküli hálózatok (WLAN)

A vezeték nélküli LAN (Wireless LAN, WLAN) olyan helyi hálózat, ami rádióhul-
lámokat használ a hálózati eszközök közötti adattovábbításra. A hagyományos helyi 
hálózatokban az eszközök rézkábelek segítségével kapcsolódnak egymáshoz, azonban 
némely környezetben a rézkábelezés nem lenne megvalósítható, kívánatos vagy akár 
lehetséges. Ezekben az esetekben vezeték nélküli eszközök küldik és fogadják az adatokat 
rádióhullámok segítségével. Mint a LAN-ok esetében, a WLAN-oknál is megoszthatunk 
erőforrásokat, például fájlokat, nyomtatókat és az internet-hozzáférést.

Egy WLAN-ban, az adott területen belül a vezeték nélküli eszközök hozzáférési 
pontokhoz kapcsolódnak. A hozzáférési pontok általában réz kábellel csatlakoznak 
a hálózathoz. Ahelyett, hogy minden állomás számára rézkábelezést biztosítanánk, csak 
a vezeték nélküli hozzáférési pontokat csatlakoztatjuk a hálózathoz. A WLAN tartomá-
nya (lefedettsége) az alkalmazott technológiától függően változhat a beltéren számított 
30 m-től  a szabadtéren elérhető sokkal nagyobb távolságokig.

Személyi hálózatok (PAN)

A személyi hálózat (Personal Area Network – PAN) egy egyén közvetlen környezetében 
található eszközöket köt össze, például egeret, billentyűzetet, nyomtatót, okostelefont 
és táblagépet. Ezek az eszközök a legtöbb esetben egyetlen állomáshoz csatlakoznak 
Bluetooth technológiával.

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológia, amely egymáshoz közeli eszközök kom-
munikációját teszi lehetővé. Egy Bluetooth-eszköz legfeljebb hét másik Bluetooth-esz-
közhöz tud csatlakozni. A műszaki specifikációt az IEEE 802.15.1 szabvány tartalmazza. 
A Bluetooth-eszközök hang- és adatátvitel kezelésére alkalmasak. A 2,4–2,485 GHz 
közötti frekvenciatartományban működnek, amelyet ISM (Industrial, Scientific and 
Medical – ipari, tudományos és orvosi) sávként ismerünk. A Bluetooth-szabvány tartal-
mazza az adaptív frekvenciaugrást (Adaptive Frequency Hopping – AFH), ami lehetővé 
teszi a jelek tartományon belüli frekvenciaváltását, csökkentve ezzel a interferencia 
esélyét több Bluetooth-eszköz esetén.
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A nagyvárosi hálózatok (MAN)

A nagyvárosi hálózat (Metropolitan Area Network – MAN) nagy telephelyre vagy egy 
egész városra terjed ki. Optikai vagy vezeték nélküli technológiával összekapcsolt, több 
különböző épületből áll. A kommunikációs összeköttetések és berendezések általában 
egy üzemeltetői csoport vagy egy internetszolgáltató birtokában vannak, akik a szolgál-
tatást a felhasználók számára elérhetővé teszik. A MAN nagy sebességű hálózatként is 
működhet, lehetővé téve a területén található erőforrások megosztását.

Nagy kiterjedésű hálózatok (WAN)

A nagy kiterjedésű hálózatok (Wide Area Network – WAN) földrajzilag elkülönülő helyi 
hálózatokat kötnek össze. A legjobb példa rá az internet. Az internet egy óriási WAN, 
amely milliónyi összekötött LAN-ból  áll. Vállalati vagy kutatási hálózatok összekötteté-
sére szintén WAN-technológiát használnak. A különböző helyen lévő LAN-okat távköz-
lési szolgáltatók (Telecommunications Service Provider, TSP) segítségével kötik össze.

Egyenrangú hálózatok

Egyenrangú hálózat (Peer-to-Peer Network) esetén a számítógépek között nincs hie-
rarchia vagy kizárólagos kiszolgáló. Minden eszköznek (ügyfélnek) azonos lehetősége 
és kötelezettsége van. Az egyéni felhasználók felelősek a saját erőforrásaikért, és eldönt-
hetik, mely adatokat és eszközöket telepítik vagy osztják meg. Mivel az egyéni felhasz-
nálók felelősek a saját számítógépük erőforrásaiért, ezért a hálózatban nincs központi 
irányítás vagy adminisztráció.

Az egyenrangú hálózatok legfeljebb tíz számítógép esetén működnek hatékonyan, 
azonban lehetnek nagyobb hálózatok részei is. A felhasználók, még egy nagy ügyfél-
hálózatban is, megoszthatják erőforrásaikat közvetlenül más felhasználókkal hálózati 
kiszolgáló közbeiktatása nélkül. Ha otthonunkban több számítógéppel rendelkezünk, 
felállíthatunk egy egyenrangú hálózatot. Megoszthatunk fájlokat más számítógépekkel, 
küldhetünk üzeneteket a számítógépek között, és nyomtathatunk megosztott nyomtatóra.

Az egyenrangú hálózatoknak hátrányai is vannak:
 – Nincs központosított hálózati adminisztráció, ami megnehezíti a hálózati erőforrások 

felügyeletét.
 – Nincs központosított védelem, ezért minden számítógépnek külön biztonsági intéz-

kedéseket kell használnia az adatok védelmére.
 – A számítógépek számának növekedésével a hálózat egyre bonyolultabbá és nehezen 

kezelhetővé válik.
 – Valószínűleg nincs központi adattárolás sem. Különálló biztonsági másolatokat kell 

kezelni, ami az egyéni felhasználók felelőssége.
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Ügyfélkiszolgáló hálózat

A kiszolgálók olyan programokat futtatnak, amelyek az ügyfeleknek különböző szol-
gáltatásokat nyújtanak, például e-mail vagy weboldalak elérése. Minden szolgáltatáshoz 
külön kiszolgálóprogram szükséges. Például ha egy hálózaton webszolgáltatást szeret-
nénk biztosítani, akkor a szerveren webkiszolgáló programot kell telepíteni.

Az ügyfélkiszolgáló (client-server, kliensszerver) hálózatban az ügyfelek információt 
vagy szolgáltatásokat kérnek a kiszolgálótól, a kiszolgáló pedig biztosítja a kért infor-
mációt vagy a szolgáltatást az ügyfél számára. A kiszolgálók ezekben a hálózatokban 
gyakran valamilyen adatfeldolgozó feladatot végeznek az ügyfélgépek számára. Például 
szűrést hajtanak végre egy adatbázison, mielőtt a kért információt eljuttatnák az ügy-
félnek. Ez központi hálózati adminisztrációt tesz lehetővé, ami megkönnyíti a hálózati 
erőforrások felügyeletét.

Egy kiszolgálóprogramot futtató számítógép egyszerre több felhasználónak is nyújthat 
szolgáltatást. Ezentúl egy számítógép egyszerre többféle kiszolgálóprogramot is futtat-
hat. Otthon vagy kisvállalatok esetén szükséges lehet, hogy egy számítógép egyaránt 
legyen fájlkiszolgáló, webkiszolgáló és levelező-kiszolgáló. Nagyvállalati környezetben 
az alkalmazottak külön-külön számítógépekhez férhetnek hozzá, amelyek egyike például 
egy e-mail-szerver. Ezt kizárólag levelek küldésére, fogadására és tárolására használják. 
Az alkalmazott számítógépén futó levelező ügyfélprogram üzenetet küld a kiszolgálónak, 
amelyben lekéri az olvasatlan leveleket. A kiszolgáló ezután válaszüzenetében elküldi 
a kért leveleket az ügyfélnek.

Egyetlen számítógép többféle ügyfélprogramot is tud futtatni. Minden igényelt szol-
gáltatáshoz külön ügyfélprogram szükséges. Ha egy gépen több ügyfélalkalmazás fut, 
a kliens egyszerre több kiszolgálóhoz is csatlakozhat. Például egy felhasználó megnézheti 
az elektronikus levelezését és nézegethet egy weboldalt, miközben azonnali üzenetküldőn 
beszél és internetes rádiót hallgat.

A kliensszerver modell, a központosított hálózati adminisztráció segítségével, meg-
könnyíti a hálózati erőforrások felügyeletét. A hálózati adminisztrátor biztonsági men-
téseket és védelmi intézkedéseket valósít meg. Ugyancsak hálózati adminisztrátor kezeli 
a felhasználói hozzáférést a hálózati erőforrásokhoz. A hálózat adatait központi fájlki-
szolgálón tárolják. Központi nyomtatókiszolgáló kezeli a hálózat megosztott nyomtatóit. 
Csak a megfelelő jogokkal rendelkező felhasználók érhetik el a fájlokat és a megosztott 
nyomtatókat.
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30. ábra:Az internet felépítése
Forrás: a szerző

A hálózat alkotóelemei

A hálózat alkotóelemei négy részből állnak:
1. üzenetek
2. eszközök
3. átviteli közegek
4. szolgáltatások

Üzenetek (messages)

Ha le szeretnénk egyszerűsíteni a hálózati kommunikációt, akkor tulajdonképpen az üze-
neteket bitekre kódoljuk, majd az így kapott bináris számsorozatot továbbítjuk a hálózat 
bonyolult és összetett rendszerén keresztül a célállomáshoz. A célállomás a bináris kód-
sorozatot olvasható üzenet formátumban dekódolja, így ezzel létrejön a kommunikáció.

Eszközök (devices)

A hálózati eszközök alá tartoznak mindazon berendezések, amelyek a hálózati kommu-
nikációt elősegítik olyan módon, hogy az üzeneteket az előírt szabályok alkalmazásával 
feldolgozzák és továbbítják a hálózat átviteli közegére. Működésükhöz külső áramforrás 
szükséges. Ezeket a berendezéseket aktív eszközöknek hívjuk.
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Átviteli közegek (media)

A hálózatok passzív, vagyis külső áramforrás felhasználása nélküli, elemenként használt 
átviteli közegek, mindazok az előző fejezetben tárgyalt vezetékes és vezeték nélküli 
megoldások (analóg és digitális), amelyek a bináris kódsorozatot valamilyen fizikai jel 
formájában továbbítják a két pont között (például Wifi-hálózatban a levegőfrekvencia). 
Ezek az átviteli közegek, valamint a kapcsolódásukat biztosító panelek, csatlakozók stb. 
képezik a hálózatok passzív elemeit.

Szolgáltatások (services)

A hálózati szolgáltatások azok a számítógépes szoftverek, amelyek a hálózaton keresztül 
kommunikációt kezdeményeznek egy távoli célállomással. Idetartozik számtalan szolgál-
tatás, amelyek egy meghatározott szabálygyűjtemény alkalmazásával kommunikálnak 
a hálózat többi végpontjával. A kommunikáció többnyire csak akkor valósulhat meg, 
ha mind a két fél betartja a szabványban előírtakat, amelyek az úgynevezett protokollok 
formájában valósulnak meg.

Gyakran használt portok és protokollok
TCP és UDP

A protokoll meghatározott szabályok készlete. Az internetprotokollok olyan szabálykész-
letek, amelyek a hálózaton lévő számítógépek közötti kommunikációt vezérlik. A pro-
tokoll-leírások meghatározzák a továbbított üzenetek formátumát. A postai hálózaton 
küldött levél szintén protokollokat használ, amelyek egy része például a kézbesítési cím 
szabványos helyét határozza meg a borítékon. Ha a címet rossz helyre írják, a levelet 
nem lehet kézbesíteni.

Az időzítés kritikus a hálózat megbízható működése szempontjából. A protokollok 
mindig meghatározzák, hogy mennyi időn belül kell megérkeznie az üzeneteknek, így 
a számítógépek nem várnak a végtelenségig egy esetleg elveszett üzenetre. Követke-
zésképpen a rendszerek egy vagy több időzítőt tartanak fenn az adatátvitel ideje alatt. 
Ezenfelül a protokollok meghatározott eljárásokat indítanak, ha a hálózat nem felel meg 
az időzítési előírásoknak.83

A protokollok legfontosabb feladatai a következők:
 – A hibák felismerése és kezelése
 – Az adatok tömörítése
 – Az adatok feldarabolásának és becsomagolásának meghatározása
 – Az adatcsomagok címzése
 – Az adatcsomagok küldésének és érkezésének szabályozása

83 Szabó–Márföldi 2011.
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Az internethez kapcsolódó eszközök és állomások a TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) protokollkészlet segítségével kommunikálnak egymással. 
Az adatátvitelhez szükséges két leggyakoribb protokoll a TCP és az UDP, amint az ábrán 
is látható.

Egy hálózat tervezése során előre el kell döntenünk, milyen protokollokat fogunk 
alkalmazni. Néhány protokoll gyártófüggő és csak bizonyos eszközökön működik, mások 
viszont nyílt szabványúak és többféle eszközön is használhatók.

TCP és UDP protokollok és portok

A TCP/IP protokollkészlet engedélyezésével más protokollok is kommunikálhatnak 
a megfelelő portokon keresztül. Például a HTTP alapértelmezés szerint a 80-as  portot 
használja. A port egy számszerű azonosító, amely meghatározott üzenetváltások nyomon 
követésére szolgál. Minden üzenet, amelyet egy állomás elküld, tartalmaz egy forrás- 
és egy célportot.

Az interneten vagy egy hálózaton az alkalmazások ezeknek a protokolloknak és por-
toknak a segítségével kommunikálnak. Némely szoftveralkalmazás olyan szolgáltatáso-
kat nyújt, mint weboldalak tárolása, elektronikus levél küldése vagy fájlok átvitele. Ezeket 
egy vagy több kiszolgáló is biztosíthatja. Az ügyfelek a jól-ismert portokat (well-known 
ports) használják az egyes szolgáltatásokhoz, azaz az ügyfélkérések ezeket a szolgálta-
tásokat egy adott célporttal azonosíthatják.

A hálózatok és az internet működésének megértéséhez tisztában kell lennünk a gyak-
ran használt protokollokkal és a hozzájuk rendelt portokkal. Az ügyfelek ezeket a pro-
tokollokat használják távoli hálózati eszközök csatlakoztatásakor, weboldalak URL-cí-
meinek IP-címmé alakításakor és adatállományok átvitelekor. Ahogy bővülnek az IT 
világában szerzett tapasztalataink, nyilván további protokollokkal is találkozunk majd, 
de azok nem olyan gyakoriak, mint az itt ismertetettek.84

Hálózati eszközök
Modemek

A világ különböző tájain élő emberek közötti több millió üzenetváltás a világhálón zajlik. 
A hálózat elemeinek szabványosítása lehetővé teszi a különböző gyártóktól származó 
eszközök együttműködését. Informatikai szakemberként fontos, hogy pontosan értsük 
a magán- és üzleti élet folyamatait támogató eszközök célját és működését.

A modem olyan elektronikus eszköz, amely internetcsatlakozást biztosít egy ISP-n 
keresztül. A digitális adatokat analóg jelekké alakítja, hogy azok a telefonvonalon keresz-
tül továbbíthatók legyenek. Mivel az analóg jelek fokozatosan és folyamatosan változ-
nak, így hullámként ábrázolhatók. A digitális jeleket bináris adatként (bit) ábrázoljuk. 

84 Tanenbaum–Wetherall 2013.
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A digitális jeleket a telefonvonalon történő átvitelhez hullámformává kell alakítani. Ezt 
a fogadó oldalon egy modem ismét bitekké alakítja, hogy a célállomás képes legyen 
értelmezni az adatokat.

A fogadó modem tehát az analóg jeleket a számítógép számára értelmezhető digitális 
adatokká alakítja vissza. Az analóg jelek digitálissá konvertálása, majd visszaalakítása 
az úgynevezett moduláció/demoduláció. A hibafelismerési és hibajavítási protokollok 
fejlődésével a telefonvonalakon jelentkező zaj és interferencia lecsökkent vagy teljesen 
megszűnt, így a modemalapú adatátvitel megbízhatósága is jelentősen megnőtt.

A belső modem az alaplap egy bővítőhelyébe illeszthető. Külső modem soros vagy 
USB porton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez. A modem megfelelő működé-
séhez illesztőprogramra és a portok beállítására van szükség.

A nyilvános telefonhálózatot használó számítógépes kommunikációt betárcsázós 
hálózati kapcsolatnak (Dialup Networking – DUN) nevezzük. A modemek a telefonvonal 
TONE üzemmódját használva kommunikálnak egymással. Ez azt jelenti, hogy a mode-
mek képesek utánozni a telefon tárcsázási képességét. A betárcsázós hálózati kapcsolat 
pont-pont protokollt (Point-to-point protocoll – PPP) használ. A PPP két számítógép 
között telefonvonalon keresztül létrejött egyedi kapcsolat.

Hubok

A hub megnöveli egy hálózat hatótávolságát azáltal, hogy az egyik portján beérkező 
adatokat regenerálja és az összes többi portján továbbítja. Egy hub jelismétlőként is 
működhet. A jelismétlő is kiterjeszti a hálózatot, hiszen a jelek regenerálásával meg-
oldja a nagyobb távolságok esetében jelentkező adatvesztést. A hub csatlakoztatható más 
hálózati eszközhöz is, például kapcsolóhoz vagy forgalomirányítóhoz, összeköttetést 
teremtve ezzel a hálózat szegmensei között.

A kapcsolók hatékony működésének és alacsony árának köszönhetően a hubok hasz-
nálata manapság egyre ritkább. A hub nem szegmentálja a hálózati forgalmat, így csök-
kenti a hozzá csatlakozó eszközökön elérhető sávszélességet. Ezen túlmenően, mivel 
a hubok nem tesznek különbséget az egyes adatcsomagok között, így a szükségtelen 
hálózati forgalom is folyamatosan terheli az összes hozzá csatlakozó eszközt.

A hubok jellemzői
 – fizikai rétegbeli eszköz (biteket másol a portjai között),
 – csillag topológiájú Ethernet-hálózatban használják,
 – a bejövő jeleket felerősítést követően az összes portján továbbítja (broadcast),
 – több egyidejű adásnál ütközés alakul ki, amely a hálózati forgalom pillanatnyi szü-

neteltetését vonja maga után (CSMA/CD),
 – a sávszélesség eloszlik az elosztókra csatlakozott végpontok között.
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Hidak és kapcsolók

Az állományokat a hálózaton történő továbbítás előtt kisebb darabokra, úgynevezett 
csomagokra tördelik. Ez a folyamat lehetővé teszi a hibaellenőrzést és a könnyebb újra-
küldést, ha a csomag elveszik vagy megsérül. A csomagok elejére és végére a továbbítás 
előtt címinformációk kerülnek. Az így kapott csomagot keretnek nevezzük.

A helyi hálózatokat gyakran kisebb részekre, úgynevezett szegmensekre osztják, 
hasonlóan ahhoz, ahogy egy céget részlegekre vagy egy iskolát osztályokra szoktak bon-
tani. A szegmensek határainak kijelölésére hidakat használnak. A híd szűri a LAN-szeg-
mensek hálózati forgalmát, és minden hozzá csatlakozó szegmens összes eszközét nyil-
vántartja. Egy keret fogadásakor megvizsgálja a célcímet és ez alapján eldönti, hogy 
a keretet továbbítja egy másik szegmensbe vagy eldobja. Mivel a híd a kereteket a meg-
felelő szegmensen belül tartja, így hatékonyabbá teszi az adatátvitelt.

A kapcsolót többportos hídnak is nevezik. A hídnak jellemzően két portja van, ami 
a hálózat két szegmensét köti össze. A kapcsoló számos porttal rendelkezhet attól füg-
gően, hogy hány hálózati szegmenst kell összekötnie. A kapcsoló lényegesen bonyolultabb 
eszköz, mint a híd.

Napjaink hálózataiban hub helyett kapcsolókat használnak. A hubhoz hasonlóan 
a kapcsoló esetén is az eszköz sebessége határozza meg a hálózat maximális sebessé-
gét. A kapcsoló szűri és szegmentálja a hálózati forgalmat azáltal, hogy az adatokat 
csak annak az eszköznek küldi, akinek címezték. Így nagyobb dedikált sávszélesség jut 
a hálózat egyes eszközeinek.

A kapcsolók kapcsolótáblát tartanak fenn. A kapcsolótábla tartalmazza a hálózaton 
előforduló összes MAC-címet, és hogy egy adott MAC-című eszköz melyik porton 
keresztül érhető el. A kapcsolótáblába létrehozásához a kapcsoló megvizsgálja minden 
beérkező keret forrás MAC-címét és a kapcsoló azon portját, ahol a keret beérkezett. 
Ezt követően épül fel a kapcsolótábla, ami a MAC-címeket a kimenő portokhoz rendeli. 
Amikor a kapcsolóba egy adott cél MAC-címmel egy keret érkezik, az eszköz a kap-
csolótáblája alapján dönti el, hogy merre kell a keretet továbbítania. A keretet a kimenő 
porton a célállomáshoz továbbítja. Mivel a keretet egyetlen konkrét porton küldi ki, így 
a többi port forgalmát nem terheli.

Forgalomirányítók és vezeték nélküli hozzáférési pontok

Az internetszolgáltatóval (Internet Service Provider – ISP) kötött szerződés előtt mérjük 
fel a rendelkezésre álló eszközöket, és ennek alapján válasszuk ki a szükséges beren-
dezéseket. A szolgáltatók egyéni és üzleti felhasználók számára biztosítanak internet-
hozzáférést. Az internetkapcsolatot, e-mail-postafiókot és webes felületet általában havi 
szolgáltatási díjért nyújtják. Néhány internetszolgáltatónál lehetőség van eszközök bérlé-
sére is. Ez sok esetben lényegesen kedvezőbb, mint ezek beszerzése, hiszen a szolgáltató 
támogatást biztosít az eszköz meghibásodása, cseréje vagy frissítése esetén is. Az 1. ábrán 
látható eszközök a szolgáltatóhoz való csatlakozáshoz használhatók.
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Vezeték nélküli hozzáférési pontok

A vezeték nélküli hozzáférési pontok lehetővé teszik a vezeték nélküli eszközök, mint 
például a laptopok és a táblagépek hálózathoz csatlakozását. A vezeték nélküli hozzáfé-
rési pont rádióhullámok segítségével kommunikál a vezeték nélküli eszközök hálózati 
kártyájával és más vezeték nélküli hozzáférési pontokkal. A hozzáférési pontok által 
lefedett terület mérete korlátozott. Nagyobb hálózatok esetén a megfelelő lefedettség 
érdekében több hozzáférési pontra van szükség. Míg a vezeték nélküli hozzáférési pont 
csak az hálózathoz való csatlakozást biztosítja, addig a vezeték nélküli forgalomirányítók 
további lehetőségeket is nyújtanak, mint például IP-cím-hozzárendelés.

Forgalomirányítók

A forgalomirányítók hálózatokat kötnek össze. Míg a kapcsolók MAC-címek alapján 
továbbítják a kereteket egy hálózaton belül, addig a forgalomirányítók IP-cím alapján 
irányítják a csomagokat a hálózatok között. A forgalomirányító lehet egy speciális szoft-
verrel telepített számítógép vagy egy hálózati eszközöket gyártó cég céleszköze.

Egy vállalati hálózat esetén a forgalomirányító egyik portja a WAN-hoz, a többi pedig 
a vállalat helyi hálózatához csatlakozik. A forgalomirányító ilyenkor a helyi hálózat 
átjárója, vagyis a kijárat a többi hálózat felé.

Többfunkciós eszközök

Az ábrán látható többfunkciós eszközök egyszerre több feladatot látnak el. Lényegesen 
kényelmesebb egyetlen eszköz megvásárlásával és telepítésével megvalósítani minden 
feladatot, mint minden egyes funkcióhoz külön eszközt vásárolni. Ez különösen igaz 
otthoni felhasználók esetében. Otthoni hálózat esetén a forgalomirányító csatlakoztatja 
a számítógépeket és hálózati eszközöket az internethez. A forgalomirányító ilyenkor 
átjáróként és kapcsolóként, a vezeték nélküli forgalomirányító pedig átjáróként, veze-
ték nélküli hozzáférési pontként és kapcsolóként is működik. A többfunkciós eszközök 
modemet is tartalmazhatnak.

Hálózati adattároló (NAS)

A hálózati adattároló (Network-Attached Storage – NAS) egy vagy több merevlemezzel 
és egy Ethernet-csatlakozással rendelkezik, valamint beágyazott operációs rendszert 
használ a teljes funkcionalitású hálózati operációs rendszer helyett. Az adattároló a háló-
zatra csatlakozva biztosítja a felhasználók számára a fájlok, videó és audió adatfolyamok 
hozzáférését és megosztását, valamint az adatok biztonsági mentését egy központi helyre. 
A több merevlemezt is támogató NAS-eszközök RAID-alapú adatvédelemre is képesek.

A hálózati adattárolók ügyfél-kiszolgáló elven működnek. Egy hardver eszköz, amit 
gyakran NAS-átjárónak is neveznek, biztosítja a kapcsolatot a NAS és a hálózati ügy-
felek között. Az ügyfelek nem közvetlenül a tároló eszközökhöz, hanem mindig a NAS- 
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átjáróhoz csatlakoznak. A hálózati adattárolók nem igényelnek monitort, billentyűzetet 
vagy egeret.

A NAS-rendszerek adminisztrációja egyszerű. Gyakran tartalmaznak beépített funk-
ciókat, mint például a lemezterület-kvóták, a biztonságos hitelesítés és a hibák észlelése 
esetén küldött automatikus e-mail-értesítések.

Az IP-telefonok

A VoIP (Voice over IP, IP feletti hangátvitel) során a telefonhívások adathálózatokon 
és az interneten keresztül történnek. A hang analóg jelei digitális információkká alakítva 
IP-csomagokban kerülnek továbbításra. A VoIP egy már meglévő IP-hálózatot is használ-
hat a nyilvános kapcsolt telefonhálózathoz (Public Switched Telephone Network – PSTN) 
való hozzáféréshez..

Az IP-telefonok megjelenésükben a hagyományos telefonokhoz hasonlítanak, csak 
a szabványos RJ-11 telefoncsatlakozó helyett RJ-45 Ethernet-csatlakozót használnak. 
Ezek a telefonok közvetlenül a hálózatra csatlakoznak, és az IP kommunikációhoz szük-
séges összes hardver- és szoftverelemet tartalmazzák.

Ha IP-telefonnal csatlakozunk a hagyományos telefonhálózatra, akkor a hívást befo-
lyásolhatja az internethozzáférés. Szolgáltatáskiesés esetén például nem tudunk telefo-
nálni.

Különböző megoldások léteznek az IP feletti hangátvitelre:
 – IP-telefon – olyan eszköz, amely RJ-45 Ethernet-csatlakozóval vagy vezeték nélkül 

kapcsolódik egy IP-hálózathoz.
 – Analóg telefon adapter (Analog Telephone Adapter – ATA) – olyan eszköz, amely 

a hagyományos analóg eszközöket, például telefonokat, faxokat vagy üzenetrögzí-
tőket csatlakoztatja egy IP-hálózathoz.

 – IP telefon szoftver – olyan alkalmazás, amely mikrofon, hangszórók és egy hang-
kártya segítségével képes egy IP-telefon funkcióit megvalósítani.

Hardveres tűzfal

A hardveres tűzfalak, mint például az integrált forgalomirányítók, a hálózat adatait 
és eszközeit védik az illetéktelen hozzáféréstől. A hardveres tűzfal egy olyan önálló 
egység, amely az ábrán is látható módon két vagy több hálózat között helyezkedik el. 
Az általa védett számítógépek erőforrásait nem használja, így nincs hatással a feldolgo-
zási teljesítményükre.

A tűzfalakat a biztonsági alkalmazások kiegészítéseként célszerű használni. A tűz-
fal két vagy több hálózat között helyezkedik el és ellenőrzi a közöttük zajló forgalmat, 
valamint segíti a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet. A tűzfalak különböző mód-
szerekkel határozzák meg, hogy mely forgalmat engedélyezik vagy tiltják egy hálózati 
szegmens felé.



7. fejezet
A kiberbűncselekmények nyomozása – elméleti alapok

Nagy Tamás

A kiberbűnözés és a kiberbűncselekmények

Az elmúlt évtizedek technológiai újításai, illetve az ezek nyomán megjelenő elektronikus 
eszközök széles körű elterjedése digitális forradalomhoz vezetett, amely – közvetve vagy 
közvetlenül – mindennapi életünk szerves részévé tette a digitális eszközök használatát. 
Ez a folyamat egy sor olyan változást eredményezett, amelyek hatással voltak az alap-
vető társadalmi működésre és átalakították a gazdaság, az oktatás vagy akár a kultúra 
szegmensét. A digitalizáció emellett azonban nem várt következményekkel is járt, mivel 
számos olyan társadalmi anomáliát idézett elő, amelyek képesek negatív módon befolyá-
solni mindennapjainkat. Ezek egyike a technológiai alapú bűnözés megjelenése, amely 
tendenciáját, illetve a társadalomra gyakorolt hatását tekintve évről évre egyre komolyabb 
kihívások elé állítja a bűnüldöző szerveket.85

Az OECD az 1980-as  évek közepén már jelezte e bűncselekmények veszélyességét.86 
A számítógépes bűncselekmények fogalmáról, csoportosításáról már az 1980-as  években 
születtek hazánkban tanulmányok.87

Válaszul a számítástechnikai bűnözés okozta egyre jelentősebb fenyegetésekre 
Az Európa Tanács 9 (89). sz. Ajánlásában88 szerepelt egy minimális lista, azokról a cse-
lekményekről, amelyeket leginkább javasolt szankcionálni, továbbá a minimumlistát 
kiegészítő fakultatív lajstrom.

2001-ben  megszületett a Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezmény (további-
akban: Egyezmény),89 amely a nemzetközi bűnüldöző szervek együttműködése mellett 
komoly hatást gyakorolt a terület hazai szabályozására is. Az Egyezmény a számítógépes 
bűncselekményekre vonatkozóan egy sor olyan megállapítást és rendelkezést tartal-
mazott, amelyek kihatottak a büntető anyagi- és eljárási kódexek kodifikációjára is. 
Az Egyezmény szövegét felhasználva új törvényi tényállások születtek, és olyan fogalmi 
meghatározások kerültek be a normaszövegekbe, amelyek részben orvosolták a hiányos 
vagy félreérthető meghatározásokból eredő – a 2. fejezetben említett jogalkotói és emiatt 
jogalkalmazói – bizonytalanságot.

A normatív szabályozás hiányossága többek között az is, hogy sem a kiberbűnö-
zésnek, sem pedig a kiberbűncselekménynek nincs jogszabályban rögzített normatív 

85 Simon 2017.
86 OECD Analysis, 1986.
87 Polt 1983, 60.; Pusztai 1988, 42.; Nagy 1991.
88 CoE Recommendation 1989.
89 Budapesti Egyezmény 2001.
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fogalma, amely egyértelmű biztosítéka lenne annak, hogy az alapfogalmakat a tudo-
mányos és szakmai közeg általánosan és széles körben elfogadott konszenzus alapján 
egységes meghatározásra épülve használja. Ugyan az utóbbi években többféle fogalmi 
megközelítés is született, ezek azonban mégsem fedik le teljeskörűen a gyakorlatban is 
megjelenő deliktumokat, mivel – az információs rendszerek széles körű elterjedésének 
köszönhetően – a büntető törvénykönyvbe újonnan beemelt tényállások mellett a Btk. 
más fejezeteiben szabályozott bűncselekmények esetén is lehetővé vált az online tér-
ben történő elkövetés. Mivel e téren sem normatív, sem tudományos fogalom nem áll 
rendelkezésünkre, ezért csak szakmai szempontok szerint lehet meghatározni a tágabb 
fogalmi kategóriát. A kiberbűncselekmények körébe sorolható minden olyan jogellenes 
cselekmény, amely – közvetve vagy közvetlenül – fenyegetést jelent az információs rend-
szerekre, vagy az e rendszereken keresztül (adatok és információk formájában) megjelenő 
társadalmi és gazdasági folyamatokra.

A fogalom tisztázásához – e meghatározás mellett – fontos lehet az Egyezményben 
megjelenő kategorizálás is, amely azokra a tényezőkre épül, amelyeket a jogellenes cse-
lekmény érint, vagy amelyek nélkül a cselekmény jogellenessége egyébként nem lenne 
megállapítható. Ezt a megközelítést alapul véve, az 1. fejezetben említett deliktumok 
közül ehelyütt a leggyakoribb kiberbűncselekményeket emeljük ki:

 – az információs rendszer vagy adat hozzáférését, sérthetetlenségét, illetve titkosságát 
sértő vagy veszélyeztető cselekmények;

 – azok a cselekmények, amelyek elkövetéséhez információs rendszereket használnak 
fel (ilyen például az online térben elkövetett csalás),

 – az elektronikus adatokhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények (ilyen például a gyer-
mekpornográfia is, amelynél az adat birtoklása önmagában is jogellenes), valamint

 – a szerzői vagy szomszédos jogok sérelmével járó cselekmények.

Mivel napjainkra a kiberbűnözés a bűnelkövetés egy olyan jól körülhatárolt formája-
ként jelenik meg, ahol az elkövetők arra törekednek, hogy az információs és pénzügyi 
rendszereket tudatosan felhasználva (vagy manipulálva) kárt okozzanak, illetve anyagi 
haszonra tegyenek szert, ezért egyértelmű, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos ható-
sági feladatok szorosan összefüggenek a bűnüldöző szervek kiberbűncselekményekkel 
kapcsolatos hatósági tevékenységével.90

A kiberbűncselekmények felderítésének gyakorlati szempontjai

A nyomozás alaki értelemben olyan – hatósági eszközökkel végzett – széles körű és cél-
irányos tevékenység, amely során a nyomozóhatóság korábban megtörtént események 
utólagos rekonstruálására törekszik. Ennek kettős célja van: egyrészt a jogellenes cselek-
mény körülményeinek tisztázása, másrészt az elkövető kilétének megállapítása. A tör-

90 Gyaraki 2019b.
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téneti tényállás felderítéséhez elengedhetetlen a cselekményhez kapcsolódó, valamint 
a terhelt büntetőjogi felelősségét megalapozó (személyi és tárgyi) bizonyítékok felde-
rítése, összegyűjtése, valamint eredeti állapot szerinti biztosítása. Mivel a nyomozás 
formailag ugyan önálló, de tartalmilag a büntetőeljárás bírósági szakaszának előkészí-
tésére szolgál, ezért a nyomozóhatóságnak a bizonyítékok összegyűjtése és biztosítása 
során arra is ügyelnie kell, hogy eleget tegyen a bizonyítás törvényességével szemben 
támasztott követelményeknek. A felderített bizonyítékok rögzítésének törvényessége, 
illetve – amennyiben feldolgozásuk szükséges – az abból nyert információk megkérdő-
jelezhetetlensége alapvető elvárás az eljárás bármely szakaszában.

A nyomozás során felmerülő bizonyítékok vonatkozásában fontos már a legelején 
tisztázni, hogy azok milyen szerepet játszanak az adott eljárásban, illetve a beszerzett 
bizonyítékok közül melyek azok, amelyekre a tényállást fel lehet építeni.

A számítógépes bűncselekmények elkövetése során keletkező bizonyítékokat – össz-
hangban az elkövetés jellegével – két nagy csoportba lehet sorolni. Az első csoportba 
tartoznak azok a számítástechnikai eszközök, amelyek – közvetve vagy közvetle-
nül – a bűncselekményhez kapcsolódnak (például fizikai nyomhordozóként vagy elkö-
vetési eszközként), a másik csoportba pedig a digitális térben keletkezett vagy ott tárolt 
(elektronikus) adatok tartoznak. A bizonyítékok ilyen jellegű megkülönböztetése első-
sorban gyakorlati szempontból fontos, mivel az eljárási cselekmények tervezése során 
figyelembe kell venni azt is, hogy a felderíteni kívánt tényállásnak milyen elkövetési 
módozatai vannak.

A különbségtétel alapját az adja, hogy a számítógépes bűncselekmények egy része 
kifejezetten az információs rendszerhez, illetve az abban keletkező, kezelt vagy tárolt 
elektronikus adathoz kapcsolódik. A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Be.) meghatározása szerint: információs rendszer az adatok automatikus 
feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés vagy az egymással 
kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége [Be. 10. § (1) bekezdés 6. pont].

Más bűncselekmények esetén az információs rendszernek (vagy adatnak) csak köztes 
szerepe van, vagyis a bűncselekmény más módon (például számítógép felhasználása 
nélkül) is megvalósítható, azaz tradicionális bűncselekmények nyomai lelhetők fel szá-
mítástechnikai rendszerekben. Az, hogy a tényállás rekonstruálása elsősorban a digitális 
vagy fizikai térben található (keletkező) bizonyítékok alapján lehetséges, meghatározza 
a nyomozás egész menetét, különösen a nyomozóhatóság adatszerző tevékenységét, 
illetve az eljárás keretében alkalmazott (vagyont érintő) kényszerintézkedések körét 
(például kutatás, lefoglalás, elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele).

Az elektronikus adat nyomozásban betöltött szerepe

Az elmúlt évek általános tendenciája, hogy az elektronikus adatok büntetőeljárás-
ban – bizonyítási eszközként – betöltött szerepe egyre inkább felértékelődik, mivel 
az esetek többségében rendelkezésre állnak olyan technikai eszközök vagy elektronikus 



1830

adatok, amelyek a bizonyítás során felhasználhatók. A korábbi büntetőeljárási törvény 
nem határozta meg az elektronikus adat fogalmát, így annak beszerzését és felhaszná-
lását – a tárgyi bizonyítási eszközre épített párhuzam alapján – jellemzően a gyakorlat 
alakította. A technikai eszközök széles körű elterjedésével azonban egyre nagyobb igény 
mutatkozott az elektronikus adat rendszeren belüli elhelyezésére és szabályozására. 
Az új büntetőeljárási törvény részben orvosolta ezt a hiányosságot és beemelte a bizo-
nyítási eszközök rendszerébe az elektronikus adatot. A kodifikáció során a jogalkotó 
nem hozott létre új fogalmat az elektronikus adatra vonatkozóan, hanem – az elnevezés 
megváltoztatásával – beemelte a normaszövegbe a számítógépes adat Egyezményben 
rögzített meghatározását:

„Elektronikus adat a tények, információk vagy fogalmak minden olyan formában 
való megjelenése, amely információs rendszer általi feldolgozásra alkalmas, ideértve 
azon programot is, amely valamely funkciónak az információs rendszer által való vég-
rehajtását biztosítja.” [Be. 205. § (1) bekezdés].

A fogalom normatív meghatározása szakmai szempontból jelentős előrelépést hozott, 
ugyanakkor az elektronikus adat bizonyításban betöltött szerepe továbbra is tisztázat-
lan maradt. A törvény az elektronikus adatot – fő szabályként – a tárgyi bizonyítási 
eszközzel együtt, annak egy sajátos formájaként határozza meg [Be. 205. § (2) bekez-
dés], ami önmagában is ellentmondásos. A gyakorlatban az elektronikus adat kezelése 
nem okoz különösebb problémát, mivel a törvény, illetve annak végrehajtási rendelete, 
a 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyer) a nyomozás és az előkészítő 
eljárás egyes szabályairól számos garanciális rendelkezést tartalmaz az adat eljárás során 
történő kezelése kapcsán (ilyen például a szaktanácsadó igénybevétele). Ennek ellenére 
a normaszövegben nem sikerült feloldani azt az ellentmondást, amely a digitális és fizi-
kai bizonyítékok (tárgyi bizonyítási eszközök) között feszül, miszerint az elektronikus 
adat anyagi jellemzőkkel csak a fizikai adathordozó részeként rendelkezik, birtokba 
vétele (különösen a lefoglalása) pedig ennek megfelelően csak korlátozottabb formában 
lehetséges.

A nyomozás elrendelését követően a nyomozóhatóság a – feljelentés tartalma vagy 
saját felderítő tevékenysége alapján – rendelkezésre álló adatokat felhasználva mérlegeli, 
hogy az adott eljárás szempontjából mi tekinthető bizonyítéknak, és e bizonyítékokat 
milyen formában és technikai eszközökkel, továbbá milyen eljárási cselekmény keretében 
lehet beszerezni. Vitathatatlan tény, hogy a számítógépes bűncselekmények nyomozása 
többnyire elképzelhetetlen a cselekményhez kapcsolódó elektronikus adatok összegyűj-
tése nélkül. Az elektronikus adat a tényállás rekonstruálásának elengedhetetlen eszköze, 
olyan digitális nyom, amely – hasonlóan a fizikai nyomokhoz – a tényállás megismeré-
sének, egyúttal a nyomozás sikerének kulcsa. A bizonyítékok begyűjtése kapcsán tehát 
azt is mérlegelni kell, hogy az eljárás szempontjából releváns elektronikus adat:

 – milyen jellegű és terjedelmű,
 – hol található és kinek a birtokában van (vagy ki tárolja),
 – a hatóság általi hozzáférésnek vannak-e akadályai (például földrajzi),
 – a vizsgálat csak a helyszínen lehetséges-e vagy akár utólagosan is.
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A történeti tényállás tisztázása érdekében különösen az alábbi elektronikus adatok (lefog-
lalást követően: digitális bizonyíték) beszerzése lehet indokolt:

 – számítástechnikai- és telekommunikációs eszközök adattartalma,
 – adathordozók (például optikai lemezek, merevlemezek, memóriakártyák) adattar-

talma,
 – felhőalapú szolgáltatásban tárolt adatok,
 – kriptovaluták,
 – elektronikus levelezés, illetve egyéb kommunikációs adatok (például alkalmazáson 

belüli beszélgetések),
 – kép- és videófájlok, hangfelvételek,
 – alkalmazáson belüli felhasználói és regisztrációs adatok,
 – elektronikusan tárolt pénzügyi vagy előfizetői adatok,
 – mobilkommunikációs adatok,
 – ATM-ek, biztonsági kamerák és térfigyelő kamerák felvételei,
 – metaadatok.

Az elektronikus adatok jellegét és bizonyításban betöltött szerepét (szükségessége), vala-
mint a fenti körülményeket figyelembe véve meghatározhatjuk azt a tényleges intézke-
dést, amely úgy biztosítja az adatok beszerzését, hogy nem okoz a szükségesnél nagyobb 
érdeksérelmet (arányosság). Az adatok beszerzésére ennek megfelelően sor kerülhet: 
önálló rögzítéssel, adatkérés útján, valamint kényszerintézkedés keretében.

Önálló adatrögzítés

Az elektronikus adatok nyomozóhatóság általi önálló rögzítése abban az esetben lehet 
indokolt, ha:

a) a beszerezni kívánt elektronikus adatok nyilvánosak, vagyis a folyamat bárki szá-
mára nyíltan elérhető adattartalom (például weblap felépítése) pillanatnyi állapo-
tának rögzítését jelenti, vagy

b) a nyomozóhatóság az eljárás sértettjének birtokában (vagy kezelésében) lévő adat-
tartalmat rögzít, feltéve, hogy ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul (kényszer 
alkalmazása nem indokolt) és a rögzítés nem jár az elektronikus adatok sérelmével.

Mivel a Be. 51. § (1) bekezdés b) pontja alapján a sértett jogosult az eljárás során bizo-
nyítékot előterjeszteni, illetve a sikeres felderítésben egyébként is érdekelt, ezért az így 
beszerzett bizonyíték megfelelő bizonyító erővel rendelkezik.

Az elektronikus adatok önálló rögzítéséről célszerű minden esetben feljegyzést 
készíteni, amelyben fel kell tüntetni a rögzítés helyét, idejét, módját, a rögzítést végző 
személyt (vagy személyeket), illetve azt, hogy a folyamat milyen típusú és terjedelmű 
adatállományt érintett.
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Adatkérés

A büntetőeljárási törvény alapján a nyomozóhatóság bármely szervtől, jogi személytől 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől adatszolgáltatást kérhet. [Be. 261. § 
(1) bekezdés]. Az adatkérés (ideértve a feltételes adatkérést is) vonatkozhat olyan elektro-
nikus adat szolgáltatására is, amely a cselekménnyel összefüggésbe hozható és az adat-
kezelő (vagy az adatok birtokosa) más közigazgatási szerv vagy olyan szervezet (például 
gazdasági társaság), amely az eljárásban nem érdekelt.

Ha a cselekmény jellege vagy a feltárt személyes körülmények (például a feltételezett 
elkövető az adatkéréssel érintett szerv munkavállalója) indokolják, célszerű az elektro-
nikus adatokat lefoglalás útján beszerezni, mivel a hatóság által dokumentált kénysze-
rintézkedés az adatok változatlanságát erősíti.

Amennyiben az adatok teljes körű és eredeti állapot szerinti beszerzése így is lehet-
séges, akkor – az arányosság elvét figyelembe véve – nem indokolt kényszerintézkedés 
alkalmazása. Célszerű továbbá adatkérést alkalmazni a külföldön bejegyzett és magyar-
országi érdekeltséggel (vagy fiókteleppel) nem rendelkező szolgáltatók esetén is, mivel 
ezekre nem terjed ki a magyar joghatóság (például tárhelyszolgáltatók).

A külföldön bejegyzett cégek és egyéb jogi személyek nem kötelesek a magyar bün-
tetőeljárási szabályok alapján kibocsátott adatkérést teljesíteni, ezért az adatszolgáltatás 
megtagadása esetén a 24/7-es  kapcsolati pontokon keresztül vagy nemzetközi bűnügyi 
jogsegély alapján lehet az adatok rögzítését biztosítani.

Lefoglalás

A bizonyítékok felderítése és beszerzése alapvetően illeszkedik abba a folyamatba, amely 
során a nyomozóhatóság megpróbál egyfajta valósághű tényállást rekonstruálni. Abban 
az esetben, ha az elektronikus adatok (vagy más bizonyítékok) beszerzése egyéb módon 
nem lehetséges, vagy a körülmények alapján kényszer alkalmazása válhat szükségessé, 
a hatóság lefoglalás útján biztosítja a bizonyítékok megőrzését. A lefoglalás jellem-
zően más eljárási (kényszer) cselekményhez (kutatás, motozás) kapcsolódik, kivétele-
sen viszont – ha a bizonyítékok felhasználhatóságát és eredetiségét ez nem veszélyez-
teti – önállóan is sor kerülhet rá.

A nyomozás sikere érdekében a hatóságnak mérlegelnie kell, hogy az adott eljárás 
szempontjából mi tekinthető bizonyítéknak, és e bizonyítékokat milyen formában és tech-
nikai eszközökkel, illetve milyen eljárási cselekmény keretében lehet beszerezni.

A felsorolt lehetőségek közül a lefoglalás végrehajtása a legösszetettebb, mivel ebben 
az esetben az adatok beszerzésének nem csak időbeli, hanem – a kényszerintézkedés 
jellegénél fogva – személyi akadályai is lehetnek. Mivel a lefoglalás esetén a kénysze-
rintézkedéssel érintett személy jellemzően nem érdekelt a nyomozás sikerében (nem áll 
érdekében az, hogy a hatóság bizonyítékokat szerezzen be), ezért a végrehajtást lehetőség 
szerint alaposan elő kell készíteni.
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A kutatás, motozás és lefoglalás szerepe a nyomozásban

A kutatás szabályai – kisebb változtatásokkal – azonosak a korábbi eljárási törvényben 
szereplő házkutatás szabályaival, vagyis az eljárási cselekmény célja – a büntetőeljárás 
eredményes lefolytatása érdekében – a lakás, az egyéb helyiség, a bekerített hely vagy 
a jármű átkutatása. A Be. ide vonatkozó rendelkezése alapján a kutatás elrendelésére 
akkor kerülhet sor, ha megalapozottan feltehető, hogy az:

a) bűncselekmény elkövetőjének elfogására,
b) bűncselekmény nyomainak felderítésére,
c) bizonyítási eszköz megtalálására,
d) elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálására vagy
e) információs rendszer, illetve adathordozó átvizsgálására vezet. (Be. 302. § (2) bekez-

dés)

Mivel a törvény nem határozza meg egyértelműen, hogy a kutatás elrendelése mikor 
tekinthető megalapozottnak, ezt a gyakorlatban a rendelkezésre álló adatok alapján kell 
eldönteni. A korábbi szabályozáshoz képes fontos előrelépést jelent, hogy a törvény 
az információs rendszer, illetve adathordozó átvizsgálása esetén is lehetővé teszi a kuta-
tás elrendelését. Ugyan ez a bizonyítás szempontjából inkább folyamatnak, mintsem 
eredménynek tekinthető, a nyomozás hatékonysága szempontjából mégis fontos, mivel 
a digitális bizonyítékok megtalálását eredményezheti.

A kutatáshoz hasonlóan a motozás is bizonyítási eszköz, valamint elkobozható vagy 
vagyonelkobzás alá eső dolog felkutatására irányul, ez azonban nem ingatlan vagy jármű, 
hanem meghatározott személy (jellemzően terhelt) átkutatását jelenti. Ez magában fog-
lalja a motozás alá vont személy ruházatának és testének átvizsgálását, amely során 
az adott személynél található dolog is átvizsgálható. Ugyan az utóbbi rendelkezés nem 
egyértelmű, bizonyos körülmények között (például tettenérés esetén) ez akár a felderítés 
során is megalapozhatja a motozás szükségességét, ha a motozás alá vont személynél 
olyan dolog található, amelynek bizonyítási eszközként való értékelése valószínűsíthető 
(például mobiltelefon, pendrive stb.).

A kutatás és a motozás elrendelése határozattal történik, amelyet a nyomozóhatóság 
is kibocsáthat, fontos azonban kiemelni, hogy ha a közjegyzői vagy ügyvédi irodá-
ban tartandó kutatás közjegyzői vagy ügyvédi tevékenységgel összefüggő védett adat 
megismerésére irányul, a kutatást csak bíróság rendelheti el. A kutatást és a motozást 
a törvény azonos fejezetben szabályozza, aminek oka az, hogy e kényszercselekmények 
elrendelése kapcsán a nyomozóhatóság diszkrecionális jogkörrel rendelkezik, másrészt 
nem feltétlenül jár együtt egyik sem a tulajdonjog korlátozásával. A kutatás és a motozás 
gyakorlati szempontból tehát – amennyiben az eljárás célja nem a vagyonelkobzás alá 
eső vagyon biztosítása – annak megállapítására irányul, hogy van-e a terhelt vagy más 
személy birtokában bizonyítási eszköz vagy elkobozható dolog.

A lefoglalás jelentheti meghatározott dolog, információs rendszer, az ilyen rend-
szerben tárolt adatokat tartalmazó adathordozó vagy elektronikus adat lefoglalását is, 
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amely – a lefoglalt dolog jellegétől és a lefoglalás módjától függően a lefoglalás tárgya 
feletti birtok- vagy tulajdonjogot korlátozza. A lefoglalást lehetőség szerint a lefoglalt 
dolog birtokba vételével kell végrehajtani, kivételesen viszont az érintett őrizetében 
hagyásával is végrehajtható. Elektronikus adatok esetén ez abban az esetben lehet indo-
kolt, ha a lefoglalás aránytalan adminisztratív terhet jelentene (például az adattartalom 
mérete miatt), az érintettnek az elektronikus adatok használatához fűződő érdeke miatt, 
vagy más fontos okból, ha az adatok megváltoztatásának veszélye egyébként nem áll fenn.

A lefoglalás elrendelése határozattal történik, amelyet a nyomozóhatóság az eljárási 
cselekmény megkezdése előtt bocsát ki, kivételes esetben – halaszthatatlan eljárási cse-
lekmény esetén – a határozat meghozatala utólag történik. A lefoglalható dolgok körét 
a Be. kategorikusan meghatározza, ezek az alábbiak:

 – ingó dolog,
 – számlapénz,
 – elektronikus pénz [Hpt 1. § 16. pont] (ideértve például az egyéni Transferwise vagy 

Revolut számlákon kezelt pénzt is),.
 – elektronikus adat. [Be. 315. § (2) bekezdése alapján]

A lefoglalás – a végrehajtás módját tekintve – megvalósulhat:
a) birtokba vétellel,
b) a megőrzés más módon történő biztosításával,
c) az érintett őrizetében hagyással vagy
d) az elektronikus adat esetében pedig

- az elektronikus adatról történő másolat készítésével,
- az elektronikus adat áthelyezésével,
- az elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó teljes 

tartalmáról történő másolat készítésével,
- az elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó lefog-

lalásával, vagy
- jogszabályban meghatározott más módon (például kriptovaluták esetén számláról 

történő átvezetéssel).

A fenti felsorolás nem csak azokat a konkrét lehetőségeket jelöli, amelyek az elektronikus 
adat lefoglalása kapcsán rendelkezésre állnak, hanem – az arányosság követelményét 
alapul véve – egyfajta sorrendiséget is kifejez. Az eljárási cselekmény során figyelembe 
kell venni az arányosság követelményét, amely ebben az esetben kettős követelményként 
jelenik meg. A lefoglalást lehetőleg azokra az elektronikus adatokra kell végrehajtani, 
amelyek a bizonyítás szempontjából szükségesek, továbbá a kényszerintézkedés infor-
mációs rendszerre vagy adathordozóra csak akkor terjedhet ki, ha:

 – az elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá esik,
 – az tárgyi bizonyítási eszközként bír jelentőséggel, vagy
 – a bizonyítás érdekében az abban tárolt, előre meg nem határozható vagy jelentős 

mennyiségű elektronikus adat átvizsgálására van szükség.
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A lefoglalás külön rendelkezései között jelenik meg a fizetésre használt elektronikus 
adat, illetve az elektronikus adatként létező irat lefoglalása.

Az elektronikus adatként létező irat lefoglalása az irat lefoglalására vonatkozó sza-
bályok szerint lehetséges.

Ezek közül a fizetésre használt elektronikus adat lefoglalását érdemes kiemelni, ame-
lyet olyan művelettel (átváltás, átvezetés, átutalás) is végre lehet hajtani, amely az érin-
tettnek az elektronikus adat által kifejezett vagyoni érték feletti rendelkezési lehetőségét 
akadályozza meg.

A kutatás és lefoglalás előkészítése

Ahogy arról már korábban is szó volt, a nyomozás eljárási cselekmények célirányos, 
tervszerűen végrehajtott láncolata. A tervszerűség végigkíséri a nyomozás egészét, álta-
lános értelemben ez biztosítja az eljárás folytonosságát, de megjelenik egyes eljárási 
cselekmények végrehajtása kapcsán is. Minél szofisztikáltabb egy bűncselekmény, annál 
nagyobb kihívást jelent a tényállás utólagos rekonstruálása, ami szükségessé teszi a tuda-
tos tervezést, különösen a kihallgatásokat és a kényszerintézkedéseket megelőzően. Mivel 
a kiberbűncselekmények felderítésének sikerét szinte valamennyi esetben a cselekmény-
hez kapcsolódó elektronikus adatok és tárgyi bizonyítási eszközök beszerzése jelenti, 
ezért kutatás előkészítése minden eljárásban indokolt. Ennek azért van jelentősége, mivel 
a megfelelően előkészített és tervszerűen végrehajtott eljárási kutatás – a bizonyítási 
eszközök beszerzését megkönnyítve – nagyban hozzájárul az eljárás sikeréhez. A vég-
rehajtási tervet vagy kutatási tervet úgy kell elkészíteni, hogy a kutatás és a lefoglalás 
megfeleljen a legfontosabb eljárási szempontoknak:

 – észszerű időn belül befejezhető legyen,
 – lehetőleg ne kelljen megszakítani (kivételes esetben rövid ideig),
 – ne kelljen megismételni,
 – az eljárási cselekményen jelen lévők megfelelő módon követhessék az eljárási cse-

lekmény végrehajtását, eljárási jogaikat gyakorolhassák,
 – biztosítva legyen az eljárási cselekmény és a jelen lévő személyek külső befolyástól 

való mentessége.

A törvényességi garanciák mellett a végrehajtási tervnek tartalmaznia kell mindazokat 
az információkat, amelyek a nyomozás alapján rendelkezésre állnak, így különösen:

a) az eljárási cselekmény helyét, idejét, tervezett ütemezését, és célját,
b) a részt vevő hatósági személyek számát, nevét és feladatát,
c) a vizsgált cselekmény minősítését (törvényi tényállás),
d) a rendelkezésre álló adatok alapján rekonstruált történeti tényállást,
e) azokat az információkat, amelyek az eljárási cselekmény szükségességét megala-

pozzák (például korábban beszerzett bizonyítékok),
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f) a cselekmény végrehajtása során jelen lévők (kényszerintézkedéssel érintett sze-
mélyek) személyes- és bűnügyi nyilvántartási adatai,

g) a feltételezett elkövetőről készített adatgyűjtés eredményét (személyes adatok, 
bűnügyi nyilvántartási adatok, lőfegyver-nyilvántartás adatai, képzettség/végzett-
ség, foglalkozás, családi és baráti kapcsolatok stb.),

h) a keresett bizonyítási eszközök körét (általános vagy meghatározott jelleggel),
i) a lefoglalás módját, eszközeit,
j) a tervezett további eljárási cselekményeket vagy kényszerintézkedéseket (például 

előállítás, kihallgatás, őrizetbe vétel).

A kutatási tervben érdemes külön kitérni arra, hogy a kutatás helyszínén lehet-e bizo-
nyítási eszközökre számítani, és ha igen, azok elsődlegesen tárgyi bizonyítási eszközök, 
elektronikus adatok vagy mindezek együttesen. A vizsgált bűncselekmény jellege mellett 
az elkövetés módszere is fontos támpontja a kényszerintézkedésnek, különösen, ha van 
olyan azonosított technikai eszköz (például számítógép), amely az elkövetésben szerepet 
játszott. Az elkövetés jellege (elkövetési tárgy) alapján a tárgyi bizonyítási eszközök 
és az elektronikus adatok bizonyítékként betöltött szerepe az alábbiak szerint csopor-
tosítható:

 – amennyiben az elkövetés tárgya a számítógép vagy annak valamilyen alkatrésze 
vagy tartozéka (például lopás vagy rongálás esetén), az elektronikus adatok bizo-
nyítási szerepe legfeljebb esetleges (dogmatikai értelemben az ilyen cselekmények 
nem tekinthetőek számítógépes bűncselekményeknek), a bizonyítás szempontjából 
a tárgyi bizonyítási eszközök szerepe lesz elsődleges,

 – ha az elkövetés tárgya az információs rendszer, illetve az abban tárolt adat vagy 
program, klasszikus számítógépes bűncselekményről beszélhetünk, vagyis kiemelt 
szerepet kapnak az elektronikus adatok a bizonyításban. Figyelembe véve azt, hogy 
a Btk. 423. § (5) bekezdésében foglaltak alapján adatnak minősül az a program is, 
amely valamely funkciónak az információs rendszer által való végrehajtását biz-
tosítja;

 – amennyiben a technikai eszköz (például számítógép, mobiltelefon) vagy maga 
az információs rendszer (online felület) olyan bűncselekmény elkövetését teszi 
lehetővé, amely enélkül is megvalósítható (például csalás, gyermekpornográfia), 
az elkövetéssel összefüggésben keletkező (vagy ahhoz felhasznált) adatok mellett 
a technikai eszközök is bizonyító erővel bírnak.

A digitális bizonyítékok felkutatása a fizikai térben kezdődik, vagyis a hatóság először 
azt vizsgálja, hogy milyen tárgyi bizonyítási eszközök találhatóak a helyszínen. A kutatás 
során leggyakrabban az alábbi eszközökkel találkozhatunk:

a) Számítógép: az elektronikus adatok szempontjából a legáltalánosabb és legelterjed-
tebb technikai eszköz, amely – az asztali számítógéptől a laptopig – egy sor olyan adatot 
és információt tartalmazhat, amely a felhasználóra, a felhasználó digitális szokásaira 
és online tevékenységére, valamint a számítógéppel végrehajtott konkrét cselekményre 
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vonatkozik (idesorolható a felhasználói tevékenységet rögzítő periféria is, mint például 
nyomtató).

A számítógéphez kapcsolódó perifériák lefoglalása és vizsgálata alapvetően csak 
akkor indokolt, ha azok olyan fizikai nyomot hordoznak (például elkövető ujjnyomata), 
amely a bizonyítás szempontjából nélkülözhetetlen.

b) Mobiltelefon: a mobiltelefon olyan telekommunikációs eszköz, amely jellemzően 
egyetlen személy használatában van, és – általános szerepe mellett – rendelkezik mind-
azokkal a funkciókkal, amelyekkel a számítógép is, vagyis olyan személyes adatokat 
tartalmazhat, amelyeknek a bizonyítás során – különösen az elkövető kilétének megál-
lapításában vagy tevékenységének felderítésében – kiemelt szerepük van.

c) Tartós adathordozó: a tartós adathordozók köre – összhangban az Európai Unió 
2011/83/EU irányelvével – a háttértárak mellett (például CD-k, DVD-k, pendrive, memó-
riakártyák, merevlemezek stb.) kiterjed a papírra és az elektronikus levelekre is, ame-
lyek – vizuális vagy digitális formában – az adattárolás és a kommunikáció alapvető 
eszközei.

A fizikai környezet átvizsgálását követően – amennyiben a helyszín jellege és a körül-
mények ezt lehetővé teszik – meg kell vizsgálni, hogy vannak-e a helyszínen olyan tárgyi 
bizonyítási eszközök, amelyek tartalma az ügy szempontjából releváns lehet. A fizikai 
térben található bizonyítékokkal ellentétben az elektronikus adatokat nem elegendő 
megtalálni, azt is fel kell tárni, hogy azok milyen forrásból származnak vagy milyen 
bizonyítékláncolatba illeszkednek. A nyombiztosításhoz hasonlóan az elektronikus ada-
tok kapcsán is fontos szerepe van a folyamatos dokumentálás mellett (fénykép, video 
vagy hangfelvétel) az adatok megfelelő rögzítésének. Ennek célszerű olyan formáját 
(adatok mentése/másolása, adathordozó vagy technikai eszköz lefoglalása) választani, 
amely biztosítja az adatok hiteles, eredeti és módosításoktól mentes rögzítését, továbbá 
azt, hogy azok az eljárás későbbi szakaszában is (például a szakértő vagy szaktanácsadó 
által) feldolgozhatók maradjanak.
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8. fejezet 
Az elektronikus adatokat érintő eljárási cselekmények 

végrehajtása

Herédi István

Bevezetés

A lefoglalás és a kutatás a két leggyakrabban alkalmazott – vagyont érintő – kénysze-
rintézkedés. Szerepük az elektronikus adatok és az azokat hordozó információs rend-
szerek tekintetében is megkérdőjelezhetetlen, szinte minden büntetőeljárásban sikerrel 
alkalmazhatók gondos tervezést követően.

Megjegyzendő azonban, hogy elektronikus adat nem kizárólag kényszerintézkedés 
során szerezhető be, hanem akár egy egyszerű adatkéréssel, vagy a hatóság önálló rög-
zítésével is. Az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek, az alapvető vizsgálati 
módszerek azonban minden esetben azonosak.

Az előkészületi szakaszban mind az eljárással érintett személy, mind pedig a helyszín 
tekintetében érdemes tájékozódni arról, hogy milyen információs rendszereket és elektro-
nikus adatokat fog érinteni az eljárási cselekmény, és milyen szakismerettel rendelkezik 
az ezeket használó személy. Utóbbi rendkívül fontos információ, hiszen sokszor jóval 
összetettebb metodikai lépéseket kell követni abban az esetben, ha az eljárással érintett 
személy jártas az informatika világában.

Az elsődleges cél az eljárási cselekmény eredményes lefolytatása, eközben különös 
tekintettel kell lenni az eljárásban részt vevő személyek és vagyontárgyak biztonságára 
is. Közvetlenül a végrehajtás előtt pontosan meg kell határozni – az alapvető kriminál-
taktikai lépéseken túl –, hogy ki a felelős az eljárás vezetéséért, a jegyzőkönyvezésért, 
a hardver- és szoftverelemek átvizsgálásáért, illetve a tárgyak csomagolásáért. Elképzel-
hető, hogy ezek a személyek egybeesnek – például a hatóság épületében egy kihallgatás 
alkalmával lefoglalt adathordozó esetében –, azonban a helyszíni munkavégzés során 
a felelősségek konkretizálása nagyban növeli az eljárás sikerének és eredményességének 
esélyét is.

A helyszín szerepe a végrehajtásban

Fontos megkülönböztetni, hogy az eljárási cselekmény a hatóság hivatali helyiségé-
ben vagy külső helyszínen folyik, hiszen mindkét esetben más és más körülmények-
hez kell alkalmazkodni. A hatóság épületében rendelkezésre állnak a szükséges eszkö-
zök, amennyiben nehézség adódik, az a legtöbbször más eszköz vagy eljárási módszer 
alkalmazásával kiküszöbölhető. Ezzel szemben a külső helyszínen végrehajtott eljárási 
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 cselekmények esetében – kevés kivételtől eltekintve – kizárólag az ott rendelkezésre álló 
eszközök használhatók.

A hatóság épületében végrehajtott eljárási cselekmények már ismert eszközök tekin-
tetében történnek meg – melyre jobban fel lehet készülni, esetleg a megfelelő szakisme-
retekkel rendelkező szaktanácsadó igénybevételével –, azonban egy idegen helyen nem 
határozható meg előre az érintett eszközök köre, a hatóság eljáró tagjai legtöbbször saját 
magukra vannak utalva.

Általánosságban a helyszíni munka során érdemes olyan módszereket alkalmazni, 
amelyek kimenetele és idő-, illetve eszközigénye nagy bizonyossággal előre meghatá-
rozható.

A Nyer. arról rendelkezik, hogy az eljárási cselekményt úgy kell előkészíteni és lefoly-
tatni, hogy az eljárás észszerű időn belül befejezhető legyen, az eljárási cselekmény 
megismétlése vagy újabb eljárási cselekmény elvégzése lehetőleg ne váljon szükségessé. 
Az eljárási cselekmény továbbá – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak kivé-
telesen és csak rövid időre szakítható meg (Nyer 38. §).

A helyszíni munka során könnyen előfordulhat olyan helyzet, amikor alaposan mérle-
gelni kell az „észszerű” időn belüli befejezés, valamint a jogszabály által biztosított egyéb 
eljárási cselekmények alkalmazása közötti választás lehetőségét, hiszen több nagykapa-
citású adathordozó helyszíni mentése – például egy rack-szekrényben elhelyezve – akár 
több napot is igénybe vehet.

Az eszközök szerepe a végrehajtásban

Jellegéből adódóan az informatikai rendszerekkel végzett helyszíni munka rendkívül sok 
eszközt, felszerelést igényel. Egy külső helyszínen végrehajtott eljárási cselekmény – pél-
dául kutatás – esetében az eszközök helyszínre szállítását, majd azoknak a biztonságos 
üzemeltetését is lehetővé kell tenni. Csupán az alapvető adatmentő eszközök, valamint 
az alkalmazásukhoz elengedhetetlen szerszámok szállításához is minimum három 
nagyobb méretű táska (koffer) szükséges. A kutatás kezdetén nem célszerű minden 
felszerelést kézben tartani, hiszen az akadályozhatja a sikeres intézkedést.

A szükséges eszközök listája természetesen minden esetben más és más. Érdemes 
azonban előre összekészíteni egy olyan eszközparkot, amely a legtöbb helyszínen ered-
ményesen alkalmazható mind az információs rendszerek átvizsgálására, lefoglalására 
mind pedig az elektronikus adatok lefoglalására.

Az információs rendszerekkel végzett munka során elengedhetetlenül szükséges:
 – csavarhúzókészlet a lehető legtöbb fejtípussal, adapterrel, esetleg (flexibilis) hosz-

szabbítóval;
 – antisztatikus csomagolóanyag.;
 – nagyméretű csomagolóanyag, valamint zárócímkék, illetve buborékfólia a nem 

csomagolható eszközök biztonságos és hiteles lefoglalásához;
 – zseblámpa;
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 – alkoholos jelölőfilc;
 – különböző kapacitású adathordozók.

Az eszközök listája ideális esetben (és a helyszínen tervezett adatmentésre tekintettel) 
kiegészülhet:

 – USB- és IDE/SATA- csatlakozású hardveres írásvédő eszközzel;
 – mobil adatmentő eszközzel (például Cellebrite UFED Touch);
 – több csatlakozó-aljzattal rendelkező hosszabbítóval;
 – bootolható külső HDD-meghajtóval (például Zalman VE350);
 – Linux-alapú bootolható USB flash-meghajtóval (például Paladin);
 – lemez- és memóriakép készítésére alkalmas szoftver önállóan futtatható változatával 

(például FTK Imager Portable).

Természetesen a rendelkezésre álló eszközök esetében igaz a mondás, miszerint minél 
több, annál jobb, így a lista a teljesség igénye nélkül tartalmazza a tapasztalatok sze-
rint legtöbbször szükséges darabokat. A legfontosabb tényező az eszköz tekintetében is 
az azt kezelő személyzet, hiszen megfelelő szakismeret nélkül a legjobb rendelkezésre 
álló technika is használhatatlannak bizonyulhat. Amennyiben már a tervezési fázisban 
felmerül, hogy a helyszínen komplex rendszerekre kell számítani, vagy olyan tevékeny-
séget kell végezni, amely különleges szakértelmet igényel, akkor célszerű szakértő vagy 
szaktanácsadó bevonásával eljárni.

Elektronikus adatok lefoglalása

Napjainkban az okoseszközök korszakát éljük, egy olyan korszakot, amelyben még 
a mosógép, a porszívó, de akár a hűtőszekrény is hordozhat elektronikus adatokat. 
Az adathordozók formai világa, megjelenése – akárcsak az információs rendsze-
reké – rendkívül sokrétű, ami sok esetben megnehezíti azonosításukat, felderítésüket is.

Az információs rendszerekkel, illetve elektronikus adatokkal végzett munka első 
lépése ezek azonosítása és felkutatása, ezt követően kerülhet sor a hordozott elektronikus 
adatoknak vagy maguknak az eszközöknek a lefoglalására.

A Be. 315. § (1) bekezdése határozza meg, hogyan lehet az elektronikus adatokat 
lefoglalni. Ez alapján az elektronikus adat lefoglalását

 – az elektronikus adatról másolat készítésével,
 – az elektronikus adat áthelyezésével,
 – az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó teljes tartalmáról történő
 – másolat készítésével,
 – az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó lefoglalásával, vagy
 – jogszabályban meghatározott más módon lehet végrehajtani.



1842

Az elektronikus adat lefoglalását tehát a hatóság a birtokában lévő adathordozóra történő 
mozgatással vagy az azt tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó lefoglalá-
sával hajtja végre.

A helyszínen az adatok mozgatása sokszor nehézkes, mivel az adatátviteli sebesség 
korlátozott, így egy nagyobb kapacitású adathordozóról hiteles másolat készítése több órát. 
is igénybe vehet. Az eljárás során érdemes tájékoztatni az eljárás vezetőjét arról, hogy 
amennyiben helyszíni adatmentésre kerül sor, az az eljárás elhúzódását eredményez-
heti. Minden esetben egyedi megítélés kérdése, hogy szükség van-e az adatok helyszíni 
mentésére, vagy az információs rendszer, illetve adathordozó lefoglalásával elég, ha arra 
egy későbbi időpontban kerül sor.

Fontos azonban tekintettel lenni a – fentebb említett – Be. 315. § (5) bekezdésére, 
amely szerint az elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó 
akkor foglalható le, ha az elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá esik; az tárgyi bizonyí-
tási eszközként bír jelentőséggel; vagy a bizonyítás érdekében az abban tárolt, előre meg 
nem határozható vagy jelentős mennyiségű elektronikus adat átvizsgálására van szükség.

Könnyen belátható, hogy az eljárások többségében előre meg nem határozható meny-
nyiségű elektronikus adat átvizsgálására van szükség, így az információs rendszer lefog-
lalása a legtöbb esetben megalapozott.

Különbséget kell tenni azonban az elektronikus adat és az azt tartalmazó adathordozó 
adattartalma között is. Attól, hogy az elektronikus adat egy adathordozón van jelen, még 
nem indokolt sem az adathordozó, sem pedig teljes adattartalmának lefoglalása sem.

Kiemelendő, hogy amennyiben elektronikus adatokat foglal le a hatóság, az nem 
kötődik fizikailag egyetlen adathordozóhoz sem, így az adathordozót nem is feltétlenül 
kell lefoglalni. Az adathordozó az elektronikus adatnak csupán hordozója, amennyiben 
az adat lefoglalásáról intézkedett a hatóság, úgy az adathordozótól külön kezelendő.

Amennyiben a Btk. 72. §-ában szabályozott elkobzás, illetve a Btk. 74. § szerinti
vagyonelkobzás szabályai fennállnak, az információs rendszer lefoglalásáról is intéz-

kedni kell.
Azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény elkövetéséhez az információs rend-

szert eszközül használták; annak birtoklása jogszabályba ütközik; azt a bűncselekmény 
elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerezték (akkor is, ha azzal más gazdago-
dott), vagy ennek a vagyonnak a helyébe lépett; azt a bűncselekmény elkövetése céljából 
az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása végett szolgáltatták vagy arra 
szánták; az adott vagy ígért vagyoni előny tárgya volt, az információs rendszert is le 
kell foglalni. Különös tekintettel kell tehát eljárni az olyan bűncselekmények esetében, 
ahol az elkövetés eszköze az információs rendszer volt, hiszen ebben az esetben nem 
elegendő csupán az elektronikus adat vagy az azt tartalmazó adathordozó lefoglalása.
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Az elektronikus adat lefoglalásának módjai

Az új Be. rendelkezései közé emelt több, rendkívül fontos eljárási részletszabályt is, 
amelyeknek az elektronikus adat lefoglalása esetében bármely végrehajtási mód tekin-
tetében érvényesülniük kell.

Erre tekintettel az elektronikus adat lefoglalását úgy kell végrehajtani, hogy az a bün-
tetőeljárás céljából szükségtelen elektronikus adatra lehetőleg ne terjedjen ki, illetve 
az ilyen elektronikus adatot a lefoglalás a legrövidebb ideig érintse.

A lefoglalás végrehajtásához indokolt esetben szaktanácsadót kell igénybe venni.

Lefoglalás másolat készítésével

Számítástechnikai értelemben a másolás valamely adathalmaz duplikálását jelenti, 
amelynek tartalma ugyan azonos lesz az eredeti állománnyal, bizonyos jellemzői – így 
a hozzáférésre és létrehozásának idejére vonatkozó információk – a használt fájlrend-
szernek megfelelően változhatnak. Ezek a tulajdonságok a fájlrendszerekben az adatál-
lományhoz kapcsolódóan kerülnek rögzítésre, így a továbbiakban mégsem beszélhetünk 
az eredetivel teljesen megegyező, azonos állományról.

A lefoglalás során azonban minden pillanatban biztosítani kell azt, hogy a lefoglalt 
adatállomány pontosan megegyezzen azzal az adattartalommal, amely eredeti formájá-
ban a lefoglalással érintett adathordozón a lefoglalás pillanatában megtalálható. Utóbbi 
feltételeknek külön-külön is kiemelkedő jelentősége van.

A lefoglalás tekintetében a 11/2003. (V.8) IM-BM-PM együttes rendelet is alapvető 
követelményként fogalmazza meg, hogy a másolt adatállomány ne legyen megváltoz-
tatható – ezzel is biztosítva az eredetivel való egyezést. Így a másolásra alapvetően nem 
kerülhet sor a szokványos – az operációs rendszerbe épített – másolási algoritmusok 
alkalmazásával. Szintén követelményként határozza meg a rendelet, hogy az elektro-
nikus adat lefoglalásakor az átmásolás lehetőség szerint utólag meg nem változtatható 
adathordozóra történhet – ami elképzelhetetlen nagyobb adatmennyiség esetében, így 
sokkal életszerűbb egy konténer-fájl létrehozása az adathordozón, ezáltal biztosítva a meg 
nem változtatható jelleget. Az átmásolást megelőzően a lefoglalás helyszínén ellenőrizni 
kell, hogy a hatóság által az átmásoláshoz használt adathordozó adatokat nem tartalmaz, 
kivéve azt az esetet, amikor több konténer-fájl kerül létrehozásra, és azokat egy adat-
hordozón helyezzük el. A jogalkotó szándéka e szabály beiktatásával vélhetően a kisebb 
méretű elektronikus adatok lefoglalásának szabályozása volt, amely értelemszerűen 
történhet például egyszer írható optikai lemezre is.

A rendelet alapján az elektronikus adat lefoglalását másolat készítésével kell végre-
hajtani, ha

 – a lefoglalt dolog érintett őrizetében hagyásának feltételei fennállnak, és
 – a másolat készítését követően az adat eredeti helyen való további tárolása a bünte-

tőeljárás érdekeit nem veszélyezteti.
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A lefoglalás során a másolat egyezőségét biztosítandó hiteles másolat készül az adatállo-
mányról. A hitelességet a másolási folyamat lezárásaként számolt hash-érték (ellenőrző 
összeg) garantálja. A hash-érték egy matematikai algoritmusok segítségével számolt, 
kizárólag egy adott byte-szerkezetű adatállományra jellemző karakterlánc. Az adatállo-
mány szerkezetének legkisebb változása is eltérő hash-értéket eredményez, így az eredeti 
és a másolt állomány azonossága a hash-értékek összevetésével bármely időpillanatban 
kétséget kizáróan igazolható.

A kriptográfiában leggyakrabban használt hash-algoritmusok az MD5, a SHA-1,-2,-3, 
a RIPEMD, illetve a Whirlpool-algoritmus. Minden egyes algoritmus más-más mate-
matikai műveletekkel hozza létre a jellemző karakterhosszúságú hash-értéket, amely 
ezt követően az adathalmaz „ujjnyomataként” is értékelhető. Mivel a kulcsképzés mate-
matikai műveletekkel történik, a létrehozásához a másolás időigényén túl további időre 
van szükség. A hatékonyság-megbízhatóság-létrehozási idő tekintetében a tapasztalat 
azt mutatja, hogy az SHA-1 algoritmus használata a legcélszerűbb. Általánosságban 
elmondható, hogy minél bonyolultabb egy algoritmus, annál megbízhatóbb is – azaz 
nehezebb „feltörni” –, ugyanakkor annál időigényesebb is a létrehozása. Kétséget kizá-
róan alkalmazható egyszerre kettő (vagy több) – különböző matematikai algoritmuson 
alapuló – hash-érték feltüntetése az adatösszesség mellett.

Az eredeti és a másolt állomány egyezőségének megállapításához mindkét állomány 
egyidejű jelenlétére van szükség, amely logikusan nem minden esetben biztosítható. 
A gyakorlat alapján így a helyszínen számított ellenőrző összeg a lefoglalásról készített 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, amely a másolt adatállomány tekintetében bármely 
pillanatban újra számítható hash-értékkel összevethető. Az adatok egyezősége az eljárás 
során így a fenti módszerrel biztosított és bármikor igazolható.

Előfordulhat olyan eset is, amikor az eredeti adat – például egy hozzáférési naplóállo-
mány – folyamatosan változik, vagy jellegére tekintettel – például felhő-szolgáltatások-
ban elérhető adatok – nem menthető le kétszer ugyanabban a formában. Ilyen esetben is 
a lefoglalásról készített jegyzőkönyvben rögzített hash-érték biztosítja az adatállomány 
változatlanságát – gyakorlatilag tehát azt igazoljuk, hogy a vizsgált adatállomány meg-
egyezik a lefoglalás pillanatában keletkezett adatállománnyal.

Fontos és mással nem pótolható eljárási lépés tehát a lefoglalásról készült jegyző-
könyvben a korábbiakban jelölt ellenőrző-összeg szerepeltetése. Az eljárás későbbi 
szakaszában, akár az eredeti adathordozó vagy az eredeti adat megsemmisülése esetén 
is igazolható, hogy a bizonyítás során felhasznált adatállomány pontosan megegyezik 
a lefoglalt adatállománnyal.

Amennyiben az adat időközben törlésre, illetve módosításra kerül, az eljárási mód-
szer hitelességét akkor is biztosítja a jegyzőkönyvben már rögzített érték, mely különös 
jelentőséget az elektronikus adat áthelyezéssel történő lefoglalása esetében, valamint 
az elektronikus adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljá-
rásokban nyer.

Az egyes másolatkészítési eljárások (az adatmentés típusai) a következők:
 – teljes bitazonos másolat (vagy tükörmásolat),
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 – forenzikus másolat,
 – egyszerű másolat.

A bitazonos másolat esetében – nevéből adódóan – a forrás adattartalom minden bitje 
leképezésre kerül a cél-adathordozón. Amennyiben egy adathordozó teljes adattartalma 
egy másik adathordozóra képeződik le, és a másik adathordozón „megmaradt” hely 
kizárólag nullával van feltöltve, akkor tükörmásolatról beszélünk.

A forenzikus másolat esetében hitelesített szoftver felhasználásával készül bitazonos 
másolat az adattartalomról – legtöbbször egy konténer-fájlba, amely tömöríthető, így 
kevesebb helyet igényel, mint az eredeti adatösszesség. Egy adathordozóra több foren-
zikus másolat is kerülhet.

Az egyszerű másolat esetében nem hitelesített ún. „backup” szoftverrel vagy az ope-
rációs rendszer beépített másoló-algoritmusával történik az adattartalom leképezése egy 
másik adathordozóra. Bár az adat változatlansága ebben az esetben nem biztosított, elő-
fordulhat olyan helyzet, amikor az adatok lefoglalásának az egyszerű másolás az egyetlen 
módszere – például távoli szerver-szolgáltatáson elhelyezett elektronikus adatok, amelyek 
csupán hálózati meghajtóból érhetők el a vizsgált eszközön.

Az elektronikus adatok mentésére hitelesített fizikai írásvédő eszköz közbeiktatásával 
kerülhet sor. Egy adathordozó számítógéphez történő csatlakoztatásakor az eszközre 
telepített operációs rendszer azt „felcsatolja”, hogy a későbbiekben azon írási- illetve olva-
sási műveleteket végezhessen a felhasználó. A felcsatolás folyamata azonban adatírással 
jár, azaz a merevlemez eredeti tartalma megváltozik, hacsak nem kerül az eszközök 
közé egy fizikai írásvédő eszköz közbeiktatásra. Az írásvédő megakadályozza, hogy 
az operációs rendszer adatokat továbbítson a forrás adathordozóra, így annak tartalma 
változatlan marad.

A hitelesített másolat létrehozásához az írásvédő eszközön túl hitelesített szoftve-
reket kell alkalmazni, amelyek az adatok beolvasását, fájlba írását, illetve a hitelesítő 
összeg kiszámítását is elvégzik. Ilyen szoftver lehet többek között az AccessData FTK 
Imager nevű ingyenesen hozzáférhető. alkalmazás. Az alkalmazás a nyomozóhatóságok 
tagjainak regisztrációt követően ingyenesen hozzáférhető a https://accessdata.com/pro-
duct-download weboldalon.

Lefoglalás az elektronikus adat áthelyezésével

Az áthelyezés mint számítástechnikai művelet leegyszerűsítve egy másolási, illetve egy 
törlési folyamatból tevődik össze. Az áthelyezéssel érintett állomány először a célhelyre 
kerül átmásolásra, majd a forrás helyén törlésre. Az ilyen módon átmozgatott adat eredeti 
tárolási helyén a továbbiakban nem lesz fellelhető.

A végrehajtási rendelet alapján az elektronikus adat lefoglalását áthelyezéssel kell 
végrehajtani, ha az adat eredeti helyen történő további tárolása a büntetőeljárás érdekeit 
veszélyezteti.
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Mivel jellegét tekintve egy másolási folyamatról beszélünk, az eljárási rend az elekt-
ronikus adat másolással történő lefoglalásával megegyezik. Az egyetlen különbséget itt 
az jelenti, hogy az eredeti adatállomány a továbbiakban nem lesz elérhető, csupán a máso-
lat. Ahhoz azonban, hogy az eredeti adatösszesség ne legyen elérhető a forráseszközön, 
nem elegendő csupán egyszerű törlési műveletet végezni, hanem az elektronikus adatok 
által lefoglalt szektorokat nullával kell feltölteni – ez az ún. „wipe-folyamat”.

A hitelességet ebben az esetben kizárólag a jegyzőkönyvben szereplő – és a lefoglalt 
adatállomány tekintetében számított – ellenőrző összeg biztosítja. Amennyiben az eljárás 
során meg kell bizonyosodni arról, hogy a vizsgált adatállomány a lefoglalt adatokkal 
megegyezik, akkor az újra számolt ellenőrző összeget kell összevetni a jegyzőkönyvben 
szereplő értékkel. Ebben az esetben célszerű nem csupán egyfajta hash-algoritmussal 
dolgozni, hiszen egyszerre több alkalmazása növeli a megbízhatóságot.

Az áthelyezés során az eljárónak különös figyelemmel kell lennie arra, hogy az adatok 
törlése mások jogát, illetve jogos érdekét a törvényben meghatározott mértéket meghaló-
dóan ne sértse vagy veszélyeztesse. A büntetőjog alapelveinek tekintetében az arányosság 
elve itt is előtérbe kerül.

Lefoglalás az elektronikus adatot tartalmazó információs rendszer vagy adathordozó 
teljes tartalmáról történő másolat készítésével

Az elektronikus adat lefoglalásának teljesebb módja az adatot tartalmazó adathordozó 
teljes tartalmáról történő másolat készítése, mivel ilyen esetben nemcsak az elektronikus 
adat hozzáférhető, hanem további járulékos információk is, amelyeket a fájlrendszer 
további – akár üres területei – tartalmaznak. Fontos azonban, hogy a már említetteknek 
megfelelően teljes másolat csak akkor készíthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi.

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet alapján az elektronikus adat lefogla-
lását az azt tartalmazó adathordozó vagy információs rendszer teljes tartalmáról történő 
másolat készítésével kell végrehajtani, ha a bizonyítás szempontjából az adatot tartalmazó 
információs rendszer vagy adathordozó teljes tartalmának jelentősége van, ideértve azt is, 
ha a bizonyítás érdekében az információs rendszerben tárolt, előre nem meghatározható 
vagy jelentős mennyiségű adat átvizsgálására van szükség.

A másolat elkészítésének folyamata megegyezik a másolással történő lefoglalás ese-
tében említettekkel, azonban itt nem egyszerű vagy forenzikus másolat készül, hanem 
teljes bitazonos másolat (vagy más néven tükörmásolat).

A lefoglalás végrehajtásának ezen módja biztosítja, hogy az adathordozón lefoglaltként 
meg nem jelölt – azaz üresnek látszó – szektorokból a hatóság, illetve a szakértő az eljá-
rás során adatokat állítson vissza – amelyre a Be. is lehetőséget teremt. A módszerrel 
korábban törölt, de még felül nem írt állományok, illetve részállományok állíthatók vissza 
és tehetők vizsgálat tárgyává.

A teljes információs rendszer vagy adathordozó adattartalmának másolása időigényes 
folyamat, melyet az eszközök közötti átviteli sebesség korlátoz. Nagyobb kapacitású 
rendszerek esetében az eljárás több órát is igénybe vehet, ebben az esetben pedig az elle-
nőrző-összeg számítása is jóval lassabb.
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Az elektronikus adat lefoglalása az azt tartalmazó információs rendszer vagy 
adathordozó lefoglalásával

A legegyszerűbb és a gyakorlatban is legtöbbször alkalmazott lefoglalási módszer – amely 
mindezen tulajdonságai ellenére egyben az egyik leginkább szakszerű – nagy való-
színűséggel az elektronikus adatot tartalmazó adathordozó fizikai egészében történő 
lefoglalása.

A kényszerintézkedés gyorsasága sokszor kulcsfontosságú az eljárás sikerének bizto-
sítása érdekében. Ez a gyorsaság azonban nem mehet a szakszerűség és a törvényesség 
rovására. Amennyiben a megfelelő informatikai szakismeretekkel, illetve jártassággal 
rendelkező személy az eljárási cselekményen nincs jelen, úgy nemcsak a legkézenfekvőbb 
módszer az adathordozó vagy az információs rendszer lefoglalása, hanem szakszerűség 
szempontjából is ez a legkevésbé megkérdőjelezhető. A jogszerűség talaján maradva 
azonban ez a lefoglalási mód is kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a Be. ezt 
lehetővé teszi.

A lefoglalás végrehajtásának módozatait tekintve közös, hogy a 11/2003. (V. 8.) 
IM-BM-PM együttes rendelet rendelkezései alapján a bűnjelet olyan módon kell meg-
jelölni, hogy az azon rögzített adatok megjelölésre kerüljenek, méghozzá úgy, hogy 
az adathordozó tartalma azonosítható legyen.

A jogszabályhely „korszerűtlen” megfogalmazása az adatok és a programok meg-
jelölése tekintetében szembetűnő, hiszen a technika jelenlegi állása szerint egyetlen 
adathordozón több ezer program és több milliárd sornyi adat is szerepelhet, amelyek 
pontos megjelölése nyilvánvalóan lehetetlen feladat lenne. Az egyértelmű azonosítás 
végett a hatóságnak ehelyett érdemes megjelölni a mentett állomány elnevezését és kiter-
jesztését, annak méretét és a számított ellenőrző-összeget.

Jogszabályban meghatározott más módon történő lefoglalás

A Be. lehetővé teszi, hogy rendelkezéseitől eltérően ne a felsorolt módozatok valamelyi-
kén kerüljön lefoglalásra az elektronikus adat, hanem bármely jogszabály által megjelölt 
egyéb módon.

A legkézenfekvőbb példa erre éppen a Be. egyik szintén új szabályozási formája, 
amely szerint a fizetésre használt elektronikus adat lefoglalását úgy is végre lehet hajtani, 
hogy az elektronikus adattal olyan műveletet végeznek, amely az érintettnek az elekt-
ronikus adat által kifejezett vagyoni érték feletti rendelkezési lehetőségét megakadá-
lyozza. A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet szabályozza továbbá azt is, hogy 
e művelet elvégzése végrehajtható olyan művelettel is, amely alapján a fizetésre használt 
elektronikus adat értékét a bűnjelkezelő e célból rendszeresített számláján írják jóvá.



1848

A hatósági adatmentés készítése

A helyszínen adatmentés készítése akkor indokolt, amikor az adatok beszerzése nem 
tűr halasztást, vagy olyan destruktív, illetve titkosító algoritmus található az elektro-
nikus adatokat tartalmazó eszközön, amely egy későbbi időpontban lehetetlenné teszi 
az adatok kinyerését.

Az elektronikus adatok lefoglalása ebben az esetben a legtöbbször másolat készíté-
sével történik, akár forenzikus másolatról, akár teljes, bitazonos másolatról beszélünk. 
A Be. lehetőséget teremt az áthelyezéssel történő lefoglalásra is, ez azonban akkor lehet 
releváns, ha fizetésre használt elektronikus adatokat foglal le a hatóság, vagy ha pél-
dául az elektronikus adatok birtoklása jogszabályba ütközik, ám nem a fizikai rendszer 
tulajdonosa tárolja az adatokat az információs rendszeren. A legegyszerűbb példa erre 
egy szerverszolgáltató, amelytől akár virtuális, akár dedikált szervert bérelt az érintett, 
és azokon olyan tartalmakat tárolt, melyek birtoklása jogszabályba ütközik. Ha azonban 
a bérelt információs rendszer felhasználásával bűncselekményt követtek el, úgy a Be. 
lehetőséget teremt a teljes információs rendszer lefoglalására is tekintet nélkül arra, hogy 
az elkövető nem a rendszer tulajdonosa.

Az adatmentés két formája különíthető el attól függően, hogy az eszköz bekapcsolt 
vagy kikapcsolt állapotban van-e.

Kikapcsolt eszköz

Az eszköz kikapcsolt állapotában érdemes egy nagyon egyszerű elvet követni: maradjon 
is kikapcsolva. A bekapcsolás minden esetben adattartalom-módosulással jár, amely 
a későbbi szakértői vizsgálat során is kimutatható lesz, így csak rendkívül indokolt 
esetben szabad az ilyen eszközt bekapcsolni.

Fontos meggyőződni arról, hogy az eszköz valóban kikapcsolt állapotban van, vagy 
csak úgy tűnik. A gyártók körében energiatakarékossági szempontok miatt népszerű 
lett az ún. „hibrid alvás” üzemmód alkalmazása. Ebben az üzemmódban úgy tűnik, 
hogy az eszköz ki van kapcsolva, a képernyőn nem jelenik meg tartalom, a visszajelző 
LED-ek nem világítanak, azonban az eszköz mégis üzemkész, azonnal „ébreszthető” 
állapotban van. Ilyen esetben akár egy gombnyomásra vagy fedélnyitásra is aktiválódik 
a gyorsindítási folyamat, amelynek következtében már bekapcsolt állapotú rendszerrel 
kell dolgozni.

A „hibrid alvás” üzemmódban lévő eszközök ilyen állapotának felderítése azért is 
fontos, mert sok eszköz ebben az állapotában csatlakozik az internetre a már ismert 
vagy szabadon hozzáférhető hotspotokon keresztül, így utasításokat is képes fogadni, 
helyadatokat oszt meg, valamint azzal távoli interakciók végezhetők.

Az alvás üzemmód ellenőrzéséhez érdemes az egeret mozgatni (vagy a touchpadot 
megérinteni), illetve ha ezt a funkciót letiltották, akkor a SHIFT billentyűt megnyomni. 
Kerülendő az ENTER, ESC, DEL, WIN stb. funkciógombok használata, mivel azok 
az éppen futó szoftverek működését befolyásolhatják.
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Az ilyen eszközöket lehetőleg ebben az állapotukban kell lefoglalni egy árnyékoló 
tasakban történő elhelyezéssel, és azt mielőbb át kell adni a szakértőnek, hogy az érdemi 
vizsgálatot megkezdhesse, hiszen az akkumulátor kapacitása véges, és ebben az álla-
potban ugyan csak minimális fogyasztása van a hardvernek, az előbb-utóbb lemeríti 
az akkumulátort.

A sötét – nem reagáló – képernyő önmagában nem jelenti azt, hogy az eszköz ki van 
kapcsolva, hiszen elképzelhető, hogy csupán a képernyő csatlakozását, áramellátását 
kell ellenőrizni.

A teljesen kikapcsolt eszköz lefoglalása a dokumentálással kezdődik, amelynek 
a későbbiekben fontos szerepe lehet. Az eszközt eredeti környezetében is érdemes 
lefotózni, hiszen akár az egyes csatlakozási pontok elhelyezkedésének is szerepe lehet 
a későbbi vizsgálat során. Magáról az eszközről is külön felvételeket kell készíteni, hiszen 
ezek szükségesek az esetlegesen már létező sérülések, hiányok dokumentálásához is.

Az eszközt áramtalanítani kell a hálózati csatlakozó kihúzásával, majd az egyes csatla-
kozópontokat is fel kell szabadítani. Akár a jegyzőkönyvön kívül is, de érdemes az egyes 
csatlakozók helyzetét, csatolási pontját is dokumentálni, hiszen annak a szakértői vizs-
gálat keretében jelentősége lehet. Amennyiben a fényképfelvételeken ezek láthatók, úgy 
a szöveges dokumentáció mellőzhető.

Az eszköz lefoglalása a csomagolással folytatódik, amelynek során ügyelni kell arra, 
hogy a csomag hitelesen legyen lezárva. Amennyiben az eszközt például méretéből 
adódóan nem lehet csomagolni, abban az esetben házának megnyitási pontjait kell – ron-
csolásmentesen – lezárni egy arra alkalmas címkével. A be nem csomagolt eszközök 
szállításánál különös tekintettel kell lenni a potenciális sérülések megelőzésére, lehetőség 
szerint buborékfóliát vagy egyéb védőeszközt kell alkalmazni.

Bekapcsolt eszköz

Ha az eszköz bekapcsolt állapotban van, és azon valamilyen operációs rendszer fut, 
mérlegelni kell, hogy rendelkezünk-e elég szakismerettel a rendszer „élő” állapotában 
történő vizsgálatához, illetve egyáltalán szükség van-e erre.

Amennyiben az azonnali adatelemzéstől nem várható eredmény, vagy az időben 
elhalasztható, és a Be. 315. § (5) bekezdése lehetőséget teremt rá, úgy érdemes az infor-
mációs rendszer egészének lefoglalása mellett dönteni, hiszen így az eljárás nem húzódik 
el indokolatlanul, és az adattartalom sem változik meg jelentősen.

A bekapcsolt eszköz vizsgálata, illetve azzal bármilyen művelet végzése nagyban 
függ attól, hogy otthoni vagy vállalati környezetben található-e a rendszer. Vállalati 
környezetben egy eszköz szerverszerepet is betölthet, illetve önálló munkaállomása 
is lehet egy virtuális környezetnek. Előbbi esetben annak vizsgálata és áramtalanítása 
is különleges szakértelmet igényel, hiszen tekintettel kell lenni a hálózati környezet-
ben betöltött szerepére is; utóbbi esetben pedig elképzelhető, hogy a gépen semmilyen 
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releváns elektronikus adat nem található, csak egy kliensprogram, amely egy távoli 
VPS-szerverhez kapcsolódik.

Az első lépés, ha bekapcsolt állapotú eszköz található a helyszínen, hogy senki ne 
kerüljön annak közvetlen közelébe az eljáró hatóság vizsgálatra kijelölt tagján túl. Akár 
egyetlen gombnyomás is elindíthat olyan folyamatokat, amelyekkel az eszköz adattar-
talma megváltozik. Ha a kijelzőn látható valamilyen tartalom, akkor arról is, illetve 
az egész eszközről és környezetéről is érdemes fényképfelvételeket készíteni, ezáltal 
az adattartalom későbbi vizsgálatakor is képet kaphat az ezeket elemző személy arról, 
milyen tevékenységet végeztek utoljára az eszközön.

Az eszköz vizsgálatát annak bekapcsolt állapotában is érdemes a lehető legkevésbé 
invazív technikák alkalmazásával végrehajtani. Alapvetően minden rendszert érintő 
vizsgálati folyamat invazív, hiszen az éppen futó rendszerállományok tekintetében írási 
műveletet végez, ezért korlátozni kell az alkalmazott technikákat, illetve azok végre-
hajtási idejét is.

Ebben az esetben először ellenőrizni kell, hogy fut-e bármilyen destruktív folyamat 
az eszközön. Ennek azonosítása nem minden esetben magától értetődő. Ha a kijelzőn 
a „wiping”, „deleting” (törlés), „formatting” (formattálás) kifejezések jelennek meg, 
akkor nyilvánvalóan éppen adatvesztés történik. A legjobb döntés a destruktív folya-
mat felismerését követően az eszköz áramtalanítása – csatlakozójának aljzatból történő 
eltávolítása, vagy ha eltávolítható akkumulátorral rendelkezik, annak eltávolítása. Ter-
mészetesen minden ilyen lépést – akárcsak a felismert folyamatokat – dokumentálni kell.

A destruktív folyamatok jelenlétének vizsgálatát követően azt kell ellenőrizni, hogy 
az eszköz csatlakozik-e valamilyen hálózatra. A csatlakozás történhet vezetéken keresz-
tül vagy vezeték nélküli kapcsolattal is. A hálózatra kapcsolt eszközök esetében fennáll 
annak a veszélye, hogy adattartalma távoli eléréssel vagy időzített folyamat indításával 
módosulhat. Ebben az esetben tehát meg kell szakítani a hálózati kapcsolatot a hálózati 
kábel lecsatlakoztatásával vagy a vezeték nélküli adapter kihúzásával, illetve belső adap-
ter esetén annak letiltásával. A hálózati kapcsolat egyik jele a főképernyőn megjelenő 
hálózat, illetve WiFi-ikon. A legtöbb operációs rendszerben az ikonra kattintva van mód 
ki-, illetve bekapcsolni a használt hálózati eszközt.

A hálózati kapcsolat megszüntetése esetében is körültekintően kell eljárni, hiszen 
elképzelhető, hogy a kapcsolat megszakadása esetén az eszköz kijelentkezteti a fel-
használót vagy kikapcsol. Szintén elképzelhető, hogy az adott eszközön fizikailag nem 
találhatók meg a releváns adatok, a hálózaton keresztül azonban egy hálózati meghajtón 
vagy felhőszolgáltatáson keresztül elérhetők lehetnek. Hálózati csatlakozás esetén tehát 
minden esetben mérlegelni kell, hogy eljárás-taktikai szempontból bekapcsolva marad-
hat-e a hálózat elérése az eszköz átvizsgálásáig.

Amennyiben az ügy jellege megkívánja, a bekapcsolt állapotú eszköz hálózati adat-
forgalma is megfigyelhető és rögzíthető speciálisan erre a célra kialakított szoftverek 
segítségével – például a Wireshark nevű ingyenesen hozzáférhető szoftver alkalmazá-
sával. A hálózati forgalmi adatok a kapcsolódásokat, kapcsolódási kéréseket, a beérkező 
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és kimenő hálózati csomagokat egyaránt tartalmazzák, aminek a későbbi szakértői vizs-
gálat során kiemelkedő jelentősége lehet.

Külön kiemelendő a felhőszolgáltatások kérdése. A felhőben tárolt adatok távoli szer-
veren elérhető elektronikus adatok, amelyek sok esetben fizikálisan nem tárolódnak le 
a helyi eszközön, azonban egy felcsatolt hálózati mappából azok hozzáférhetők. Hálózati 
kapcsolat nélkül a felhőben tárolt elektronikus adatok lementése nem lehetséges, azokat 
a szolgáltató megkeresése útján lehet beszerezni.

Amennyiben a hatóság észleli, hogy a számítógépre hálózati meghajtókat csatoltak 
fel, azonban jelenleg azok tartalma nem jeleníthető meg, úgy a Be. 312. § (1) bekezdése 
alapján az elektronikus adat birtokosát vagy kezelőjét fel kell szólítani, hogy a keresett 
dolog hollétét fedje fel, illetve az elektronikus adatot tegye hozzáférhetővé. Amennyiben 
a felszólított ennek eleget tesz, úgy az elektronikus adatok másolással lefoglalhatók.

Érdekes jogkérdés, hogy amennyiben a felhőszolgáltatás bejelentkezési adatai elér-
hetők a számítógépen, de az adatokhoz csak egy bejelentkezési műveletet követően 
lehetséges hozzáférni, úgy az eljárással érintett személy együttműködésének hiányában 
azokhoz a hatóság tagja hozzáférhet-e? Nyilvánvalóan a bűnüldözési érdek megkívánja, 
azonban sem a Be., sem a Nyer. nem rendelkezik arról, mi a teendő ebben az esetben. 
A jogeset természetesen nem csak felhőszolgáltatással képzelhető el, hanem egy a kuta-
tás során észlelt, olyan számítógéppel, melyen egy elektronikus szolgáltatás – például 
e-mail-fiók – bejelentkezési felülete jelenik meg. A felületen a felhasználói név és a jel-
szó mezőket is kitöltötte a felhasználó, vagy azokat automatikus kitöltési szolgáltatásba 
mentette, de még nem jelentkezett be. A hatóság tagja vajon ebben az esetben bejelent-
kezhet-e a fiókba tartalmának átvizsgálása, és az elektronikus adatok lefoglalása végett?

Az egyszerűbb – és egyben gyakoribb – esetet, a felhőszolgáltatás esetét alapul véve: 
a kutatás pillanatában a hatóság előtt nem ismert, hogy a hálózati meghajtó egy a hely-
színen elérhető távoli eszközhöz vagy egy földrajzilag is elkülönülő távoli eszközhöz 
csatlakozik-e, így a lefoglalás maradéktalan végrehajtásához annak tartalmát is elle-
nőrizni kell. Az adatok hivatalos úton történő beszerzéséről a szolgáltató megkeresése 
vagy jogsegélykérelem kibocsátása útján kell a későbbiekben gondoskodni.

A destruktív folyamatok vizsgálata, valamint a hálózatra csatlakozás ellenőrzését 
követően érdemes időt szentelni az éppen futó alkalmazások, illetve szolgáltatások elle-
nőrzésére is. Az alkalmazások és szolgáltatások között különös figyelmet kell fordítani 
azokra, amelyek egyértelműen a rendszer titkosítására vagy egyéb védelmi mechanizmu-
saira utalnak. Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolt állapotában annak adattartalma 
hozzáférhető, azonban kikapcsolást követően az adatokat tartalmazó tikosított konténer 
is „lezár”, így azok nem lesznek olvashatók. Amennyiben ilyen folyamat fut az eszközön, 
akkor mindenképpen gondoskodni kell annak helyszíni, bekapcsolt állapotában történő 
adatmentéséről.

Az eszköz memóriája rendkívül értékes információkat tartalmazhat – ilyenek lehetnek 
a fájl- vagy tevékenység-előzmények, jelszavak, bejelentkezési adatok stb. A helyszíni 
adatmentés során ezért érdemes az eszköz memóriájáról is mentést készíteni, amennyiben 
az ügy jellege ezt megkívánja.
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Az eszközön végzett bármely műveletet dokumentálni kell, hiszen ezek annak adat-
tartalmában változást hoznak létre. Tilos az eszközzel olyan interakció végzése, amely-
nek hatása nem ismert, vagy ahhoz olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel 
a hatóság tagja nem rendelkezik!

Az eljáró hatóság tagjai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy minden kérdésre 
megtudhatják a választ. A helyszínen ugyanis jellemzően jelen van az eszközök hasz-
nálója is, az eljárással érintett személy. Minden esetben célszerű nyilatkoztatni az esz-
köz felhasználóját a már felvázolt kérdések tekintetében. A kérdésekre adott válaszokat 
természetesen az eszközön lehet ellenőrizni. Ügyelni kell azonban arra, hogy a hatóság 
kijelölt tagján kívül senki, így az egyébként arra jogosult felhasználó sem érhet az infor-
mációs rendszerekhez. Szóban kell nyilatkoztatni a helyszínen jelen lévő személyt, majd 
az elhangzottak mérlegelésével kell eljárni.

Amennyiben a rendszer ellenőrzése megtörtént, az eljárás vezetőjének döntése alapján 
sor kerülhet az elektronikus adatok lefoglalására helyszíni adatmentéssel is, valamint 
amennyiben a Be. lehetőséget teremt rá, a teljes információs rendszer vagy adathordozó 
lefoglalásával is.



9. fejezet 
Az elektronikus adatok rögzítése és az eljárási cselekmények 

dokumentálása

Halász Viktor

Bevezetés

A felkészülést és a végrehajtást követő utolsó, ám ugyanolyan fontos mozzanat a lefoglalt 
elektronikus adatok megfelelő rögzítése (csomagolása), illetve az eljárási cselekmény 
dokumentálása. A bizonyításhoz ugyanis nem elegendő a keresett adat megtalálása, azt 
megfelelően is kell kezelnünk ahhoz, hogy bizonyító erejét az eljárás végéig megtartsa. 
A bizonyító erő megtartása pedig az elektronikus adatok esetén sem jelent mást, mint 
annak igazolását, hogy a lefoglalt bizonyítási tárgy – jelen esetben az adat – a lefogla-
lást követően is megegyezik a lefoglaláskori állapotával, méghozzá az eljárás végéig 
bármikor.

Korábban többször is említettük, hogy a büntetőeljárási törvény az elektronikus 
adatok lefoglalásának több módját is nevesíti az adathordozó tartalma egy részének 
másolásától vagy áthelyezésétől, az adathordozó egész tartalmának másolásán át egé-
szen az adathordozó vagy akár a teljes információs rendszer eredetben történő lefogla-
lásáig. Nem árt megismételni azt sem, hogy ezeket a módszereket a törvény nem csupán 
nevesíti, hanem egyértelmű sorrendet is megjelöl az alkalmazható módszerek kapcsán 
(a legkisebb érdeksérelmet okozó másolástól a legnagyobb érdeksérelemmel járó fizikai 
lefoglalásig), minden módszer esetén megjelölve azt a törvényi többletfeltételt, ami annak 
alkalmazásához szükséges.

A rögzítés és dokumentálás kapcsán azonban ezek a módszerek végső soron még-
iscsak két, egymástól markánsan különböző végkifejlethez vezethetnek; vagy csupán 
elektronikus adatot foglalunk le, vagy pedig valamilyen fizikai tárgyat, ami az elektro-
nikus adatot tartalmazza (és bizonyító ereje is főleg ebből a tényből, nem pedig a fizikai 
tulajdonságaiból ered).

Nyilvánvaló, hogy a „kibertérben” és a valós térben létező dolgok kezelése teljesen 
más módszereket igényel, még ha büntetőeljárási értelemben mindkettő esetben ugyan-
úgy elektronikus adatok lefoglalásáról is beszélünk. Az alábbiakban ezért e kettő eset 
mentén választom szét a lefoglalást követően teendő intézkedéseket, kezdve a – keve-
sebb magyarázatot igénylő – fizikai eszközök lefoglalásával, majd bemutatva azt, hogy 
az „egyesek és nullák” lefoglalása miben tér el ettől.
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Elektronikus adatot tartalmazó fizikai eszközök lefoglalása

Eszközök lefoglalásáról beszélünk azon módszer esetén, amit a törvény „az azt tartal-
mazó információs rendszer vagy adathordozó lefoglalásával” fordulattal jelöl. Látható, 
hogy itt is rögtön két külön esetet kell elválasztanunk egymástól: az adathordozó, illetve 
információs rendszer lefoglalása.

A kettő közül nyilván az adathordozó a szűkebb fogalom; ezek azok a műszaki eszkö-
zök, amelyek fő és egyetlen funkciója az adatok tárolása. A legkézenfekvőbb ilyen eszköz 
a merevlemez (függetlenül a fajtájától, hiszen lehet akár külső vagy belső, mágneses elven 
működő HDD vagy mozgó alkatrészek nélküli SSD), a pendrive és a különböző memó-
riakártyák, illetve az optikai adattárolók (CD és DVD lemezek, amelyek önmagukban 
ugyebár még csak elektronikus eszköznek sem tekinthetők). Említhetjük természetesen 
az olyan régebbi eszközöket is, mint a floppy lemezek vagy a kazetták, azonban egyre 
kevéssé valószínű, hogy ezekkel a jövőben találkozni fogunk a kutatások során.

Az adathordozók esetén újabb kettős felosztást érdemes figyelembe venni; az adat-
hordozók nagyobb része megváltoztatható adatokat tartalmaz, ezért a lefoglalásuknál 
biztosítani kell, hogy a megváltoztatás lehetősége ki legyen zárva (vagy legalábbis ész-
revétlenül ki legyen zárva, ergo legyen nyomon követhető). Ezzel szemben az adathor-
dozók kisebb hányada – gyakorlatilag csupán az optikai lemezek egy része – olyan, ami 
az adatokat megváltoztathatatlan módon tárolja (hiszen egy CD-t vagy DVD-t legfeljebb 
tönkre tenni lehet, az azon lévő adatokat megváltoztatni nem). Vegyük figyelembe, 
hogy léteznek újraírható lemezek is. Ezeket természetesen ugyanúgy megváltoztatható 
adathordozóként kell kezelni, mint egy merevlemezt. Éppen ezért a meg nem változtat-
ható adathordozók csomagolásánál a sérülésmentes rögzítésre kell helyezni a hangsúlyt, 
és kevesebb figyelmet kell fordítani a „hitelesség” megőrzésére, mint a megváltoztatható 
adathordozók esetén.

Az információs rendszer fogalma alatt gyakorlatilag bármilyen elektronikus, szá-
mítástechnikai, digitális (sok hasonlóan csengő, azonban végső soron ugyanazt jelentő 
fogalmat sorolhatnánk még) eszközt értünk, amely más funkciói mellett elektronikus 
adatok tárolására is alkalmas (míg az adathordozóknak ugyebár az adatok tárolása 
az egyetlen funkciója). Ezek kimerítő felsorolása nem lehetséges, és sok esetben csak 
nézőpont kérdése, mit tekintünk a „rendszer” részének.

Tipikus információs rendszer egy személyi számítógép, amelynek része nem csupán 
a merevlemez, hanem a processzor, a videókártya, az alaplap, a tápegység és minden 
más olyan alkatrész is, ami a számítógépházban van és a rendszer működéséhez szük-
séges. Nincs különösebb indokunk azonban a rendszer részének tekinteni a monitort, 
a billentyűzetet és az egeret, még ha ezek egyébként szükségesek is a számítógép hasz-
nálatához. Ugyanakkor egy laptop, egy tablet vagy egy mobiltelefon (amelyek szin-
tén információs rendszerek, hiszen az adattároláson túl más funkciójuk is van) esetén 
a képernyő is a rendszer részének számít, mivel ezek értelemszerűen egységet képeznek. 
Mint említettem azonban, a kérdés (mi tekinthető az információs rendszer részének?) 
inkább filozófiai, hiszen ahogy a személyi számítógép esetén kicserélhető a monitor, 
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ugyanúgy kicserélhető a benne lévő tápegység is, illetve végső soron akár egy telefon 
képernyőjét is el lehet választani, a gyakorlatban azonban a legtöbbször mégis köny-
nyen belátható józan mérlegelés után, hogy mely részegységekre szükséges kiterjednie 
a lefoglalásnak, és melyekre nem.

Láthattuk, hogy az eszközök (adathordozók és információs rendszerek) lefoglalásához 
tartozik a legtöbb törvényi többletkövetelmény, hiszen ez jár a kényszerintézkedés alá 
vontra nézve legnagyobb hátránnyal (tekintve, hogy ténylegesen is elveszíti az eszköze 
feletti birtoklás jogát). Eszközt akkor foglalhatunk le, ha az elektronikus adat elkobozható 
vagy vagyonelkobzás alá esik (például egy gyermekpornográf felvételeket tartalmazó 
CD-lemezt el kell kobozni, hiszen már a birtoklása is törvénybe ütközik), tárgyi bizo-
nyítási eszközként bír jelentőséggel (például az informatikai támadást az adott eszközzel 
követték el), vagy a bizonyítás érdekében az abban tárolt nagy mennyiségű vagy előre 
nem látható adatok átvizsgálására van szükség (mert mondjuk a helyszínen nem dönthető 
el, mit kell lemásolni, vagy ez aránytalanul hosszú ideig tartana vagy sok tárhelyet igé-
nyelne). Minden más esetben tehát az elektronikus adat másolással (vagy áthelyezéssel) 
foglalandó le, és ennek során is törekedni kell arra, hogy a kényszerintézkedés csak 
a feltétlenül szükséges körben és ideig érintse az adatokat [Be. 315. § (4) bekezdése].

A követendő sorrendet ugyanakkor az eszközök lefoglalásán belül is fel kell állítani; 
nyilvánvalóan kisebb érdeksérelemmel jár és így megelőzi (még ha a törvényszöveg 
éppen fordítva is említi) az adathordozó lefoglalása a teljes információs rendszer lefogla-
lását, és legtöbbször elégséges is. Az adatokat az adathordozó tartalmazza, így az egész 
rendszer lefoglalása csak abban az esetben indokolt, ha az adathordozó a rendszer többi 
alkatrészével megbonthatatlan egységet képez (a már említett értelemszerű kereteken 
belül, hiszen abszolút „szétszedhetetlen” rendszer nem létezik). Ezek tipikusan a már 
említett laptopok, tabletek és telefonok, azonban egy személyi számítógép esetén már 
indokolt a helyszínen kiszerelni a merevlemezt, ugyanis ehhez csupán egy csavarhúzóra 
és 5 perc munkára van szükség, és a legtöbb esetben semmi szükség a számítógép többi 
alkatrészére. Ugyanakkor egy személyi számítógépet is indokolt lehet „bontatlanul” 
lefoglalni, ha abban több merevlemez található, és a helyszínen nem tudjuk eldönteni, 
hogy azok működése milyen módon függ össze (ebben az esetben ugyanis elképzelhető, 
hogy a szakértő nem lesz képes rekonstruálni az eredeti adatállapotot).

Az említett esetek és példák azért lényegesek, mert a dokumentálás során rögzítenünk 
kell a jegyzőkönyvben, hogy az adott módszer és terjedelem alkalmazásának mi volt 
az indoka (mi volt az a körülmény, ami kimerítette a törvény által megkövetelt vala-
mely többletkövetelményt). A lefoglalt dolog bizonyító ereje ugyanis két forrásból ered; 
egyrészről annak igazolásából, hogy a dolog már a lefoglaláskor is azokkal a tulajdon-
ságokkal rendelkezett, amelyekkel bármikor később az eljárás során, másrészről pedig 
annak igazolásából, hogy ahhoz a nyomozóhatóság törvényesen jutott hozzá. Ugyanis 
bármennyire is vitathatatlan a bizonyító ereje egy tárgynak, bizonyítékként mégsem 
vehető figyelembe, ha lefoglalása nem volt törvényes. Mivel mindkét körülményt a jegy-
zőkönyv igazolja, ezért mindkét körülmény dokumentálására egyforma hangsúlyt kell 
fektetnünk.
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A lefoglalásról szóló jegyzőkönyvben ezért (egyéb magyarázat nélkül) nem szere-
pelhet az alábbi mondat:

„A kutatás során a lakáshoz tartozó helyiségben találtunk egy 25x40x60 cm méretű, 
fekete színű, Lenovo típusú személyi számítógépet, amit címkével lezártunk és átlátszó 
bűnjeltasakban eredetben lefoglaltunk (1-es  tételszám, fényképfelvételen rögzítve).”

Ehelyett a jegyzőkönyvnek az alábbi kifejtést kell tartalmaznia:
„A kutatás során a lakáshoz tartozó helyiségben találtunk egy 25x40x60 cm méretű, 

fekete színű, Lenovo típusú személyi számítógépet. A számítógépház oldalának eltá-
volítását követően megállapítottuk, hogy abban 4 db, egyenként 2 terabyte kapacitású 
merevlemez található (SN432123, SN432134, SN432432, SN432156 sorozatszámokkal). 
Tekintve, hogy a helyszínen nem volt megállapítható, hogy a merevlemezek logikai egy-
ségének megbontása esetén azok adattartalma helyreállítható-e, ezért a gépház összesze-
relését követően azt címkével lezártuk, majd átlátszó bűnjeltasakban eredetben lefoglaltuk 
(1-es  tételszám, fényképfelvételen rögzítve).”

Amennyiben a fenti példában csak egy merevlemez lett volna a számítógépben, 
azonban nem állt volna rendelkezésre hasonló méretű adathordozó a másoláshoz, vagy 
az adattartalom nagysága miatt az aránytalanul hosszú ideig tartott volna, úgy mindez 
a merevlemez lefoglalását alapozta volna meg, és a számítógép egészének lefoglalása 
ebben az esetben nem lett volna megalapozott. Ugyanezen példában viszont, ha az eljá-
rás eddigi adatai alapján megállapítható, hogy az elkövető ezt a számítógépet használja 
bűncselekmények rendszeres elkövetéséhez – és így az a bűncselekmény eszközeként 
elkobozható – úgy megalapozott lett volna a teljes számítógép lefoglalása, függetlenül 
az abban lévő merevlemezek számától vagy a másolás várható idejétől.

Akár adathordozót, akár információs rendszert foglalunk le, a jegyzőkönyvnek tar-
talmaznia kell az alábbi adatokat is:

 – a lefoglalt eszköz (a továbbiakban: bűnjel) megjelölését,
 – a bűnjel mennyiségét, adathordozó esetén kapacitását,
 – a bűnjel állapotát, sérüléseit, esetleges hiányosságait (ha már a helyszínen megálla-

pítható, hogy működésképtelen, ennek tényét),
 – a bűnjel különös ismertetőjeleit (ha vannak),
 – a bűnjel egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit, elsősorban sorozatszámát (a merev-

lemezeken, laptopokon, tableteken általában található sorozatszám, a pendri-
ve-okon és memóriakártyákon esetlegesen, mobiltelefonok esetén az IMEI-számot 
és a SIM-kártya számát rögzítsük, optikai lemezeken pedig általában nincs sorozat-
szám, így itt a különös ismertetőjelekre – mint például felirat – kell hagyatkoznunk),

 – a bűnjel tárolására vagy csomagolására használt eszközt és a bűnjellel együtt cso-
magolt tartozékokat (például töltőkábel),

 – illetve a már kifejtettek szerint a lefoglalás módszerére és terjedelmére okot adó 
körülményeket, illetve magát a módszert is.

Emellett értelemszerűen a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azon egyéb adatokat is, ame-
lyeket minden egyéb eljárási cselekménynél (a lefoglalás idejét, helyét és körülményeit, 
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a jelenlévő személyeket, a bűnjel tételszámát és a felvételek készítésének tényét, illetve 
a bűnjel megőrzésének leendő módját és helyét).

Látható, hogy bár az eszköz lefoglalása jelenti a legnagyobb érdeksérelmet a kény-
szerintézkedés alá vont számára, a nyomozóhatóság szempontjából a helyszínen mégis 
ez a legegyszerűbb módszer, hiszen nem kell „bajlódni” az elektronikus adatok lefog-
lalásánál felmerülő – a következő részben kifejtendő – további teendőkkel, az eszközt 
elég csupán „becsomagolni egy bűnjelzacskóba és elhozni”. Mindazonáltal amit nyerünk 
a réven, elveszítjük a vámon, ugyanis az így lefoglalt eszközökről később mindenképpen 
hiteles mentést kell készítenünk, ha az azon lévő adatokat elemezni szeretnénk.

Márpedig az elektronikus adatokat (akár eszközzel, akár anélkül) általában azért 
foglaljuk le, hogy azokat később elemezzük. Az adat lefoglalása önmagában ugyanis 
nem sokat lendít egy nyomozáson, ha nincs mellette egy elemző jelentés vagy szakértői 
vélemény az ügy szempontjából lényeges körülmények megállapításáról. Az elektroni-
kus adat ebből a szempontból egyáltalán nem olyan, mint egy ellopott tárgy vagy egy 
elkövetéshez használt szerszám, amelynél már önmagában az a tény is bizonyító erővel 
bír, hogy a gyanúsítottól foglaltuk le azt.

Éppen ezért a lefoglalt adatokat elemeznünk kell, ehhez azonban nem használhatjuk 
az eredeti eszközt, hiszen ebben az esetben később semmilyen módon nem tudnánk 
bizonyítani – a nem újraírható optikai lemezek kivételével –, hogy az elemzés során nem 
változtattuk meg annak tartalmát. És bár természetesen fel sem merülhet, hogy az eljárás 
során bármely nyomozó is szándékosan adatokat törölne vagy helyezne el egy lefoglalt 
eszközön, azonban ezt nem elég egyszerűen tudnunk, hanem bizonyítani kell tudnunk.

Hogy ezt bizonyítani lehessen, a lefoglalás során az eszközt úgy kell csomagolni, 
hogy a csomag látható megsértése nélkül ahhoz ne legyen lehetőség hozzáférni (erre 
tökéletesen alkalmasak a rendőrségen használt különböző méretű, öntapadó szájjal ren-
delkező, átlátszó bűnjelzacskók, amelyeket lezárásukat követően már csak felvágni lehet). 
A lefoglalt merevlemezeken, laptopokon, telefonokon stb. túl ilyen zsákban kell elhelyezni 
a lefoglalt személyi számítógépet is, hiszen ha csak a gépház megbontását akadályoz-
nánk meg az erre szolgáló címkével történő leragasztással, attól még a gépházban lévő 
merevlemezen lévő adatok ugyanúgy észrevétlenül megváltoztathatók lennének, ha valaki 
perifériákat csatlakoztatna a számítógéphez. Ettől függetlenül a címke felragasztása is 
indokolt, hiszen ennek megléte bizonyítja, hogy a gépházat nem nyitották fel, és így 
a benne lévő egyéb (sokszor nagy értékű) alkatrészeket sem cserélhette ki vagy tehette 
tönkre senki a nyomozóhatóság tagjai közül, azok biztosan a lefoglaláskori állapotnak 
felelnek meg.

A helyszínen így csomagolt eszköz ezt követően igazságügyi informatikai szakértőhöz 
(vagy a hiteles másolat elkészítéséhez megfelelő eszközökkel és szakértelemmel bíró 
rendőri egységhez). kerül, ahol szintén dokumentált módon bontják fel a csomagolást 
és készítik el – egy rendőrségi adathordozóra – a mentést, amely adattartalma ezután 
már szabadon vizsgálható az elemzések során. Az elkészült másolat nem lesz bűnjel, 
az továbbra is az eredetileg lefoglalt eszköz marad, ami ezt követően visszakerül a bűn-
jelkamrába vagy – ha már nincs rá szükség – a tulajdonosához.
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Mindebből látszik az is, hogy az eszköz lefoglalása esetén annak csomagolása és bűn-
jelként történő kezelése gyakorlatilag épp ugyanúgy történik, mintha bármilyen más 
fizikai tárgyat foglalnánk le, annak ellenére is, hogy egyébként nem az eszköz fizikai 
tulajdonságai, hanem az azon lévő adattartalom bír jelentőséggel. Ez utóbbi momentum 
csupán abban a mozzanatban nyer elismerést, hogy az eszközről később hiteles másolatot 
készítünk, de egyébként a fennmaradó időben az eszköz éppúgy a bűnjelkamrában pihen, 
mint bármely más fizikai tárgy, és a lefoglalási jegyzőkönyvben és a bűnjeljegyzéken 
is a fizikai tulajdonságaira helyezzük a hangsúlyt, nem pedig az azon tárolt adatokra 
(hiszen ezek jellegével ekkor még nem is lehetünk tisztában).

Éppen ezért az adathordozók és egyéb információs rendszerek csomagolásánál a bűn-
jelkezelésről szóló rendelet általános – minden egyéb lefoglalt bűnjel csomagolására 
irányadó – szabályait kell betartani, azaz az eszközt olyan csomagban kell elhelyezni, 
ami a bűnjelet a károsodástól megóvja, a csomagot pedig úgy kell lezárni, hogy az a cso-
magolóanyag vagy a zár sérülése nélkül ne legyen felnyitható. A csomagolás burkolatán 
(illetőleg bűnjelcímkén) fel kell jegyezni a csomag tartalmát, illetve a bűnjel megnevezé-
sét, az ügyszámot, a lefoglalás helyét és idejét, az eljáró nyomozó szerv megnevezését, 
továbbá − ha ismert − a terhelt nevét.

Az eddigieket összegezve tehát elmondhatjuk, hogy amennyiben az elektronikus 
adatot az adathordozóval vagy az információs rendszerrel együtt foglaljuk le, úgy a doku-
mentálás, rögzítés, csomagolás és bűnjelkezelés szabályai csak néhány ponton térnek el 
a bármely más fizikai tárgy lefoglalása során követendő alapvető szabályoktól. A leg-
fontosabb különbséget a lefoglalás módját megalapozó tények jegyzőkönyvben való 
rögzítésének fontossága, illetve azon körülmény jelenti, hogy a bizonyító erő „kinyerése” 
érdekében ezeket a bűnjeleket a lefoglalást követően legtöbbször alá kell még vetni egy 
szakértői adatmásolásnak is.

Elektronikus adatok lefoglalása

Az elektronikus adatok lefoglalásának másik jól elkülöníthető esetköre, ha az adatot 
önmagában, az adathordozó nélkül foglaljuk le (akár részleges vagy teljes másolással, 
akár áthelyezéssel). Fontos kiemelni, hogy természetesen ebben az esetben is használunk 
adathordozót a lefoglaláshoz (másképp nehezen lenne elképzelhető az adatok „hordo-
zása”), azonban ilyenkor ezt a rendőrség biztosítja. Ennek az elsőre jelentéktelennek 
tűnő különbségnek az eredményeképpen azonban teljesen máshova kerül a hangsúly 
a rögzítés, a dokumentálás és a későbbi bűnjelkezelés során is. Ennek oka, hogy a fókusz 
már a rögzítés kezdetétől az adatra kerül, és az adathordozó szerepe gyakorlatilag telje-
sen mellékes lesz mindvégig az eljárás során (lehetővé téve akár annak kicserélését is).

Az új büntetőeljárási törvény megalkotásával, illetve a bűnjelkezelésről szóló rendelet 
ezzel párhuzamos módosításával az elektronikus adatok lefoglalásának és kezelésének 
szabályozása alkalmassá vált arra, hogy ezeket az eljárási cselekményeket végre valóban 
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a digitális kor támasztotta követelményeknek megfelelő módon hajtsuk végre, szem előtt 
tartva a kényelem, a hatékonyság és az értelemszerűség szabályait.

Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy amennyire alkalmas környezetet teremtett az új 
szabályozás az elektronikus adatok lefoglalására, annyira alkalmatlan volt ez a környe-
zet a korábbi szabályozás idején, és az ehhez idomuló, hosszú évtizedek alatt kialakuló, 
ma már felesleges terheket okozó régi gyakorlat sajnos sok helyen még tetten érhető 
a rendőrségi munkában. Ez részben érthető, hiszen a jogszabályi változásokat termé-
szetszerűleg mindig bizonyos késéssel követi a gyakorlat tényleges változása, és míg 
a jogszabályokat a jogalkotónak, addig a gyakorlatot a joggyakorlóknak – jelen esetben 
a nyomozóknak – kell alakítania.

Épp ezért a szabályok kifejtése előtt mindenképpen indokolt néhány szóban kitérni 
arra, hogy milyen körülmények között és hogyan alakult régebben az adatlefoglalások 
gyakorlata. Egyrészről azért fontos ez, hogy jobban megérthető legyen, melyek azok 
a hátrányok, amik az új szemléletmóddal kiküszöbölhetők, másrészről pedig azért, mert 
a frissen végzett hallgatók előreláthatóan néhány évig még találkozni fognak a régi gya-
korlat nyomaival, amelyeket fel kell tudniuk ismerni ahhoz, hogy legyen elég magabiz-
tosságuk változtatni rajta.

Rögzítsük azt is, hogy az adathordozóról szóló fejtegetéseinkben a rendőrség saját 
adathordozóját értjük, nem pedig az eljárás alá vont személy eszközét.

A korábbi gyakorlat kialakulásának okai

A korábbi büntetőeljárási törvényünk hatályba lépése idején – az ezredforduló 
előtt – az elektronikus adatok nyomozásbeli szerepe elhanyagolható volt, gyakorlatilag 
nem létezett. Ennek okán természetesen maga a törvény sem tartalmazott az elektronikus 
adatokra vonatkozó külön rendelkezéseket.

Az évezred elején felgyorsult információ-technológiai forradalmat követően azonban 
hirtelen lényegesen megnőtt az elektronikus adatok jelentősége a mindennapi életben, 
és szükségszerűen a nyomozások során is egyre többször merült fel az ilyen adatok 
bizonyítékként való rögzítésének szükségessége. A kezdeti időkben ez még nem jelentett 
gondot, hiszen értelemszerűnek tűnt, hogy ha adatot kell lefoglalni, akkor ehhez min-
denképpen szükséges az azt tartalmazó eszköz lefoglalása is. A világ digitalizációjával 
párhuzamosan azonban egyre többször fordultak elő olyan esetek, amikor egy-egy fájl 
rögzítése céljából kellett lefoglalni egy egész számítógépet, emellett pedig általánosan 
elterjedtek azok a technikai eszközök is, amelyek lefoglalása az emberek többségének 
komoly kellemetlenséget okoz (gondoljunk csak a mobiltelefonunkra). Egyre többször vált 
szembetűnővé tehát a kényszerintézkedés célja és az okozott hátrány közötti aránytalan-
ság, ami magával hozta azt a természetes igényt, hogy a büntetőeljárás során lehetőség 
legyen csak az adat lefoglalására is.

Mivel a büntetőeljárási törvény rendelkezései kizárólag a fizikai, „kézzel fogható” 
bizonyítékok kezelésére adtak iránymutatást, ezért a jogalkotó 2014-ben  – érzékelve 
az egyre növekvő igényt – az adat fogalmát is bevezette a törvény rendelkezései közé. 
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A törvény alapvető, fizikai bizonyítékokra szabott struktúrája azonban alapvetően nem 
változott, és bár az adat fogalmát valóban „behajították” a büntetőeljárásba, az a törvény 
belső logikájában továbbra is értelmezhetetlen volt.

Ez nem csak dogmatikai következetlenségekhez, hanem szükségszerűen a már 
említett félszeg gyakorlat kialakulásához (továbbéléséhez) is vezetett. Egyértelmű volt 
ugyanis, hogy ha az eljárás alá vont adathordozóját nem foglalja le a rendőrség, akkor 
az adatok rögzítéséhez saját adathordozót kell biztosítania (mi mást), arra viszont nem 
adott iránymutatást a törvény, hogy miben térjen el az ilyen adathordozók kezelése azo-
kétól, amelyek eddig az eljárás elszenvedőitől kerültek lefoglalásra.

A nyomozók ezért – hogy a munkájukat a törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek 
keretei között tudják értelmezni – arra kényszerültek, hogy a lefoglalt elektronikus ada-
toknak valamilyen fizikai, kézzel fogható formát adjanak, és ezért az eljárási cselekmé-
nyek fókuszába az adat helyett a rendőrségi adathordozót helyezték. Azt ugyanis be lehet 
csomagolni, oda lehet adni a bűnjelkezelőnek, be lehet tenni a bűnjelkamrába, csatolni 
lehet az aktához, és minden egyéb olyan dolgot is meg lehet vele csinálni, amit egyéb-
ként a törvény szerint a bűnjelekkel meg kell csinálni (míg az elektronikus adatokkal 
gyakorlatilag nem lehetett mit kezdeni a korábbi jogszabályi környezetben). A gyakor-
latban ez azt jelentette, hogy a jegyzőkönyvben az eljáró nyomozók feltüntették, amint 
valamilyen releváns adatot átmásoltak a rendőrség tulajdonában lévő merevlemezre 
(pendrive-ra  stb.), majd ezen eszköz tulajdonságainak (típus, kapacitás, sorozatszám) 
leírása mellett lefoglalták magát az eszközt.

És bár ez a fajta dokumentálás teljesen megalapozott, amennyiben az adatokat a kény-
szerintézkedés alá vont tulajdonában lévő adathordozóval együtt foglaljuk le – hiszen 
ekkor valóban egy fizikai tárgy kerül a rendőrség birtokába, amely egyébiránt olyan 
tulajdonságokkal rendelkezik (olyan adatokat tartalmaz) amelyek a bizonyítás során 
jelentőséggel bírnak – nyilvánvalóvá válik a gyakorlat értelmetlensége akkor, amikor 
ténylegesen is csupán adatokat foglalunk le, és ehhez az adathordozót a rendőrség bizto-
sítja. Ekkor ugyanis a „lefoglalt bűnjel” egy olyan tárgy lesz, aminek alapvetően semmi 
köze sem a cselekményhez, sem pedig a kényszerintézkedés alá vont személyhez (akitől 
ugye elméletileg lefoglaljuk), hanem csupán hordozóeszközként szolgál a valóban jelen-
tőséggel bíró bizonyíték – az elektronikus adat – tárolásához.

És bár az új – a digitális kor igényeinek megfelelő – szabályozás most már lehetősé-
get biztosít arra, hogy az elektronikus adatokat valóban a természetüknek megfelelően 
kezeljük, a valamivel több mint két évtized alatt berögzült gyakorlat az új norma szellemét 
még nem teljesen vette át, és az elektronikus adat sokszor továbbra is az adathordozóval 
megbonthatatlan egységként kerül lefoglalásra, az adat helyett pedig az eszköz kerül 
bűnjelezésre.

A korábbi gyakorlat hátrányai – miért ne alkalmazzuk?

Tágabb nézőpontból szemlélve az adat és az adathordozó ösztönös, azonban a jelen sza-
bályozás mellett már minden szempontból felesleges összekötésével mindenekelőtt nem 
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használjuk ki a digitális tér jelentette nyilvánvaló – és különösebb magyarázatra nem 
szoruló – előnyöket. Az emberiség pont azért rendezkedett be az utóbbi évtizedekben 
az adatok digitalizálására, hogy az információkat ne „kézben kelljen átcipelni” egyik 
helyről a másikra. Ezzel szemben, ha a lefoglalt adatot egy meghatározott, bűnjelként 
kezelt adathordozó elválaszthatatlan részévé tesszük, azzal éppen hogy az adat digitális 
jellegét szüntetjük meg és redukáljuk a kezelhetőségét egy fizikai tárgy szintjére (hiszen 
ekkor – az eljárás logikája szerint – már nem lehet többé elszakítani az adathordozótól).

A filozófiai aggályok mellett azonban a büntetőeljárásban konkrét, kézzel fogható 
hátrányai is vannak annak, ha nem csupán magát az adatot, hanem az azt tartalmazó 
saját adathordozót is bűnjelként kezeljük. Ennek akkor van jelentősége, ha az elektroni-
kus adatot másolás útján, a saját adathordozója felhasználásával foglalja le a rendőrség.

Ha a lefoglalás a kényszerintézkedés alá vont tulajdonában álló adathordozóra mint 
fizikai tárgyra is kiterjed, úgy a bűnjelkezelés gyakorlatilag semmilyen módon nem tér 
el attól, mint amikor bármilyen más tárgyat foglalunk le.

A legjelentősebb ilyen hátrány, hogy az így kezelt – a rendőrség tulajdonában lévő, 
rendszeres felhasználásra szánt – adathordozó mindaddig kiesik a mindennapi munkából, 
amíg a lefoglalt adat tárolása szükségtelenné nem válik. Az adat tárolása pedig gyakor-
latilag csak egy esetben válhat szükségtelenné: ha megszüntetjük az adat lefoglalását.

Az adat lefoglalásának megszüntetése azonban nem jelenti egyben azt, hogy a bűn-
jelként bevételezett saját adathordozó automatikusan újra felhasználhatóvá válik más 
eljárások során. A lefoglaláskor ugyanis csak olyan adathordozó vehető igénybe, amely 
semmilyen más adatot nem tartalmaz [11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 
67/A. § (2) bekezdése]. Ahhoz pedig, hogy a korábban már használt adathordozó ne tar-
talmazzon adatot, a lefoglalás megszüntetésén túl a lefoglalt adatok megsemmisítésére 
is szükség van, ami a büntetőeljárás során csak egy időigényes folyamat után végezhető 
el. A lefoglalás megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedését követően a nyo-
mozóhatóságnak értesítenie kell a jogosultat, akinek ezt követően 30 napja van a dolog 
átvételére, ennek letelte után pedig a nyomozóhatóságnak újabb 30 nap áll rendelkezésére 
a bűnjel értékesítése vagy megsemmisítése felől dönteni. Megsemmisítésre akkor kerülhet 
sor, ha a lefoglalt dolog értéktelen és a lefoglalás megszüntetését követően arra senki 
sem tart igényt. A megsemmisítés azonban bizottság jelenlétében kell, hogy történjen, 
melynek tagja a bűnjelkezelő, az ügyész, valamint a nyomozóhatóság egy képviselője 
(vagy a bíróság képviselője, ha a megsemmisítést a bíróság rendelte el). A megsem-
misítésre bármely alkalmas módon sor kerülhet, ami által a bűnjel használhatatlanná 
válik (a fizikai bűnjeleket legtöbbször elégetik, az elektronikus adatok azonban nyil-
vánvalóan az adathordozóról való törléssel semmisítendők meg). Az említett bizottság 
azonban – célszerűségi okokból – évente csak egy-két alkalommal kerül összehívásra, 
és egyszerre semmisíti meg az addig felgyűlt bűnjeleket. Egyszerű tárgyak esetén ennek 
nincs jelentősége, hiszen a bűnjelkamrában történő falnak támasztásuk nem jár különö-
sebb többletköltséggel, a saját adathordozók viszont erre az időre kiesnek a munkából, 
és helyettük folyamatosan újakat kell beszerezni.
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Szükséges megjegyezni továbbá, hogy az említett folyamat hónapokat vehet igénybe 
akkor is, ha az adatok lefoglalásának megszüntetéséről még a nyomozati szakban hatá-
rozunk (mert megszüntettük az eljárást, vagy egyszerűen csak kiderül, hogy a bizonyí-
tás szempontjából a lefoglalt adat mégsem bír jelentőséggel). Ha viszont a nyomozás 
eredményeképpen az ügyészség vádat is emel, akkor a nyomozás végével természetesen 
a bizonyítékként szolgáló adatokat is át kell adnunk az ügyészség részére, amelyek lefog-
lalásának megszüntetéséről csak az ítélethozatal után lehet határozni. Egy büntetőeljárás 
során ez további hosszú hónapokat – vagy akár éveket is – jelenthet, amelynek folyamán 
a rendőrség bűnjelként bevételezett és az ügyészségnek átadott adathordozója nem lesz 
újra felhasználható.

Az adathordozók bűnjelként történő kezelése esetén a technikai eszközöknek a szük-
ségesnél több ideig tartó „újra fel nem használhatósága” azonban csupán a probléma 
egyik oldalát jelenti. Talán még ennél is nagyobb hátrány, hogy az így kezelt eszközök 
kapacitásának csupán töredékét használják fel, ugyanis a lefoglalások során jellemzően 
nem éppen akkora – sőt, általában még megközelítőleg sem akkora – adatmennyiséget 
rögzítenek, mint amekkora az adott eszköz teljes kapacitása. A gyakorlatban könnyen 
előfordulhat, hogy egy 1 TB kapacitású merevlemezre csupán 100 GB adatot másolunk, 
így amíg ezt a merevlemezt bűnjelként kezeljük, úgy a kapacitásának 90%-át semmire 
sem használjuk.

Könnyen belátható, hogy amennyiben a rendőrség rendelkezésére álló adathordo-
zókat nem külön-külön létező, egyes lefoglalt adatokhoz kötött bűnjelekként kezeljük, 
hanem úgy tekintünk rájuk, mint az adott szervezeti egység rendelkezésére álló digitális 
kapacitás összességére, úgy a szervezet által felhasználható tárhely rögtön a többszö-
rösére növekszik anélkül, hogy akár egyetlen új eszközt is beszereztünk volna. Mivel 
pedig az új szabályozás nemcsak lehetővé tette a másolással lefoglalt elektronikus ada-
tok kezelését, hanem egyben egyértelműen meg is jelölte a másolást, mint elsődlegesen 
alkalmazandó lefoglalási módot (a korábbi büntetőeljárási törvényben ez a sorrend még 
nem volt egyértelműen lefektetve), így a jövőben a korábbinál nagyobb arányban lesz 
szüksége a nyomozóhatóságnak a saját adathordozóira a lefoglalásoknál, ezért a meg-
felelő és hatékony gyakorlat kialakítása és követése különösen fontos.

Az elektronikus adatok lefoglalásának dokumentálása

Elektronikus adatok lefoglalása esetén a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az átmásoláshoz 
használt adathordozó típusát, gyártási számát, illetve a rajta tárolt adat jellegét és tartal-
mát. Ha az átmásolás utólag megváltoztatható adathordozóra történik, biztosítani kell 
az adatok változatlanságát, vagy azt, hogy a megváltoztatás nyomon követhető legyen 
[11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (3) bekezdés]. Az elektronikus adatok 
lefoglalásának dokumentálásával kapcsolatban a rendelet mindössze ennyi iránymuta-
tást ad.

Az adathordozó típusának és gyártási számának jegyzőkönyvben való rögzítése érte-
lemszerű, azonban ez inkább a belső adminisztrációt és nyomon követést támogatja 
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(magyarul, hogy a lefoglalt adatot a helyszíni intézkedést követően mely adathordozón 
kell keresnünk), a bizonyítást nem segíti. Nyilvánvaló ugyanis, hogy attól, hogy rögzítet-
tük az adathordozó tulajdonságait, a rajta lévő adatok még bármikor megváltoztathatók. 
Önmagában az adathordozó tulajdonságainak rögzítése csak abban az esetben segítené 
a bizonyítást, ha meg nem változtatható adathordozót használnánk, azonban ez a hely-
színeken ritkán fordul elő (nyilvánvalóan praktikusabb és egyszerűbb egy pendrive vagy 
külső merevlemez igénybevétele, még ha ezek megváltoztatható adathordozók is, mint 
a lefoglalt adatok CD- vagy DVD-lemezekre történő írása, tekintve ezek korlátozott 
kapacitását és egy külön íróeszköz szükségességét).

Az adat jellegének és tartalmának leírása szintén nem segíti a bizonyítást, a gyakor-
latban ugyanis lehetetlen pontosan rekonstruálható módon rögzíteni a jegyzőkönyvben, 
hogy egy képfájl mit ábrázol, vagy egy mappa mit tartalmaz. Ez csak úgy lenne lehetsé-
ges, ha rögzítenénk a jegyzőkönyvben a fájlt alkotó nullák és egyesek pontos sorozatát, 
azonban ez nyilvánvalóan értelmetlen.

Az elektronikus adatok lefoglalása esetén az adathordozó pontos leírása vagy az adat-
csomag méretének megjelölése tehát semmilyen módon nem igazolja azt, hogy a lefog-
lalt adatot a nyomozóhatóság később nem változtatta meg. A rendelet megfogalmazása 
szerint azonban, ha az átmásolás utólag megváltoztatható adathordozóra történik (ami 
ugyebár a tipikus eset), biztosítani kell az adatok változatlanságát vagy a változtatás 
nyomon követhetőségét. Az adatok változatlanságának bizonyítása kevéssé képzelhető 
el megváltoztatható adathordozók esetén, legfeljebb csak akkor, ha azokat bűnjelként 
csomagoljuk és kezeljük az eljárás végéig (azonban az elektronikus adatok lefoglalásával 
pont ezt szeretnénk elkerülni ugyebár). Ugyanakkor a megváltoztatás nyomon követhe-
tősége szerencsére nagyon egyszerűen biztosítható, méghozzá a már említett hash kulcs 
kiszámolásával és rögzítésével.

Az előző fejezetben már többször említett hash kulcs egyszerű és tökéletes módja 
annak, hogy az adatok változatlanságát bizonyítsuk. A hash kulcsot azonban nem úgy 
kell elképzelnünk, mint valamiféle pecsétet, ami az adatra helyezve megakadályozza 
annak megváltoztatását.

A hash kulcs lényege abban áll, hogy bármilyen adatösszesség (legyen az egy 
kép, videó, szöveges fájl, vagy akár egy merevlemez egész tartalma minden mappá-
val és almappával együtt) végső soron nem más, mint egyesek és nullák meghatáro-
zott – rendkívül hosszú – sorozata. A hash kulcs számítása során nem teszünk mást, 
mint hogy ezt a beláthatatlan hosszúságú sorozatot egy matematikai függvénnyel néhány 
tucat hosszúságú karaktersorrá redukáljuk, amely így már könnyedén rögzíthető a jegy-
zőkönyvön.

A karaktersor hosszúsága előre meghatározott, az nem függ az adatok jellegétől vagy 
méretétől; a függvény minden esetben addig „dolgozik”, míg a megfelelő mértékig le 
nem egyszerűsíti az eredeti adattartalmat. Az így kapott karaktersor – a hash kulcs – ter-
mészetesen nem fejthető vissza, a folyamat csak egyirányú, így egyedül a hash kulcs 
ismeretéből nem mondható meg, hogy mi volt az eredeti adat. Abban azonban biztosak 
lehetünk, hogy minden különböző adattartalomnak egyedi a hash kulcsa, mint ahogy 
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két különböző embernek sem lehet egyforma ujjnyomata. És éppúgy, ahogy egy ujjnyo-
mat sem alkalmas arra, hogy abból önmagában „visszafejtsünk” egy teljes embert, arra 
azonban alkalmas, hogy később össze tudjuk hasonlítani bármely személy ujjnyomatával, 
és megállapítsuk, hogy az övével éppen egyezik-e.

Ha egy egyszerű matematikai példával szeretnénk a hash kulcs működését szemlél-
tetni, el kell képzelnünk, hogy van egy több ezer tagból álló számsorozatunk. Ha minden 
számot le szeretnénk másolni, rengeteg munkára és papírra lenne szükségünk, azonban 
ha összeadjuk a számokat, kapunk egy végeredményt, amely már egyszerűen rögzít-
hető. Természetesen a végeredményből nem fogjuk tudni megmondani, hogy az eredeti 
sorozat milyen számokat tartalmazott, viszont az nyilvánvaló, hogy ha bármelyiket is 
megváltoztatnánk, akkor a végeredmény is megváltozna. Éppen ezért, ha később valaki 
átad nekünk egy lemásolt számsorozatot, amiről azt állítja, hogy az megegyezik az ere-
detivel, elég az abban lévő számokat újra összeadnunk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. 
Ha a végeredmény megegyezik, tudhatjuk, hogy a két számsorozat is megegyezik. Bár 
a matematikában minden további nélkül előfordulhat, hogy két különböző számsorozat-
nak ugyanaz legyen az összege. A hash függvények azonban jóval bonyolultabb művele-
teket alkalmaznak, amelyek gyakorlatilag kizárják, hogy két különböző adattartalomnak 
megegyezzen a hash kulcsa.

A büntetőeljárás során épp ez történik; a helyszínen lemásoljuk az adatokat, majd 
kiszámoljuk és a jegyzőkönyvön rögzítjük a lemásolt adatok hash kulcsát. Ha később 
az eljárás során a gyanúsított vagy bárki más kétségbe vonja, hogy a rendőrség adat-
hordozóján lévő adatok megegyeznének a helyszínen lefoglalt adatokkal, úgy a nyo-
mozóknak nincs más dolga, mint kiszámolni a tárolt adatok hash kulcsát. Ha ez a hash 
kulcs megegyezik azzal, amit a helyszínen a jegyzőkönyvben rögzítettek, akkor a tárolt 
adatok is tökéletesen megegyeznek azzal, amit a helyszínen lemásoltak, és kizárható, 
hogy azokat bárki is módosította volna.

Látható tehát, hogy elektronikus adatok esetén a változatlanságot kizárólag a hash 
kulcs feltüntetése bizonyítja, a hash kulcs feltüntetése azonban tökéletesen bizonyítja 
minden további egyéb technikai adat rögzítése nélkül is (nyilvánvalóan ettől függetlenül 
a törvény által előírt előbb említett, illetve a lefoglalásoknál egyébként szokásos további 
általános körülményeket – dátum, hely, mód, érintett személy – ugyanúgy rögzíteni kell.

A hash kulcsot a bitazonos és forenzikus másolatok elkészítésére szolgáló fizikai 
eszközök, valamint célszoftverek automatikusan rögzítik, azonban a hash kulcs speciális 
szakértői eszközök nélkül is bárki által kiszámolható. Éppen ezért amennyiben a helyszí-
nen ezek nem állnak rendelkezésre, és egyszerű másolással (tehát az operációs rendszer 
másolás funkcióját használva) foglaljuk le az adatokat, úgy a hash kulcsot nekünk kell 
kiszámolnunk. Ehhez számtalan ingyen használható szoftvert találhatunk, amelyek 
közül egyszerűen és biztonságosan használható például a HashMyFiles nevű alkalmazás. 
Ez telepítést nem igényel, és indítást követően elég csupán kiválasztanunk a kérdéses 
fájlt, a program pedig feltünteti annak különböző hash azonosítóit.
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31. ábra: Az NKE.txt nevű, „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” tartalmú szöveges fájl különböző hash 
kulcsai
Forrás: a szerző

A példában az NKE.txt elnevezésű, „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” tartalmú szöveges 
fájl különböző hash kulcsai láthatók. Amennyiben a szövegben bármit változtatnánk, 
úgy a hash kulcsok is megváltoznának, azonban egy „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” 
tartalmú „txt” fájl hash kulcsai minden esetben a képen látható értékek lesznek, függet-
lenül attól, hogy ki, mikor és milyen számítógépen hozta létre a fájlt, vagy később milyen 
másik eszközre másolta azt. Szintén nem változik meg a hash kulcs a fájl átnevezésével, 
hiszen – hasonlóan a létrehozás idejéhez, helyéhez és a létrehozó személyéhez – a fájlnév 
is csupán metaadat és nem tekinthető a fájl adattartalmának.

Több fájl lefoglalása esetén (tekintve, hogy az egyszerűségre törekszünk) érdemes 
a fájlokból konténerfájlt létrehozni, és csak annak a hash kulcsát rögzíteni. Amennyiben 
nem rendelkezünk speciális szoftverrel, úgy az operációs rendszer tömörítés funkcióját 
is használhatjuk erre, amely – függetlenül a tömörített adatok számától és fajtájától – egy 
fájlba tömöríti a lefoglalandó adatokat.

A hash kulcs megfelelő rögzítése esetén jószerivel teljességgel lényegtelen, hogy 
a nyomozóhatóság milyen adathordozót használt az eljárási cselekmény során, mint ahogy 
az is lényegtelen, hogy később az eljárás során hol és mennyi ideig tárolta az adatokat, 
amennyiben később bármikor újra be tudja mutatni a hash kulcs változatlanságát. A leír-
tak alapján jól látható a különbség a lefoglalás dokumentálásának helytelen és helyes 
módja között.

Nem szerepelhet a jegyzőkönyvben az alábbi szöveg:
„A helyszínen végzett ellenőrzés során a gyanúsított számítógépén 20 db fényképfel-

vételt azonosítottunk, melyet egy hatóságunk tulajdonában lévő, Kingston 32 GB típusú, 
SA231435 sorozatszámú pendrive-ra  foglaltunk le.”

Ehelyett a jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
„A helyszínen végzett ellenőrzés során a gyanúsított számítógépén 20 db, a sértettet 

ábrázoló fényképfelvételt azonosítottunk, amelyeket „kepek.zip” nevű, 897 kb méretű 
fájlba történő tömörítést követően másolással lefoglaltunk. A lefoglalt adatállomány 
MD5 hash azonosítója Ea891660c76f2a7178b2d191f9f082b4. Az adatokat Kingston 32 
GB típusú, SA231435 sorozatszámú pendrive-ra  másoltuk.”

Az első esetben a lefoglalás fókuszában az eszköz áll, amelyből ezt követően kény-
telenek leszünk bűnjelet csinálni, a dokumentáció alapján pedig egyrészről nem egyér-
telmű a lefoglalás módja, másrészről pedig a későbbiek során nem igazolható az adatok 
egyezősége (legfeljebb az, hogy a bűnjelkamrába helyezett pendrive-hoz senki nem fért 
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hozzá, azonban épp azért foglaltuk le az adatokat, hogy azokat később elemezzük, nem 
pedig azért, hogy a bűnjelkamrában érintetlenül őrizzük).

A helyes dokumentáció ezzel szemben megjelöli a lefoglalás módját (másolás), a lefog-
lalt adatcsomag egyértelmű azonosítására és a változatlanság igazolására szolgáló hash 
kulcsot (emellett a későbbi adminisztráció és kezelés megkönnyítése miatt annak nevét 
és méretét, valamint leíró jelleggel tartalmát), a lefoglaláshoz használt eszköz technikai 
adatait pedig megjelöli ugyan, de nem köti össze közvetlenül a lefoglalás aktusával.

A lefoglalás mellett a dokumentálás ezen elveinek később a bűnjeljegyzék készítése 
során is érvényesülnie kell:

32. ábra: Bűnjeljegyzék
Forrás: a szerző

A követendő gyakorlat szerint a bűnjel tárgyát jelölő részben csak az elektronikus adat 
szerepel, és csupán megjegyzésként kell feltüntetni annak fizikai hordozóját (míg a hely-
telen gyakorlat épp az ellenkező irányba mutat). Értelemszerűen a bűnjel tulajdonosa 
ebben az esetben már a kényszerintézkedéssel érintett személy, nem pedig a hatóság, 
ami kiküszöböli a korábban jellemző öszvér megoldásokat (saját magunktól történő 
„lefoglalás” és annak megszüntetése).

Összefoglalva a fentieket tehát, adat lefoglalása esetén a jegyzőkönyvnek a követke-
zőket kell tartalmaznia:

 – a lefoglalás mely módozatát alkalmaztuk (másolás, áthelyezés vagy teljes másolat 
készítése);

 – a másolást milyen módon hajtottuk végre (bitazonos másolat, forenzikus másolat 
vagy egyszerű másolás);

 – amennyiben a bekapcsolt állapotú eszközön bármilyen interakciót végeztünk, ennek 
tényét, időpontját és eredményét (például a bekapcsolt számítógépen megtekintet-
tük a nyitva lévő böngészőablakokat és átnéztük az éppen futó programok listáját);

 – az alkalmazott írásvédő- vagy hardvereszköz pontos megnevezését, verziószámát 
(ha használtunk ilyet);
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 – a másolás végrehajtására alkalmazott szoftver elnevezését, verziószámát (ha hasz-
náltunk ilyet);

 – a használt rendőrségi adathordozó azonosításra alkalmas megjelölését (típusát 
és gyártási számát);

 – a tárolt adat jellegét (képfájl, videófájl, szöveges fájlok stb.) és tartalmát (általános 
leíró jelleggel, például a gyanúsított és a sértett közötti chat-beszélgetés);

 – a létrehozott konténerfájl vagy adatösszesség elnevezését, kiterjesztését, méretét 
és hash kulcsát (a használt – egy vagy akár több – hash algoritmus megjelölésével);

 – az adatmentés kezdő- és befejező időpontját;

A lefoglalt elektronikus adatok tárolása a büntetőeljárás során

A fent említett 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 2. §-a  szerint a lefoglaláskor 
az adatok csak üres adathordozóra másolhatók. Nincs viszont semmilyen arra vonatkozó 
előírás, miszerint az adatok később is csak ilyen adathordozón lennének tárolhatók. Sőt, 
ennek épp ellenkezőjét mondja ki a rendelet, amely szerint a lefoglalt elektronikus adatot 
adathordozón vagy a hatóság rendelkezése alatt álló tárhelyen kell őrizni (ugyanezen 
rendelet 7. §-a). Márpedig egy tárhely esetén legalábbis feltételezhető – a tárhelyek alap-
vető funkciójából adódóan – hogy már tartalmaz más adatokat is.

Az elektronikus adatok lefoglalására vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok nem 
tartalmaznak ennél részletesebb leírást arra vonatkozóan, hogy a tárhelynek milyen 
követelményeknek kell megfelelnie, így tárhelynek bármely rendőrségi tulajdonban lévő 
adathordozó tekinthető, amelyet a nyomozóhatóság ilyenként hasznosít.

Éppen ezért semmi akadálya nincs annak, hogy a lefoglalt adatokat a lefoglaláskor 
használt adathordozóról – akár más eljárásokban lefoglalt adatokkal együtt – később egy 
másik adathordozóra másoljuk, kihasználva annak teljes kapacitását, és kiküszöböljük 
ezzel az adathordozók kevéssé optimális felhasználásából adódó hátrányokat. Ezzel 
egy időben természetesen az eredeti adathordozóról törölhetők az adatok, így az újból 
felhasználható egy újabb lefoglalásnál.

A fentiek szerint minden rendelkezésre álló adathordozó két kategória valamelyikébe 
sorolható; a lefoglaláshoz használt adathordozók, illetve a tárhelyek. A lefoglaláshoz 
használt adathordozókon az adatok csak a kényszerintézkedéstől a tárhelyig történő 
átmásolásig kerülnek tárolásra, majd ezt követően azok rögtön újból felhasználhatók. 
A tárhelyekre ezzel szemben folyamatosan másolhatók az adatok, kihasználva az adat-
hordozó teljes kapacitását.

Az egyik adathordozóról a másikra történő átmásolás nem tesz szükségessé sem-
milyen újabb interakciót a bűnjelkezelővel. A bűnjelezés lényege, hogy a lefoglalt 
dolog – ami ebben az esetben maga az adat, nem pedig az adathordozó – a nyomozó-
hatóságnál nyilvántartásba kerüljön (a bűnjelkezelő „nyilvántartási tételszámot adjon” 
neki). A nyilvántartási szám viszont az adatra vonatkozik, és annak integritása akkor is 
megmarad, ha azt később más adathordozóra másoljuk.
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Természetesen a nyomon követhetőség érdekében szükséges, hogy ezt valamilyen for-
mában az aktában is rögzítsük, ehhez azonban egyáltalán nem szükséges új bűnjeljegyzék 
készítése, elegendő erről egy feljegyzést csatolni az ügyhöz (éppenséggel törvényes lenne 
az a megoldás is, ha eleve a bűnjeljegyzékre is csak azt vezetnénk fel, hogy a „rendőrség 
rendelkezésére álló tárhelyen” kerül őrzésre az adat, könnyen belátható azonban, hogy 
ez a tág megfogalmazás a gyakorlatban egészen biztosan a kelleténél többször vezetne 
az adatok „elkavarodásához”, így az adminisztrációnak legalább az említett szintje min-
denképpen indokolt).

Itt is hangsúlyozandó, hogy a feljegyzés – vagy bármilyen egyéb dokumentáció – célja 
nem a bizonyító erő megtartása, hanem kizárólag a saját magunk számára szolgáló követ-
hetőség biztosítása (hogy tisztában legyünk vele, melyik adat éppen melyik adathordozón 
van). A bizonyító erő garantálása egyedül a hash kulccsal történik, és a hash kulcs erre 
önmagában alkalmas is.

Fontos megjegyezni, hogy az adatoknak a nyomozó felügyelete alatt álló tárhelyen tör-
ténő tárolása csak abban az esetben lehetséges, ha a bűnjelezést követően a bűnjelkezelő 
a lefoglalt dolgot – ennek a ténynek a bűnjeljegyzéken való feltüntetése mellett – „vissza-
adja” a végrehajtó állomány tagjának további megőrzésre, hiszen a rendelet szabályai sze-
rint a bűnjeleket (akkor is, ha elektronikus adatokról van szó) alapvetően a bűnjelkezelő-
nek kell őriznie a bűnjelkamrában. Adatok bűnjelezése esetén azonban – tekintve, hogy 
a lefoglalást követően értelemszerűen szinte mindig szükséges azok elemzése – ez előbbi 
tekinthető a tipikus eljárásnak, és a rendelet szabályai erre lehetőséget is biztosítanak 
(mint említettem azonban, ezt a tényt fel kell tüntetni a bűnjeljegyzéken).

A nyomozás végeztével világossá válik, hogy mely adatok lefoglalását kell meg-
szüntetni, és mely – bizonyítékként felhasználható – adatokat kell átadni az ügyészség-
nek. Ekkor szintén döntést lehet hozni arról, hogy – figyelembe véve az adatok mére-
tét – milyen adathordozóra célszerű azokat átmásolni (esetleg CD vagy DVD lemezre 
végleg kiírni), és az aktához csatolni. Ekkor szintén nem lesz jelentősége annak, hogy 
az átadott adathordozó nem egyezik meg azzal, ami az eredeti lefoglalási jegyzőkönyvben 
szerepel, hiszen az adatok átmásolása dokumentált és azok változatlanságát az ügyész is 
bármikor ellenőrizheti a hash kulcs kiszámolásával és összehasonlításával.

Idővel várhatóan kiépülnek az egyes rendőri szerveknél a lefoglalt adatok központi 
tárolására szolgáló, a bűnjelkezelő felügyelete alatt álló egységes tárhelyek (úgynevezett 
elektronikus bűnjelkamrák), valamint várható, hogy az ügyészségeken és bíróságokon is 
létrehoznak ugyanilyen célú szervereket. Ekkor lehetséges lesz a lefoglalt adatokat a hely-
színi intézkedést követően rögtön ezekre a tárhelyekre másolni, illetve az ügyészségnek 
történő átadáskor egyszerűen csak az ügyészi szerverre átmásolni, azonban a szüksé-
ges infrastruktúra kiépítéséig is indokolt a rendelkezésre álló jogszabályi lehetőségeket 
hatékonyan kihasználni.



1869

Összegzés

Látható, hogy az elektronikus adatokat tartalmazó fizikai eszköz lefoglalása, valamint 
az elektronikus adatok közvetlen lefoglalása merőben más eljárásrendet és későbbi 
kezelést von maga után, noha végső soron mindkét esetben elektronikus adatok lefog-
lalását hajtjuk végre. A két módszer közül az éppen megfelelőt az ügy jellemzőinek 
és a helyszíni körülményeknek a gondos mérlegelése útján kell kiválasztanunk. Ennek 
során azonban, valamint ezt követően is figyelemmel kell lennünk a két módszer közötti 
különbségekre (amelyeket összegezve az alábbi táblázat tartalmaz), illetve az ezekből 
adódó eltérő feladatokra.

4. táblázat: Az adathordozó lefoglalása és az adat másolása vagy áthelyezése

Adathordozó lefoglalása Adat másolása vagy áthelyezése
Mi válik bűnjellé? Az adathordozó Az adat

Mivel bizonyítjuk a változatlanságot?
Az adathordozó tulajdonságai-
nak dokumentálásával és meg-
felelő csomagolással

A hash kulcs helyszínen történő 
kiszámolásával és dokumentálá-
sával

Kinek a tulajdona az adathordozó? Az eljárás alá vont tulajdona A rendőrség tulajdona

Kicserélhető-e az adathordozó? Nem cserélhető ki, hiszen 
az adathordozó maga a bűnjel

Kicserélhető, hiszen az adat tar-
talma ugyanaz marad

Felhasználható-e újra az adathor-
dozó?

Természetesen nem, a lefogla-
lást követően a bűnjelkamrában 
kell őriznünk

Az adatok dokumentált áthelyezé-
sét követően újra felhasználható

Forrás: a szerző
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10. Fejezet 
Az igazságügyi informatikai szakértő feladatai

Máté István Zsolt

Bevezetés

Az igazságügyi informatikai szakértő feladata a tudomány és a műszaki fejlődés eredmé-
nyeinek felhasználásával az adott ügyben felmerülő szakkérdés eldöntése (Szaktv. 3. §), 
amely az igazságügyi szakértői nyilvántartásban bejegyzett szakterületei [9/2006. (II. 27.) 
IM rendelet] valamelyikébe esik:

1. informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver),
2. informatikai biztonság,
3. informatikai rendszerek tervezése, szervezése,
4. stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység,
5. számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák,
6. szoftverek.

A szakértő a feladatot kirendelés alapján [Be. 189. § (1)] végzi. A szakértői vizsgálat 
tartalma szempontjából a kirendelő határozat központi eleme a szakértőhöz intézett 
kérdések vagy feladatok meghatározása, illetve a kirendelés indokolása. A kérdések 
és feladatok esetén a kirendelő az ügy szempontjából értékes adattípusok, információk 
vagy körülmények kinyerésére, azonosítására vonatkozóan rendelkezik, míg a kirendelés 
indokolásánál valamennyi lényeges körülményt megadja a szakértő részére, amely a vizs-
gálat elvégzéséhez szükséges. A kérdések és feladatok, valamint az indokolásban szere-
peltetendő körülmények részleteit az egyes vizsgálattípusoknál tárgyaljuk részletesen.

A szakértő a kirendelő határozat alapján elkészített igazságügyi informatikai szakértői 
véleményben foglalja össze a vizsgált informatikai szakkérdésre vonatkozó megálla-
pításait. Amennyiben a kirendelő eldöntendő kérdéseket tett fel, úgy az ezekre vonat-
kozó válasz a szakértői vélemény szövegében található, abban az esetben, ha valamely 
körülményre, állapotra vonatkozó kérdések szerepeltek a kirendelésben, úgy az ezekre 
vonatkozó adatok jellemzően a szakértői vélemény elektronikus/digitális mellékletén 
találhatók. Az eldöntendő kérdésre adott válaszok közvetlenül felhasználhatók, míg 
a körülményre, állapotra vonatkozók további elemzést és értékelést tehetnek szükségessé, 
különösen nagy mennyiségű forrásadat esetén.

Az igazságügyi informatikai szakértő munkája a szakértői vélemény átadásakor rész-
ben lezárul, abban az esetben, ha a szakértői vélemény tartalma valamilyen körülmény 
[Be. 197. § (1)] miatt nem értelmezhető, úgy a szakértői vélemény kiegészítése kérhető.

A fenti tevékenység elvégzése az igazságügyi informatikai szakértő részéről több elkü-
lönült tevékenységből áll, amelyek informatikai szakmai részleteiről és a  büntetőeljárással 
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összefüggő kapcsolatairól a következő alfejezetekben esik szó. A további szövegben 
a magyar nyelvű terminológia mellett – az angol nyelvű szakirodalom későbbi könnyebb 
használata érdekében – megadjuk az angol szakkifejezéseket is.

Az elektronikus adatok forrásai

Az elektronikus adatok önmagukban nem állnak rendelkezésre, azokat valamilyen 
információs rendszer tartalmazza (tárolórendszer hordozza). Az információs rendszerek 
technológiai nézőpontból tekinthetők tisztán hardver- vagy tisztán szoftverrendszernek. 
A gyakorlatban általában a két komponenst különböző mértékben tartalmazó komplex 
rendszerekkel találkozhatunk, amelyek közül a leggyakoribbak az alábbiak:91

Számítógépek, amelyek lehetnek különösen
 – kiszolgáló számítógép (server),
 – asztali számítógép (desktop computer),
 – hordozható számítógép (laptop, notebook computer),
 – táblaszámítógép (tablet).

Tárolóeszközök, amelyek lehetnek különösen
 – memóriakártyák,
 – USB-kulcsok,
 – külső csatlakoztatású tárak (external HDD, SSD),
 – hálózatra csatolt tárak (Network Attached Storage).

Kis mérettartományú digitális eszközök, amelyek lehetnek különösen
 – mobiltelefonok (feature phone),
 – okostelefonok (smartphone),
 – egyéb kommunikációs és kiegészítő eszközök (SIM-, memória kártya).

Nagy mérettartományú digitális eszközrendszerek, amelyek lehetnek különösen
 – számítógép fürt (computer cluster),
 – számítási rácsok (computer grid),
 – felhőszolgáltatások (cloud computing)
 – Infrastruktúraszolgáltatás (IaaS),
 – Platformszolgáltatás (PaaS),
 – Szoftverszolgáltatás (SaaS).

Egyéb eszközök, amelyek lehetnek különösen
 – játékgépek (PlayStation, Xbox stb.),
 – tartalomrögzítők (DVR),

91 Brinson–Robinson–Rogers 2006.



1873

 – mágnesszalagos archiváló rendszerek.

Az elektronikus adatokból megismerhető információk típusai

Az egyes adathordozókról kinyert elektronikus adatok információtartalma esetről 
esetre változó, azonban az egyes adathordozó-típusokon megtalálható információk faj-
tái az adott eszköz használati módjainak ismerete és tapasztalati adatok alapján előre 
jelezhetők. A szakértői vizsgálat alá vont adathordozók legnagyobb mennyiségét kitevő 
mobilkommunikációs eszközök és a tárolók (együttesen a vizsgált eszközök több mint 
80%-át teszik ki) vonatkozásában a jellemző információtípusok az alábbiak:92

Univerzális integráltáramköri kártya
Nemzetközi mobil előfizető azonosító – International Mobile Subscriber Identity 

(IMSI) – maximálisan 15 számjegyből áll
 – országkód – MCC, Mobile Country Code – 3 számjegy
 – hálózat kód – MNC, Mobile Network Code – 2 vagy 3 számjegy
 – előfizető azonosító – MSIN, Mobile Subscriber Identification Number
 – gyorstárcsázás hívószámai (Abbreviated Dialing Numbers – ADN),
 – legutóbb tárcsázott hívószámok (Last Numbers Dialed – LND),
 – egyszerű szöveges üzenetek (Short Message Service – SMS),
 – egyszerű multimédia üzenetek (Enhanced Messaging Service – EMS),
 – bejövő hívások adatai (EF Incoming Call Information – EF ICI),
 – kimenő hívások adatai (EF outcoming Call Information – EF OCI).

Funkcionális mobiltelefon (feature phone)
 – telefonkönyv-bejegyzések,
 – híváslisták,
 – naptárbejegyzések,
 – jegyzetek,
 – digitális fényképek,
 – digitális hangfelvételek,
 – digitális videófelvételek,
 – egyéb készülékspecifikus adatok.

Okostelefon (smartphone)
 – telefonkönyv-bejegyzések,
 – híváslisták,
 – naptárbejegyzések,
 – jegyzetek,
 – digitális fényképek,

92 Casey 2011, 37.
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 – digitális hangfelvételek,
 – digitális videófelvételek,
 – internethasználattal kapcsolatos adatok
 – böngészési előzmények,
 – elektronikus levelezés,
 – azonnali üzenetküldő programok használatával kapcsolatos adatok,
 – letöltött fájlok és dokumentumok,
 – GPS-adatok,
 – vásárlási adatok,
 – pénzügyi adatok,
 – egyéb készülék- és/vagy szolgáltatásspecifikus adatok,
 – telepített alkalmazások által tárolt egyedi formátumú adatok

Táblagépek
 – okostelefonokkal azonos adatkörök,
 – számítógép-specifikus adatok

Memóriakártya
 – funkcionális mobiltelefonokkal azonos adatkörök,
 – okostelefonokkal azonos adatkörök,
 – számítógép specifikus adatok.

Merevlemezes adattárolók
 – beépített adattárolók
 – felhasználói adatok, különösen
 – internethasználat adatai,
 – kommunikációs adatok (levelezés, azonnali üzenetküldés stb.),
 – mobiltelefonok biztonsági mentései,
 – működtető rendszer adatai, különösen
 – telepítés ideje,
 – felhasználók adatai,
 – telepített alkalmazások adatai,
 – fájlrendszer adatai,
 – a rendszer hardver- és szoftverkomponenseinek adatai,
 – a rendszer használati eseményeinek adatai
 – külső csatlakozású adattárolók, különösen
 – archivált adatok (dokumentumok, digitális képek, videók, hangfelvételek),
 – mobiltelefonok biztonsági mentései,
 – nagy tárolókapacitású hálózati adattárolók (SAN, NAS), különösen
 – archivált adatok (dokumentumok, digitális képek, videók, hangfelvételek),
 – napi használat adatai (dokumentumok, elektronikus levelezés, digitális képek, 

videók, hangfelvételek
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Szilárdtest adattárolók
 – felhasználói adatok, különösen
 – internethasználat adatai,
 – kommunikációs adatok (levelezés, azonnali üzenetküldés stb.)
 – működtető rendszer adatai, különösen
 – telepítés ideje,
 – felhasználók adatai,
 – telepített alkalmazások adatai,
 – fájlrendszer adatai,
 – a rendszer hardver- és szoftverkomponenseinek adatai,
 – a rendszer használati eseményeinek adatai

Memóriakártyák, USB-kulcsok
 – mobiltelefonok működési adatai,
 – mobiltelefonok biztonsági mentései,
 – felhasználói adatok (különösen digitális fényképek, videók, hangfelvételek, doku-

mentumok)

Optikai adathordozók
 – telepítőkészletek,
 – archivált felhasználói adatok (különösen digitális fényképek, videók, hangfelvételek, 

dokumentumok)

A kibernyomozói és szakértői munka kapcsolata

A tématerülettel foglalkozó szakirodalom és nemzetközi szabványok. az alcímben írt 
kapcsolatot két fő nézőpontból tárgyalják, egyrészt a munkafolyamatok osztályozása, 
másrészt a tevékenységek meghatározása révén.

A fő munkafolyamatok, amelyekben a kibernyomozó és a szakértő önállóan vagy 
együtt vesz részt, de mindenképpen egymás munkáját befolyásolva. A munkafolyama-
tok tipikusan sorfolytonosan követik egymást, míg a folyamaton belüli tevékenységek 
egymással egyidőben is végezhetők.

Készenlét

A készenlét (readiness) elsősorban azokat a szervezeten (a nyomozóhatóság és a szakértői 
intézmény) belüli tevékenységeket foglalja össze, amelyek a következő szakaszokban 
beszerzendő bizonyítási eszközök – különösen az elektronikus adatok (potential digital 
evidence, digital evidence) – felhasználhatóságával, a költséghatékony és folyamatos 
működéssel, valamint az információbiztonsággal kapcsolatosak.
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Ezek közül kiemelendő a kibernyomozók és szakértők rendszeres képzése és tovább-
képzése, a korábbi esetek feldolgozása és tipizálása, az egységes módszertanok, eszköz-
készletek használatának bevezetése és az egyes tevékenységi csoportokat végző egységek 
közötti eszköz- és információforgalmi kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Ennek 
érdekében két alaptevékenységet kell végrehajtani, a tervezést és a felkészülést.

Tervezés

A tervezés (plan) fázisában kerül sor a vizsgálati folyamat során alkalmazandó módszerek 
és eljárások kidolgozására és meghatározására az alábbi területeken:

 – elektronikus adatok lehetséges tárolóeszközeinek azonosítása,
 – összegyűjtése,
 – megóvása a külső behatásoktól,
 – elektronikus adat kinyerése, megszerzése (amennyiben szükséges),
 – elektronikus adatok lehetséges tárolóeszközeinek szállítása,
 – tárolása.

Ekkor kell megtervezni a részt vevő személyek felkészültségi szintjének mérését 
és az ismeretek, készségek szinten tartásának lejárásait is.

Felkészülés

A felkészülés (prepare) során be kell gyakorolni a felhasználandó eszközök – különösen 
a hardver- és szoftverkomponensek – készségszintű használatát oly módon, hogy azok 
alkalmazása a kijelölt módszerekkel és eljárásokkal együttesen történjen.

 – A potenciálisan elektronikus adatot vagy ahhoz kapcsolódó kiegészítő informáci-
ókat tartalmazó digitális eszközök és analóg információhordozók felismerésének, 
összegyűjtésének, megóvásának, szállításának és tárolásának begyakorlása, különös 
tekintettel a rejtett funkcionalitású eszközökre és a kiemelt darabszámban előforduló 
(mobilkommunikációs és tároló) eszközökre vonatkozóan.

 – Alapvető és eszköz- (hardver- és szoftver-) specifikus ismeretek begyakorlása és szá-
monkérése.

Folyamatindítás

A vizsgálandó esemény bekövetkezése, pontosabban annak észlelése megnyitja (initia-
lization) a vizsgálati eljárás aktív szakaszát.

Észlelés

Az észleléskor (incident detection) kerül sor az eseménnyel érintett információs rendszer 
elsődleges azonosítására. Az észlelés tipikus forrásai a következők:
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 – az adott rendszert megfigyelő, üzemeltető személyek bejelentése,
 – behatolásérzékelő rendszer (Intrusion Detection System – IDS) jelzése,
 – behatolás megelőző rendszer (Intrusion Prevention System – IPS) jelzése,
 – naplóelemző rendszerek (log-analysing system) riasztási adatai,
 – változáskövető rendszerek (change tracking system) riasztási adatai
 – egyéb.

Az észlelést követően a bejelentési adatok alapján közvetlenül meg kell határozni az ese-
mény elsődleges tartalmát egy osztályozási (besorolási) folyamat révén. Ennek során 
azonosítani kell az esemény típusát – például különleges személyes adatokkal történő 
visszaélés, gyermekpornográfia, költségvetési csalás stb. – amely alapján a vizsgálat 
várható iránya (például milyen típusú eszközökön valószínűsíthető az adott cselek-
ményhez kapcsolódó elektronikus adat jelenléte). Az osztályba sorolást oly módon kell 
elvégezni, hogy az ne változtassa meg a feltételezhetően elektronikus adatot tartalmazó 
információs rendszer állapotát, vagyis a vizsgálat ezen szakaszában a cselekménnyel 
érintett információs rendszereken elemző szoftver még nem futtatható (megváltoztatná 
a rendszer állapotát).93

Reagálás

Az észlelést követően a reagálás (respond) során a rendelkezésre álló adatok és az elvég-
zett osztályba sorolás információi alapján meg kell kezdeni a feltételezhetően releváns 
elektronikus adatokat tartalmazó eszközök felmérését, azonosítását, az esetleges koc-
kázatok elhárítását vagy csökkentését. Ennek keretében kerülhet sor egy adott eszköz 
számítógépes hálózatról történő leválasztására vagy a kapcsolat fenntartására:

 – amennyiben a releváns elektronikus adat feltételezhetően a helyi információs rend-
szeren található, úgy a számítógépes hálózati kapcsolat megszüntetendő a távoli 
hozzáférésből adódó adatmódosulás megakadályozása érdekében;

 – ugyanakkor ha a releváns elektronikus adat feltételezhetően a távoli információs 
rendszeren található (például távoli asztal kapcsolat, bejelentkezett állapotú fel-
hőszolgáltatás stb.), úgy a kapcsolat nem szakítható meg, illetve azonnal meg kell 
kezdeni a feltételezhetően releváns elektronikus adatok megszerzését.

Az egyes műveletek végrehajtása során különös figyelmet kell fordítani az elektroni-
kus adatok, illetve az azokat tartalmazó eszközök sértetlensége megőrzésének. Ennek 
érdekében mérlegelni kell az élő rendszerekkel kapcsolatos tevékenységeket, úgymint 
a működő információs rendszer leállítása, adatok megnyitása szerkesztésre stb.94

93 ISO/IEC 27043:2015, 14–15.
94 ISO/IEC 27043:2015, 15.
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Megszerzési folyamatok

Az észlelést és reagálást követően kerülhet sor a potenciálisan releváns elektronikus 
adatok megszerzésére (acquisitive process), amely az elektronikus adatok  hordozóinak 
felismerésétől és azonosításától kezdődően az elektronikus adatok megszerzéséig tart, 
s magában foglalja a hordozóeszközök összegyűjtését és megóvását is. A továbbiak-
ban – terjedelmi okokból – a leggyakoribb eszköztípusokra vonatkozó eljárásokat tekint-
jük át.95

Felismerés és azonosítás

Az elektronikus adatokat tartalmazó eszközök általában – különösen a nagy mérettar-
tományba eső berendezések esetén – jól azonosíthatók, elhelyezkedésük a használat 
általános módjából adódóan előre jelezhető. A méret, a használati hely és a működési 
jellemzők alapján az egyes eszköztípusok felismerése és azonosítása (identify) az aláb-
biak szerint történik:

Számítógépek

Az általánosan használt asztali (álló vagy fekvő kivitelben) számítógépek a 60 × 30 × 
60 cm és 32 × 10 × 32 cm (magasság × szélesség × hosszúság) mérettartományba esnek, 
tömegük jellemzően 1–15 kg közé esik, színük korábban világos szürke, napjainkban 
inkább fekete, alakjuk általában téglatest.

Egyes készülékek azonban jelentősen eltérhetnek a fenti általános értékektől, így 
a szélsőségesen kis mérettartományú (ultra small form factor – USFF) eszközök mérete 
18 × 6 × 18 cm is lehet, illetve az egy áramköri lapból álló eszközök (például Raspberry 
Pi) akár 6 × 3 cm méretű és 7 gramm tömegű formában is megjelenhetnek. A kisebb 
méretű eszközök potenciális adattartalma a lehetséges tárolóeszközök kis fizikai mérete 
miatt közel azonos lehet a „normál” méretű számítógépek adattartalmával.

A különleges kialakítású számítógéptípusoknál – mint az All-in-One PC-é és az iMac 
számítógépek – a számítógép vezérlő- és tárolóegységei a kijelzővel azonos modulban 
helyezkednek el, így megjelenésük alapján könnyen összetéveszthetők egy önálló kijel-
zővel. Méretük (a képernyő átlóját figyelembe véve) általában 23–27 hüvelyk (58–68 
cm) közötti.

Az átlagnál nagyobb méretű és tömegű eszközök jellemzően a játék gépek (Gamer 
Computer) és a kiszolgáló gépek (Server Computer) közül kerülnek ki. A nagyobb szá-
mítási teljesítmény mellett ezekben az eszközökben több tároló is elhelyezkedhet, illetve 
a kiszolgáló számítógépek esetén távoli kapcsolódások is gyakoriak. Míg a Gamer szá-
mítógépek megjelenése gyakran extravagáns (a formát és a színt is beleértve), addig 
a Server számítógépek tipikusan tower (torony), blade (keskeny álló kivitel) vagy rack-
mount (keskeny fekvő kivitel) elrendezésűek.

95 ISO/IEC 27043:2015, 15.
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A hordozható számítógépek vezérlő- és tárolóegységei és a kijelző (az All-in-One 
eszközökhöz hasonlóan) egybeépített, ezeknél azonban két különálló modulként (ame-
lyeket esetenként külön is lehet választani) kerülnek kivitelezésre. Méretüket a képátló 
nagyságával szemléltetve az eszközkategória a 7 hüvelytől (netbook, 2in1 tablet) a 10,6 
és 16,4 hüvelyk közötti (mini laptop, laptop, notebook) eszközökön át az akár 18,4 hüvely-
kes képátlójú multimédia vagy gamer laptopokig terjed. Vastagságuk az 10 mm-től  
az 52 mm-ig  terjed, az előbbiek az ultra vékony eszközök közül, míg az az utóbbiak 
az ütésálló kivitelű készülékek közül kerülnek ki.

A számítógépek többnyire – a kiszolgáló gép kivételével – személyhez kapcsolódó 
berendezések, ezért az elhelyezkedésük is ennek megfelelő. Gyakori a fali vagy padlóba 
süllyesztett elektromos csatlakozók közelében történő elhelyezés, valamint a vezetékes 
számítógépes hálózati kapcsolat is. Ez utóbbi nyomvonalának végig követése (kábelek, 
vagy kábelcsatornák) lehetővé teszik a nem tipikus helyen elhelyezett eszközök azonosí-
tását is. A kiszolgáló gépek fizikai elhelyezkedése (helyben) általában kis méretű, hűtött, 
zárt helyiségben történik, vagy távoli helyszínen (adatközpont, fizikai vagy virtuális 
szerver bérlet, felhőinfrastruktúraszolgáltatás stb.).

A számítógépek egyedi azonosítása a gyári számmal (serial number) történik, ennek 
hiányában az operációs rendszer licensz kódja (amennyiben van ilyen) is használható. 
A gyártófüggetlen eszközök esetében leíró típusú azonosító alkalmazható, amely egy 
egyedi sorszámot és az adott helyszín, helyiség és eszköz megnevezését tartalmazza.96

Tárolóeszközök

A tárolók a kis méretskálájú eszközök közé tartoznak fizikai méretük alapján. Az eszkö-
zökön tárolható elektronikus adatok tekintetében azonban rendkívül széles spektrumot 
mutatnak.

Méret és adattartalom tekintetében a SIM-kártyák a legkisebb tárolók közé tartoznak, 
amelyek nano (12,3 × 8,8 mm), micro (15 × 12 mm) és standard (25 × 15 mm) kivitel-
ben és 128–256 KB adattároló kapacitással érhetők el. Önállóan kevésbé fordulnak elő, 
általában valamilyen mobilkommunikációra képes eszközbe behelyezve vagy abban 
végleges módon rögzítve lelhetők fel különösen mobiltelefonokban, táblaszámítógépek-
ben (tablet), laptopokban. A SIM kártyák felismerésekor, a hozzáférési adatok (mint PIN 
kódok és PUK kódok) megszerzésére is kísérletet kell tenni a bankkártyaméretű (54 × 
85,6 mm) kódkártyák vagy a potenciális kódokat tartalmazó jegyzetek felkutatásával. 
A SIM kártyák egyedi azonosítása az ICCID (integrated circuit card identifier – integ-
rált áramköri kártyaazonosító) által történik, amelynek számsorozata a kártya felületén 
olvasható, illetve elektronikusan kiolvasható az eszközről.

A memóriakártyák a tárolókapacitás tekintetében mutatnak széles spektrumot: míg 
a 2000. év előtti gyártású kártyák leggyakoribb tárolókapacitása 2–128 MB közé esett, 
addig napjainkban a 16–32–128 GB kapacitású tárolók az elterjedtek. Méretük a PCMCI 

96 Gárdonyi–Anti 2020, 229–238.
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kártyák 85,6 × 54 mm-es  méretétől a microSD kártyák 15 × 11 mm-es  méretéig terjed 
általában. A kártyatípusok közül napjainkban a Secure Digital Card (SD card) tartozik 
a legelterjedtebbek közé standard (32 × 24 mm), mini (21,5 × 20 mm) és a korábban 
már említett mikro méretkivitelben. A memóriakártyák általában eltávolítható tárolók, 
de egyes esetekben (például drónokban) a végleges (ragasztott) rögzítés is előfordul. 
A mikroméretű tárolók alkalmasak rejtett funkciójú (például óraként, tollként, kulcs-
tartóként azonosítható) eszközökben történő elhelyezésre, ezért felismerésük esetenként 
rendkívüli körültekintést igényel.

A nagy kapacitású külső tárak (external drive) az adatok archiválására és hordozására 
is alkalmas eszközök. Alaphelyzetben a tárak tokozása (védőburkolata) a beépített tároló 
méretét követi, így 3,5 hüvelykes – asztali számítógépekben alkalmazott – tárak 146,99 
× 101,85 mm-e, a 2,5 hüvelykes – hordozható számítógépekben alkalmazott – tárak 100 
× 69,85 mm-es  méretéhez közelítenek. Az asztali kivitelű tárolók kevésbé, míg a hor-
dozható és ütésálló eszközök erősebben robosztus kivitelűek.

Asztali kivitelű és hálózatra csatolt tárak (Network Attached Storage – NAS) esetén 
több merevelemez (leginkább 3,5 hüvelykes méretű) is elhelyezkedhet a tokozásban vagy 
eszközházban, így annak mérete is ehhez alkalmazkodik.

A tárolók rendszerint egyedi gyártási számmal rendelkeznek, így megkülönbözte-
tésükhöz ez használható, vagy ennek hiányában a számítógépeknél ismertetett egyedi 
azonosítási módszer szerint lehet eljárni.97

Mobilkommunikációs eszközök és táblagépek

A hagyományos és okostelefonok mellett itt tárgyaljuk a táblaszámítógépek (tablet) felis-
merését és azonosítását is, elsősorban a nagy mértékű eszköz és funkcionális hasonlóság 
miatt.

A készülékek mérete a mini (68 × 28 × 12 mm – L8Star BM10) mérettől a normál 
funkcionális méreten (104 × 44 × 16,3 mm – Samsung B100) és a normál okostelefon-mé-
reten át (146,2 × 70,9 × 8,3 mm – Samsung Galaxy A1) a tabletek (254 × 167 × 6,1 
mm – Sony Xperia Z4 Tablet LTE) mérettartományáig terjed. Az eszközök felismeré-
sét nehezítheti a szokásos készülékkülalaktól történő jelentős eltérés (cigarettásdoboz, 
toll vagy műanyag figura kivitelű eszközök), amely esetén az adott területen végzett 
elektromágneses hullámelemzéssel (élő mobil WiFi, Bluetooth kapcsolatok) lehetséges 
a bekapcsolt működő eszközök azonosítása. Kikapcsolt készülékek esetén a ferromág-
neses detektorok alkalmazása ajánlott.

A mobilkommunikációs eszközök gyakran tartalmaznak kivehető másodlagos tárat 
(memóriakártya), illetve SIM-kártyát. Ezek kezelésekor és azonosításakor minden eset-
ben rögzíteni kell az eszközök kapcsolatát (mely készülékben volt eredetileg a tároló 
vagy a SIM).

97 Gárdonyi–Anti 2020, 229–238.
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A mobilkommunikációs eszközök egyedi gyári azonosítóval rendelkeznek, amely 
a készülékház külső burkolatán, illetve a készülékház belső felületén elhelyezett címkén 
olvasható. Eltávolított azonosító esetén az adat elektronikusan kiolvasható vagy a szá-
mítógépeknél ismertetett egyedi azonosítási módszer szerint lehet eljárni.

Egyéb eszközök

A fentiektől eltérő eszközök felismerésekor és azonosításuk esetén a korábban ismertetett 
általános eljárásokat kell alkalmazni, figyelembe véve az adott eszköztípus sajátosságait 
is. Így például drón azonosítása esetén a kivehető memóriakártyát a tárolóknál bemu-
tatott módon kell kezelni, míg a digitális videórögzítők esetén a számítógépeknél írtak 
alkalmazandók.

A hardveres kriptopénztárcák (általában pendrive-hoz hasonló kialakítású eszkö-
zök) azonosítása során meg kell kísérelni a hozzáférést biztosító PIN-kódok és a fizetési 
tranzakciók érvényesítéséhez szükséges privát kulcsok (alfanumerikus karakterláncok) 
beszerzését is.

Amennyiben az elektronikus adatok hordozója nem jelen lévő fizikai eszköz, hanem 
távoli szolgálatás (például felhőtárhely, elektronikus levelezési fiók stb.) úgy az elektro-
nikus adatok forrásának egyedi azonosításához a szolgáltatás elnevezése és a hozzáférés 
felhasználó azonosítója szolgálhat (például Gmail-valaki@gmail.com).

Összegyűjtés

Az összegyűjtés (collect) során azokat a fizikai tárgyakat, amelyek potenciálisan elekt-
ronikus adatokat tartalmazhatnak, az eredeti helyükről ellenőrzött környezetbe, majd 
további vizsgálatra szállítják. Ennek során részletesen dokumentálni kell az eszköz ere-
deti helyét, annak kapcsolatait más eszközökkel (például eltávolítható másodlagos tárak), 
valamint ekkor kell beszerezni az egyes eszközökön található elektronikus adatokhoz 
történő hozzáférést lehetővé tevő adatokat és kiegészítő eszközöket is, amelyek tipikusan 
a következők lehetnek:

 – felhasználói azonosítók (bejelentkezési név, email cím),
 – jelszavak, képernyő lezárási minták, hozzáférési kódok,
 – elektromos tápellátás kábelei és adapterei,
 – adatátviteli kábelek (telefonkészülékek esetén),
 – egyéb kapcsolódó információkat tartalmazó hordozók és kiegészítő eszközök.

Az összegyűjtés során (beleértve a szállítási fázist is) az adott eszköz és az azon potenci-
álisan megtalálható elektronikus adat integritásának megőrzése érdekében a megóvásra 
vonatkozó eljárások betartása szükséges.
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Megóvás

Az elektronikus adatok és az azokat hordozó tárgyak (eszközök, berendezések) megóvása 
(preserve) során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi veszélyforrások elhárítására.

A mechanikai sérülések az egyes berendezések és eszközök egymáshoz ütődése, 
leesése, vibrációja vagy más mechanikai hatások során keletkeznek, amelyek ellen 
a készülékek elsődleges védőtokozása (például számítógépház, telefon elő- és hátlapja 
stb.) nyújt védelmet. Azok az eszközök, amelyek az elektronikus adat kiolvasásához szük-
séges mozgó alkatrészt is tartalmaznak (különösen a merevlemezek), a fizikai károsodás 
másodlagos hatásai (például író-olvasófej sérülése, adatfelület sérülése) miatt károsodhat-
nak. A komplex eszközök (például mobiltelefon, okostelefon, tablet) kijelzőjének sérülése 
az adattartalom kinyerését nehezítheti, vagy az ezzel kapcsolatos költségeket növelheti.

A mechanikai sérülések elkerülése gondos csomagolással (buborékfóliás, légpárnás 
térkitöltők alkalmazása) és megfelelő rögzítéssel oldható meg.

Az elektromágneses terek elsősorban a mágneses tárolási elvű adathordozókat érin-
tik (merevlemezes tárak, mágnesszalagos egységek) oly módon, hogy a tárolóterület 
egyes részein megváltoztathatják az információ rögzítésére szolgáló mágneses jelölők 
tulajdonságait és ezzel megnövelhetik a hibás adatbitek számát, amely bizonyos mérték 
felett már nem korrigálható a beépített hibajavító megoldásokkal. Az elektromágneses 
terek ellen elsődleges távoltartással, amennyiben ilyen térben történő eszközelhelyezés 
vagy mozgatás történik, úgy Faraday-tasakkal vagy a Faraday-kalitka elvét megvalósító 
csomagolóanyaggal védekezhetünk.

A készülék irányából származó jelátvitelt (mobilkommunikáció, WiFi vagy bluetooth 
kapcsolat) az adott eszköz „repülőgép üzemmódba” (airplane mode) történő kapcsolásá-
val érhetjük el, amennyiben az adott berendezés nincs lezárt állapotban. Lezárt (például 
jelkóddal védett) eszköz esetén a leárnyékolás (például Faraday-tasak, fémfóliás csoma-
golás stb.) megvédheti a készüléket a távolról (például mobilkommunikáción keresztül 
történő) módosítástól, ugyanakkor az árnyékolásból eredő jelvesztés miatt a készülék 
magasabb teljesítmény alkalmazásával próbálhatja meg felvenni a kapcsolatot a mobil-
kommunikációs hálózattal. A magasabb teljesítmény következménye az akkumulátor 
lemerülése, illetve túlmelegedése lehet, ezért az ismertetett esetben a folyamatos tápellá-
tás (például power bank) mellett a készülék hűtéséről (például jégakku alkalmazásával) is 
gondoskodni kell. Mindezen tevékenységek végrehajtása akkor szükséges, ha a készülék 
kikapcsolása valamilyen okból nem lehetséges, vagy nem célszerű (jelkódos védelem 
vagy kikapcsolás utáni zárolás).

A statikus elektromosság elsősorban az elektronikus elvű adattárak (SSD, pendrive, 
memóriakártya), illetve az integrált vezérlőelektronikával szerelt eszközök (például 
merevlemezes tárolók) esetében okozhat károkat az adathoz történő hozzáférés útvo-
nalának megszakítása vagy az adat egyéb módon történő elérhetetlenné tétele révén. 
A veszély csökkenthető az eszközök és csomagolásuk földelése segítségével.

Az extrém környezeti hőmérséklet, a por és a nedvesség elleni védekezést elsődlege-
sen a felsorolt hatások elkerülésével, másodlagosan megfelelő ellenintézkedéssel (aktív 
vagy passzív hűtés) és csomagolással (védőfólia) kell megoldani.
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Megszerzés

Az elektronikus adatok megszerzése (acquire) elsődlegesen a szakértői laboratóriumban 
történik a statikus elemzés részben írtak szerint. Szükség esetén az elektronikus adatok 
megszerzésére az eszköz megtalálásának eredeti helyszínén is sor kerülhet az élő rendszer 
elemzése részben írtak szerint.

Az elektronikus adatok megszerzése az erre a célra megfelelő szakismeretekkel 
és gyakorlattal rendelkező és arra feljogosított személy feladata, aki lehet szakértő, 
szakkonzultáns vagy a nyomozóhatóság szakképzett munkatársa is.

Az elektronikus adatok vizsgálati modelljei

Az elektronikus adatok vizsgálata alapvetően két megközelítést jelent: a statikus elemzés 
során a korábban megszerzett vizsgálati tárgy, bűnjel elemzése szakértői laboratóri-
umban, míg az élő rendszer elemzése során a vizsgálati tárgy elsődleges azonosítása 
(felismerése) a valóságos vagy virtuális helyszínen történik, amelyet közvetlenül követ 
az elektronikus adatok megszerzése, majd azok elemzése (akár a helyszínen, akár szak-
értői laboratóriumban).

Statikus elemzés

Az elnevezés arra utal, hogy a vizsgálat az eredeti környezetéből kiemelt, kikapcsolt 
állapotú eszköz (mint az elektronikus adatot hordozó tárgy) vizsgálatára vonatkozik.

Azonosítás

A szakértői munka a megfelelően azonosított, károsító hatásoktól megvédett és a vizs-
gálat helyszínére – szakértői laboratórium – szállított vizsgálati tárgy, bűnjel ismételt 
azonosításával indul, amelynek alapdokumentuma a szakértői vizsgálatot elrendelő irat 
(határozat) és a szakértő részére rendelkezésre bocsátott egyéb iratok, adatok. Elsőként 
a vizsgálati tárgyak, bűnjelek mennyiségi ellenőrzését kell elvégezni az átvételi iratok 
adatai alapján. Ekkor kell meggyőződni arról is, hogy az egyes eszközök tartalmaznak-e 
további, elektronikus adat önálló tárolására alkalmas egységeket – mint mobiltelefon ese-
tén a SIM-kártya és memória-kártya –, illetve az egységként átadott berendezések – mint 
asztali számítógép, laptop stb. – esetén ekkor kell megállapítani az adott eszközben 
található adattárolók mennyiségét és típusát is. A minőségi azonosítás során – az átvételi 
iratok alapján – ellenőrizni és szükség esetén korrigálni kell az átvett eszközök, beren-
dezések gyártmány, típus és egyéb minőségi adatait (mint mobiltelefon esetén az IMEI 
azonosító, sorozatszám stb.). A véglegesített adatokat – az esetleges eltérésekre történő 
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figyelemfelhívással együtt – fel kell tüntetni a vizsgálat eredményét tartalmazó szakértői 
véleményben.98

Vizsgálat előkészítése

A statikus elemzés – lehetőség szerint – az elektronikus adat másolatán történik, ezért 
a szakértői vizsgálat előkészítése a feltehetően elektronikus adatot tartalmazó eredeti 
vizsgálati tárgy, bűnjel tartalmának bitazonos másolásával kezdődik. A másoláshoz 
az erre a célra rendszeresített célhardver (forenzikus adatmásoló berendezést – forensic 
duplicator), illetve célhardver és célszoftver (forenzikus írásvédőt – forensic writebloc-
ker – és forenzikus lemezképkészítő alkalmazást – forensic imager) eszközökkel történik.

Amennyiben műszaki vagy üzemeltetési okból a statikus vizsgálat nem lehetséges, 
úgy a vizsgálatot az élő rendszerek vizsgálati eljárása szerint kell lefolytatni.

Abban az esetben, ha nincs mód bitazonos másolat készítésére, úgy a statikus elem-
zés – az írásvédelem biztosítása mellett – elvégezhető az elektronikus adat eredeti tároló-
ján is. Egyes esetekben, ha az adatokhoz történő hardverközeli hozzáférés nem lehetséges 
valamilyen okból, úgy az adatokat az eredeti (natív) fájlrendszer felhasználásával történő 
másolás módszerével kell megszerezni és a további szakértői vizsgálatot az így kinyert 
adatokon kell elvégezni.

Vizsgálat

A statikus elemzés során a bitazonos másolatból az adatok helyreállítása – törölt adatok 
visszaállítása (data recovery), adatok összeállítása fájltöredékekből (file carving) – cso-
portosítása és értelmezése történik. Mind a csoportosítás, mind az értelmezés történhet 
szoftveres eljárással, szoftveres eljárással emberi közreműködéssel, illetve kizárólag 
emberi közreműködéssel. Az adatcsoportosítás általános területei a következők:

 – releváns fájltípusok (dokumentumok, táblázatok, adatbázisok, képek, mozgóképek,
 – hangok stb.) kigyűjtése,
 – adatok időbeli elhatárolása (timeline),
 – metaadatok alapján történő kiválogatás (létrehozó eszköz, jogosultság stb.),
 – képi tartalom azonosítása és elhatárolása, különösen az alábbi tartalmakra vonat-

kozóan
 – pénz,
 – dokumentum,
 – kábítószer,
 – szexuális tartalom,
 – önkényuralmi jelképek,
 – fegyverek;
 – mozgóképi tartalom azonosítása és elhatárolása
 – a képi tartalomnál írtak szerint.

98 Máté 2018, 130.
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Az adat értelmezés különösen a következő műveleteket jelenti:
 – optikai karakterfelismerés szöveget tartalmazó képi adatokon,
 – kulcsszavas keresés szöveges tartalomban,
 – az adott fájltípus betöltése olvasó (reader) vagy megtekintő (viewer) alkalmazásba,
 – napló (log) állomány betöltése naplóelemző (log analyzer) alkalmazásba,
 – egyéb állományspecifikus műveletek.

Élő rendszer elemzése

Az élő rendszer elemzése (live analysis) során nincs lehetőség bitazonos másolat készí-
tésére, mivel

 – egyedi hardver nem teszi lehetővé a tároló eltávolítását,
 – különleges csatolófelület (interface) miatt nem csatlakoztatható a másolóeszközhöz,
 – használatban lévő, kiemelt fontosságú eszköz tartalmazza az adatot (orvosi beren-

dezés,
 – komplex, nem megbontható szerkezetű informatikai rendszer stb.),
 – egyéb akadályozó tényezők miatt.

A fenti esetekben, előzetes helyzetfelmérés alapján (tehát nem az adott helyszínen ad 
hoc módon) kockázatelemzéssel kell meghatározni az adatmegszerzés kivitelezhető-
ségét, a megszerzési prioritásokat és kockázatokat, különösen az alábbi szempontok 
figyelembevétele mellett:

 – az élő (bekapcsolt) rendszerekről történő adatmegszerzés megváltoztatja a rendszer
 – állapotát, amely a rendszer instabilitását is okozhatja,
 – titkosított tárolóeszközök esetén a rendszer kikapcsolása megakadályozhatja az
 – adatokhoz történő hozzáférést, ezért a titkosítás jelenlétét megfelelő eszközzel
 – ellenőrizni kell,
 – az élő rendszerek külső kapcsolatai (vezetékes vagy vezeték nélküli számítógépes
 – hálózati kapcsolat) vagy távoli vezérlés jelenléte befolyásolhatja az adatmegszerzés
 – folyamatát.99

A felsorolt kockázatok értékelését és az egyes adatforrások azonosítását (statikus vizs-
gálattal azonos eljárás szerint) követően meg kell határozni az adatok megszerzésének 
sorrendjét, amelyet az adatok változékonysága (order of volatility) határoz meg az aláb-
biak szerint (amennyiben az adott ügy szempontjából az releváns):

1. processzorregiszter és gyorsítótár-tartalmak,
2. számítógépes hálózati útvonalválasztó útvonaltáblája,
3. címfeloldási protokoll (ARP) gyorsítótára (az IP-címek és a fizikai címek megfe-

leltető táblázata),
4. feladat-végrehajtási tábla (process table),

99 ISO/IEC 27037:2012, 25–27.
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5. operációs rendszer rendszermag-statisztika és rendszermag-modulok tartalma 
(kernel statistics and modules),

6. operatív tár tartalma (main memory),
7. ideiglenes fájlrendszer tartalma (temporary file systems),
8. másodlagos memória tartalma (secondary memory),
9. útvonalválasztó eszközök beállításai (router configuration),
10. számítógépes hálózati összeköttetés-rendszer (network topology),
11. további adatok.100

Az adatmegszerzés során a fentiek mellett folyamatosan gondoskodni kell a kérdéses 
rendszer tápellátásának biztosításáról oly módon, hogy azt sem technikai, sem emberi 
esemény, illetve beavatkozás ne zavarhassa meg.

A helyszínen végzett adatmegszerzés során figyelembe kell venni a vizsgálati tárgyak 
tárolókapacitásait és adatátviteli sebességét. Ezek az adatok általában csak a vizsgálat 
helyszínén, a vizsgálat megkezdését közvetlenül követően szerezhetők be, így a helyszíni 
vizsgálat időtartama ezen adatok és az ismert általános adatátviteli sebességek alap-
ján becsülhető. Az élő rendszer vizsgálatánál használt leggyakoribb csatlakozótípusok 
és átviteli sebességek az egyes készülékek esetén a következők:

 – Az USB 1.x – a fehér színkóddal jelölt 4 érintkezős csatlakozó csupán 1,5 MB/s 
maximális átviteli sebességre képes, előfordulása 2001 előtt gyártott eszközökön 
lehetséges, helyszíni adatmentésre nem alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 1 óra alatt 
képes továbbítani).

 – Az USB 2.x fekete színkóddal jelölt 4 érintkezős csatlakozó 60 MB/s maximális 
átviteli sebességre képes, előfordulása 2001 után gyártott eszközökön lehetséges, 
helyszíni adatmentésre korlátozottan alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 1 perc alatt 
képes továbbítani).

 – Az USB 3.x kék színkóddal jelölt 9 érintkezős csatlakozó 6251 280 MB/s maximális 
átviteli sebességre képes, előfordulása 2011 után gyártott eszközökön lehetséges, 
helyszíni adatmentésre alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 4-8 másodperc alatt képes 
továbbítani).

 – FireWire 400-800-1600-3200 [IEEE 1394 /1394b]: a 4-6-9 érintkezős csatlakozók 
49 – 393 MB/s maximális átviteli sebességre képesek, előfordulásuk a nagyobb 
teljesítményű, elsősorban multimédiás célokra is szolgáló eszközökön gyakoribb, 
helyszíni adatmentésre alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 12-96 másodperc alatt képes 
továbbítani).

 – eSATA300/600: a 7 érintkezős csatlakozó 300–600 MB/s maximális átviteli sebes-
ségre képes, előfordulása 2004 után gyártott eszközökön lehetséges, helyszíni adat-
mentésre alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 8-16 másodperc alatt képes továbbítani).

100 Braid 2011, 13.
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 – Thunderbolt 1/2/3: a 20 érintkezős csatlakozó 1,25–2,5 5 GB/s maximális átviteli 
sebességre képes, előfordulása 2011 után gyártott eszközökön lehetséges, helyszíni 
adatmentésre alkalmas (1 DVD-nyi adatot kb. 1-4 másodperc alatt képes továbbítani).

Amennyiben az adatokat helyi vagy nagy távolságú számítógépes hálózati kapcsolaton 
keresztül szükséges megszerezni, úgy az alábbi átviteli paraméterekkel kell kalkulálni:

 – FastEthernet (100BASE-X) szabványú helyi hálózatok esetén 12,5 MB/s maximális 
átviteli sebességre lehet számítani ideális körülmények között (ha az adott háló-
zati szakaszon nincs egyéb adatforgalom, 1 DVD-nyi adatot kb. 6 perc alatt képes 
továbbítani).

 – GigabitEthernet (1000BASE-X) szabványú helyi hálózatok esetén 125 MB/s maxi-
mális átviteli sebességre lehet számítani ideális körülmények között (ha az adott 
hálózati szakaszon nincs egyéb adatforgalom, 1 DVD-nyi adatot kb. 38 másodperc 
alatt képes továbbítani).

A fentiekre figyelemmel az élő rendszerből történő adatkinyerés időtartamát a meg-
szerzendő adatok mennyisége (tárolási mérete) és az adatátvitel elméleti sebességének 
hányadosa adja. Az így kapott elsődleges elméleti megszerzési időt növelhetik az egyéb 
befolyásoló körülmények, úgymint párhuzamos adatforgalom, több adatforrásból azonos 
kimeneti csatornán történő adatkinyerés. Az elméleti adatmegszerzési idő kalkulációját 
követően mérlegelni kell annak veszélyét, hogy az adatátvitel megszakadhat-e. Ennek 
okai lehetnek:

 – távoli hozzáférés a helyi eszközhöz,
 – távoli rendszer lekapcsolása,
 – távoli és helyi rendszer közötti adatkapcsolat megszakítása,
 – helyi áramellátás kimaradása,
 – eszközterhelésből adódó körülmények (például túlmelegedés).

Az élő rendszer vizsgálata esetén megszerzett adatok további vizsgálata a statikus vizs-
gálati eljárásnál ismertetett módon történik szakértői laboratóriumban.

Szakértői vélemény és annak felhasználása

Az elektronikus adatok kinyerését követően elkészülő igazságügyi informatikai szakértői 
vélemény tartalmazza mindazon körülmények leírását, amelyek a vizsgálat szempont-
jából releváns, így jellegzetes tartalmi elemei közé tartozik a jogszabályban előírtak 
közül különösen

 – a vizsgálat módszerének általános leírása vagy hivatkozás a módszert leíró
 – dokumentumra,
 – a felhasznált eszközök felsorolása (hardver- és szoftvereszközök),
 – a felhasznált szakirodalom és egyéb hivatkozások megadása,
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 – az egyes eszközök vizsgálatának leírása,
 – a kinyert elektronikus adatok bemutatása nyomtatott és digitális formában.

A szakértői vélemény szövegében, a szakértő számára feltett kérdésekre adott válaszok 
és az azokat alátámasztó, jellegzetesen a digitális mellékleten megtalálható elektronikus 
adatok a leghangsúlyosabbak, ezek értelmezése és felhasználása a kirendelő hatóság erre 
kijelölt munkatársának feladata.

A szakértői válaszok és különösen a digitális mellékleten megtalálható elektronikus 
adatok kezeléséhez felhasználói szintű informatikai ismeret szükséges, ami azt jelenti, 
hogy az erre kijelölt személynek a következőket kell végrehajtania:

 – számítógép általános kezelése,
 – szoftverek (fájlkezelő programok, irodai programok) kezelése,
 – adathordozók (külső tárak, USB-kulcsok, optikai adathordozók stb.) kezelése,
 – általánosan ismert fájltípusok kezelése (.pdf,.doc,.jpg stb.),
 – kommunikációs alkalmazások (azonnali üzenetküldő programok, levelező progra-

mok) kezelése,
 – számítógépes hálózati ismeretek (böngészőprogramok, felhőszolgáltatások hasz-
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1. fejezet 
A prediktív rendészet elnevezése és fogalma, kapcsolata 

az egyes tudományterületekkel

A prediktív rendészet egy forradalmian új megközelítés a bűnüldözés területén, amely 
egyre inkább meghatározó a fejlett országok rendészetében. Az alábbiakban bevezetés-
ként megvizsgáljuk nevének eredetét, meghatározzuk fogalmát, és bemutatjuk a kap-
csolatát az egyes tudományterületekkel.

A prediktív rendészet elnevezése

A prediktív rendészet és szinonim kifejezései (például megelőző rendészet) Magyar-
országon gyakorlatilag teljesen ismeretlen fogalmak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a Google keresőprogram csak néhány találatot ad a fenti szóösszetételre. Ha 
egzakt meghatározást kívánunk adni a prediktív rendészet fogalmára, akkor célszerű 
a külföldi (elsősorban amerikai) szakirodalomban lévő meghatározásokat alapul venni. 
Első lépésként azonban érdemes a magyar és angol szóösszetétel szavainak jelentését 
külön-külön megvizsgálni.

A kifejezés tartalmának megismeréséhez nézzük meg először az angol nyelvterületen 
használt predictive policing kifejezést. Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárá-
nak predikció szócikke az alábbi: „A már megismert és bizonyított törvényszerűségek-
ből levonható következtetéseken alapuló előrejelzés, jóslat.”1 A fenti forrás ez alapján 
a prediktív melléknév jelentését a következőképpen határozza meg: predikción alapuló. 
A Magyar Értelmező Kéziszótár nem tartalmaz a prediktív/predikció szavakra szócik-
ket. Apredictive angol melléknév szótári jelentései az alábbiak: jósló, jövendő, prófétai.2

A policing szó jelentésének magyarázatával már nehezebb dolgunk van, mivel 
az Országh–Magay féle nagyszótár nem tartalmaz ilyen szócikket. A jelentésmeghatá-
rozásához ezért az egynyelvű szótárakhoz kell nyúlnunk. A nagymúltú Oxford Advan-
ced Learner’s Dictionary alapján a következőképpen határozhatjuk meg a policing szó 
jelentését: „the activity of keeping order in a place with police: community policing.”3 
Vagyis, a rendőrség rendfenntartási tevékenysége egy adott helyen: közösségi rendészet. 
A magyar nyelvben ehhez tartalmilag legközelebb a rendészet szavunk áll, ezért a poli-
cing szó a magyar rendészet főnévvel fordítandó (még annak ellenére is, ha az angol 
law enforcement kifejezés szintén a rendészetet jelöli). Ha a két szó jelentését együttesen 
kívánjuk értelmezni, akkor az alábbiakat mondhatjuk. Természetesen nem jósolnak, nem 
jövendölnek és nem is adnak prófétai jóslatokat a prediktív rendészettel foglalkozók, 
hanem tudományos módszerekkel előrejeleznek, bár hozzá kell tenni, hogy az előrejelzés 

1 Bakos 1994, 621.
2 Országh–Magay 2002.
3 Wehmeier–McIntosh–Turnbull 2005, 1165.



1898

szó sem fedi le teljes egészében a prediktív szó jelentését, hisz többről van szó, mint 
előrejelzésről.

Ezidáig a rendészettudomány és a kriminológia néhány képviselője írt csupán a pre-
diktív rendészetről mint új területről.4 A szerzők eltérő megnevezést használtak az új 
területre, közös volt azonban bennük az, hogy egyikük sem az angol predictive policing 
tükörfordítását, a prediktív rendészet kifejezést használta, hanem az előrelátó rendőrség, 
illetve a megelőző rendészet kifejezést. Jelen kiadvány szerzői a továbbiakban a prediktív 
rendészet kifejezést használják, mivel – mint azt látni fogjuk – a bűnüldözés keretében 
készített predikció nem minden esetben a jövőre vonatkozik, és nem feltétlenül a bűn-
cselekmények megelőzését szolgálja, bár az esetek legnagyobb részében természetesen 
igaz rá e két megállapítás.

A prediktív rendészet fogalma

A szemantikai elemzés után nézzük meg, hogy vajon mit is értünk prediktív rendészet 
alatt. A témában az egyik legtöbbet hivatkozott a Predictive Policing: The Role of Crime 
Forecasting in Law Enforcement Operations című mű5 szerint „[a] prediktív rendészet 
analitikus technikák alkalmazása – főleg kvantitatív kutatási módszerek felhasználásá-
val – abból a célból, hogy beazonosítsa a rendőrségi beavatkozás lehetséges célpontjait, 
megakadályozza a bűncselekményeket és megoldja a múltbeli bűncselekményeket azáltal, 
hogy statisztikai előrejelzést készít”.6

A Rendészettudományi Szaklexikon meghatározása alapján a megelőző rendészet 
„olyan matematikai alapokon nyugvó térinformatikai alkalmazás, amely a múlt bűncse-
lekményi adatai alapján bizonyos hibaszázalékkal előrejelzi a bűncselekmények várható 
elkövetési helyét és idejét, illetve a sértettek és elkövetők lehetséges körét”.7

Az első meghatározás kevésbé tekinthető klasszikus értelemben vett definíció-
nak – inkább a prediktív rendészet feladatait, eszközeit és céljait ismerteti –, ennek elle-
nére fontos ismérveit adja meg a prediktív rendészetnek. A fentiek alapján jelen jegyzet 
szerzőinek álláspontja szerint a szaklexikonban szereplő definíció érzékletesebben fejezi 
ki a prediktív rendészetelméleti hátterét és a megvalósítható rendészeti célokat. Annyiban 
viszont ki lehet egészíteni a szaklexikon meghatározását, hogy a megelőző szoftverek 
döntő többsége valóban térinformatikai alkalmazásokat használ, létezik viszont olyan 
szoftver is, amely jelenleg nem jeleníti meg grafikusan a fertőzött területeket.

A prediktív rendészet kapcsolata az egyes tudományterületekkel, helye a bűnügyi 
tudományokon belül

A prediktív rendészet relatíve rövid, körülbelül egy évtizedes múlttal rendelkezik, 
ezért korántsem kiforrott még az egyes tudományterületekkel való kapcsolata. Semmi-

4 Szikinger 2016; Mátyás 2017b, 2017c; Borbíró et al. 2017; Finszter 2017.
5 Perry et al. 2013.
6 Perry et al. 2013, 1–2.
7 Boda 2019, 379.
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képp sem nevezhetjük ezért önálló tudományterületnek vagy diszciplínának, mivel tár-
gya, fogalomrendszere, módszerei, tudományelméleti alapelvei más tudományterületek 
kutatásain alapulnak, illetve attól függenek. Jelen állapotában a prediktív rendészetre úgy 
tekinthetünk, mint a rendészettudomány és a kriminalisztika területéhez illeszthető eljá-
rásra, amely – mint az a kriminalisztikára és a rendészettudományra is jellemző8 –több 
tudományterület eredményeit ötvözi. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a matematikával, 
a statisztikával, a kriminológiával, a földrajztudománnyal, a kartográfiával és a térin-
formatikával szoros kapcsolatban van (1. táblázat). A prediktív rendészet legszorosabb 
kapcsolata a matematikával és a kriminológiával van. Az alábbiakban vegyük sorra, 
hogy az egyes tudományterületek mivel járulnak hozzá a prediktív rendészethez.

1. táblázat: A prediktív rendészet és az egyes tudományterületek kapcsolatrendszere

A megelőző (predikív) rendészethez legszorosabban kötődő tudományterületek
elméleti alapok (módszertan) matematika, statisztika, kriminológia
a módszer gyakorlati megvalósításához szükséges 
területek

földrajztudomány, kartográfia, térinformatika

a módszer gyakorlati alkalmazásának területei kriminalisztika, kriminológia, kriminálpszichológia, 
biztonságpolitika

a módszer használatának következtében kapcsolódó 
tudományterület

jogtudomány

Forrás: saját szerkesztés

Matematika
Az elméleti alapjai főként matematikai törvényszerűségeken alapulnak (elsősorban 
matematikai statisztikán: regresszió, korreláció, valószínűségszámítás). Ezek részletes 
ismertetését nem látják szükségesnek a jegyzet szerzői, részben azért, mivel jelen kiad-
vány elsősorban a rendészeti felsőoktatásban részt vevők számára íródik, másrészt pedig 
azért, mivel napjainkban a különféle szoftverek gyakorlatilag teljes mértékben elvégzik 
a felhasználók helyett a bonyolult matematikai műveleteket. A matematikai statisztikával 
kapcsolatban elmondható, hogy az alkalmazott matematika részének tekinthető, relatíve 
könnyen elsajátítható, és az élet számos területén alkalmazható (például orvostudomány, 
közgazdaságtan, pszichológia).9 Vázlatosan tekintsük át, hogy melyek azok a legfonto-
sabb matematikai módszerek, amelyeket a prediktív rendészeti szoftverek alkalmaznak.

Korrelációszámítás

A korreláció szó jelentése kölcsönös kapcsolat, összefüggés. A korrelációszámítás során 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy két vagy több változó milyen kapcsolatban van  egymással 

8 Hautzinger 2015, 15.
9 Hajtman 1991.
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(kapcsolatban van-e egyáltalán egymással), és a változók közötti kapcsolat milyen erős-
ségű (milyen szoros).

Az alábbiakban nézzük meg a korreláció legfontosabb alaptípusait. Előfordulhat, 
hogy nincs semmilyen kapcsolat X és Y között, vagyis egyik érték sem befolyásolja 
a másikat. Ilyen esetben a függvény képe egy vízszintes vonal lesz, így a korreláció 
hiányáról beszélhetünk (korrelálatlanság, lásd: 1. ábra). Példaként említhetjük a hajhosz-
szúság és a rablási gyakoriság közötti kapcsolatot. Megállapíthatjuk (bár erre vonatkozó 
kutatások nem állnak a rendelkezésünkre, de feltételezzük), hogy semmilyen összefüggés 
sincs a két tényező között. Akinek hosszabb a haja, az nem követ el nagyobb százalékban 
rablásokat. Vagyis, a hajhosszúság és a rablások gyakorisága között nincs korreláció.

1. ábra: Korrelálatlanság
Forrás: Fidy–Makara 2005

A korrelálatlanság ellentéte, amikor van korreláció két változó között, amikor függvény-
szerű kapcsolatban van két tényező egymással (1. ábra). Ezekre a tényezőkre kitüntetett 
figyelmet fordít a prediktív rendészet, ezért próbál minél több ilyen kapcsolatot felfedezni 
az egyes tényezők között. Ezekben az esetekben minden egyes X értékhez egy Y érték 
tartozik, amelyek a regresszióvonalhoz illeszkednek. Példaként hozhatjuk fel a korrelá-
cióra az elfogyasztott alkohol mennyisége és a garázdaságok száma közötti kapcsolatot. 
Ha növekszik az elfogyasztott alkohol mennyisége, akkor növekszik a garázdaságok 
száma is.

2. ábra: Két érték közötti negatív korreláció
Forrás: Fidy–Makara 2005

Amennyiben van kapcsolat két érték között, úgy azt kell megállapítanunk, hogy pozitív 
vagy negatív-e a korreláció a két érték között. Pozitív a korreláció, ha egy tényező hatá-
sára növekszik a másik érték. Ha a rablás és az iskolai végzettség közötti kapcsolatot 
szeretnénk vizsgálni, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az iskolai végzettség növekedé-
sével csökken a rablási gyakoriság, vagyis van összefüggés a két tényező között, negatív 
korreláció figyelhető meg (2. ábra). Amennyiben viszont az iskolai végzettség és a „fehér 
galléros bűnözés” közötti összefüggést vizsgáljuk, ott pozitív korrelációt állapíthatunk 
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meg, mivel minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy ilyen típusú jogsértést követ el (3. ábra). Amennyiben a korrelációt egy –1-től  
+1-ig  terjedő skálán kívánjuk ábrázolni, úgy a negatív korreláció maximális értéke a –1 
lesz, míg a pozitív korreláció maximális értéke a +1. Amennyiben pedig nincs korreláció, 
akkor az a 0 értéket veszi fel a számegyenesen.

A kapcsolat erőssége alapján az alábbi korrelációs fokozatokat különböztethetjük meg:

0–0,25: Nincs, vagy igen gyenge.
0,25–0,50: Gyenge.
0,50–0,70: Mérsékelten erős vagy erős.
0,70–1,00: Igen erős.

A három leggyakrabban használt korrelációs együttható, a Pearson-féle, a Sperarman-féle 
és a Kendall-féle együttható.

3. ábra: Két érték közötti pozitív korreláció
Forrás: Fidy–Makara 2005

Regressziószámítás (vagy regresszióanalízis)

A regresszió latin eredetű szó, jelentése visszaesés, hanyatlás. A korreláció vizsgálatánál 
a két tényező közötti szimmetrikus kapcsolatot vizsgáltuk (annak meglétét vagy a kap-
csolat hiányát), azonban még korreláció esetén sem tudjuk előrejelezni egyik értékből 
a másikat. A regressziószámítás során viszont matematikai függvénnyel leírható kapcso-
latot próbálunk keresni a két vagy több változó között.10„Ha két folytonos változó lineáris 
kapcsolatban van egymással, akkor az egyik segítségével előre jelezhetjük a másik érté-
két. Szükségünk van a függő és független változó kiválasztására, de ez nem jelent oksági 
kapcsolatot! Azt sem jelenti, hogy megértettük volna a kapcsolatot, de az összefüggés 
segítheti a megértését a kapcsolatnak és legfőképp releváns előrejelzéseink lehetnek. […] 
Minél szorosabb két változó kapcsolata, annál kisebb lesz az előrejelzés hibája.”11 A line-
áris regresszió ellentettje a nem lineáris regresszió. Akkor beszélhetünk nem lineáris 
regresszióról, ha nem írható le a függő és független változók közötti kapcsolat lineáris 

10 Reiczigel 2008; Semmelweis 2014.
11 Balázs é. n.
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függvénnyel. Ebben az esetben a pontokra egy görbe vonal illeszkedik a leginkább12 
(4. ábra).

Nézzünk a regresszió kapcsán is egy hétköznapinak tekinthető kétváltozós modellt! 
A tűzifa árának emelkedése és az erdőben elkövetett illegális falopások számát szeret-
nénk megvizsgálni. Egyértelmű kapcsolat van a két tényező között. A tűzifa árának 
emelkedésének mértékéből előre lehet jelezni, hogy várhatóan mennyivel fog növekedni 
a falopások száma. Nyilvánvaló azonban az, hogy a két tényező kapcsolatban van egy-
mással, de számos egyéb tényező is befolyásolja a jogellenes cselekmény számának alaku-
lását. Gondolhatunk az időjárásra, a bérek és a szociális segély növekedésének mértékére 
stb. Ezeket mind figyelembe kell venni, hogy előrejelzésünk kellő pontosságú legyen.

4. ábra: Lineáris regresszió
Forrás: Kétméretű eloszlások, a korrelációs együttható. Tudasbazis.sulinet.hu.

Valószínűségszámítás

A valószínűségszámítás során azt kívánjuk megtudni, hogy mekkora a valószínűsége egy 
bizonyos esemény bekövetkeztének. Hétköznapi példával illusztrálva a valószínűséget, 
példaként hozhatjuk fel, hogy ha feldobunk egy pénzérmét, akkor mekkora lesz az esélye 
annak, hogy az egyik vagy a másik oldalára esik (vagyis fej vagy írás lesz). Azt mond-
hatjuk, hogy kb. 50–50%. De nem zárhatjuk ki annak a valószínűségét sem, hogy élére 
esik a pénzérme, bár ennek rendkívül kicsi a valószínűsége. Egy dobókocka esetében 
ugyancsak 50% a valószínűsége annak, hogy páros vagy páratlan számot dobunk, de 
természetesen itt is előfordulhat nagyritkán, hogy a sarkán áll meg a kocka, de most ezt 
az alábbi példánkban hagyjuk figyelmen kívül.

12 Fidy–Makara 2005.
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A fentiekben elmondottak matematikai képlettel leírva a következőképpen néznek ki.

p = valószínűség

kedvező esetek száma
p = 

összes eset száma

Ha 6-ost szeretnénk dobni (ez lesz a kedvező eset), annak 16,6% a valószínűsége, mivel

1
p = -- = 16,6%
6

Amennyiben egy városban szeretnénk megtudni azt, hogy mekkora a valószínűsége 
annak, hogy valamelyik utcáján bűncselekményt követnek el, úgy a dobókockánknak 
annyi oldala lesz, ahány utca van a településen, a „gurítások számát” pedig az utcákon 
elkövetett bűncselekmények száma adja.

Bűnügyi tudományok

A prediktív rendészet módszertani alapjai jórészt a kriminológiából származnak. Ennek 
kapcsán gondolhatunk többek között azokra a kutatási eredményekre, amelyek a bűnözés, 
az áldozattá és elkövetővé válás előrejelezhetőségét bizonyítják. A prediktív rendészet 
a környezeti kriminológia kutatási eredményeit is széles körben felhasználja, amelynek 
során az elkövetés helye és a bűnözés közötti kapcsolatot igyekszik modellezni.

A prediktív rendészet és a kriminalisztika kapcsolata is jól mérhető. E kapcsolat 
alapja, hogy a hatékony bűnüldözés mögött csak gyakorlatban jól hasznosítható mód-
szerek lehetnek.13 A nyomozás és a bűnmegelőzés szemszögéből nézve egy új krimina-
lisztikai módszernek tekinthetjük. Amennyiben a kriminalisztika újabban alkalmazott 
felosztását vesszük alapul (Általános rész: kriminalisztikai elméletek, krimináltechnika, 
krimináltaktika, kriminalisztika története, kriminálstratégia; Különös rész: kriminál-
metodika),14 úgy jelenleg a kriminálstratégia az a terület, amelyhez a leginkább közel 
állónak tekinthetjük. Ez részben azzal magyarázható, hogy a prediktív rendészet napja-
inkban még nem egy kellően kiforrott és elfogadott bűnüldözési-bűnmegelőzési módszer, 
amely jelenleg a legtöbb országban nem része a bevett, mindennapos nyomozati mód-
szereknek, és a hazai gyakorlatban sem alkalmazott eljárásról van szó. Megemlíthetjük 
továbbá azt is, hogy használata számos jogi problémát vet fel hazánkban és az európai 
országok többségében, már ennek okán is a kriminálstratégia területéhez sorolhatjuk.

13 Hautzinger 2019, 84.
14 Lásd bővebben: Mészáros 2016; Hautzinger 2019.
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Földtudományok

A prediktív rendészet egyik leglátványosabb „végterméke”, a térképen ábrázolt lehetséges 
elkövetési hely. A térképekkel való kapcsolódás következtében ezért a prediktív rendé-
szet a térképészettel (kartográfia), a földrajzzal (azon belül főként a bűnözésföldrajzzal) 
és a térinformatikával mutat szoros kapcsolatot. E három terület közül a digitalizáció 
terjedésének eredményeképp a térinformatika (Geographical Information System – GIS) 
az a terület, amellyel a legszorosabb kapcsolatban áll.

Jogtudomány

Legvégül említsük meg a prediktív rendészet és a jogtudomány kapcsolatát. A prediktív 
rendészet a különféle szoftverek működésével közvetlenül nincs kapcsolatban, ennek 
ellenére a prediktív szoftverek alkalmazása számos olyan jogi problémát felvet, amelynek 
megoldása jelenleg még nehezen kezelhető, és számos jogi aggályt vethet fel. Az angol-
szász jogrendszer e problémákat „nagyvonalúbban” kezeli, mint a kontinentális, ennek 
ellenére ott is igen sok jogi és emberjogi probléma merül fel még napjainkban is. A pre-
diktív rendészet jogi problémáival a 3. fejezet foglalkozik részletesen.



2. fejezet 
A prediktív rendészet történetének főbb mérföldkövei 

külföldön és hazánkban

A következőkben sorra vesszük a prediktív rendészet kialakulásának legfontosabb kül-
földi mérföldköveit és bemutatjuk az ezidáig egyetlen megvalósult prediktív rendészeti 
projektet hazánkban.

Az előrejelzés polgári előzményei

Számos, a rendészet területén alkalmazott módszerrel és eljárással kapcsolatban megál-
lapítható, hogy a civil szféra volt az, ahol eredetileg azokat kifejlesztették, majd alkal-
mazták, és csak a későbbiekben szivárgott át az eljárás a rendészet területére. Ez történt 
a prediktív rendészet esetében is. Felfigyelve a civil szférában (kereskedelemben) hasz-
nált megelőző szoftverek eredményességére, a rendőrség szakemberei a bűnfelderítés 
és a bűnmegelőzés szolgálatába állították az megelőző szoftvereket.

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy kereskedelmi cégek voltak azok, amelyek 
elsőként a fogyasztói viselkedéseket és szokásokat kezdték el vizsgálni. Felfigyeltek 
ugyanis arra, hogy bizonyos esetekben jelentősen megváltoznak a fogyasztói szokások, 
ezért egyetemekkel együttműködve olyan szoftverek fejlesztésébe kezdtek, amelyek 
képesek voltak előre jelezni bizonyos hibaszázalékkal a jövőbeli fogyasztói viselkedést.

Számos amerikai vállalat kezdett e területtel foglalkozni, ugyanis amennyiben előre 
jelezhetők a várható vásárlási szokások, úgy azzal jelentős extra profit érhető el. Részben 
csökkenthetők a raktározás költségei, másrészt pedig megelőzhető az, hogy egy adott 
termékből hiány legyen. A prediktív rendészettel foglalkozó idegen nyelvű szakirodalom 
szinte minden esetben, a prediktív kutatásokban élen járó Walmart amerikai óriás válla-
latot emeli ki mint olyan céget, amely gyakorlatilag megalapozta az amerikai prediktív 
rendészetet. Az amerikai cégóriás szakemberei felfigyeltek ugyanis arra, hogy a mete-
orológiai (időjárási) viszonyok jelentősen befolyásolják a vásárlási kedvet és a vásárolt 
termékek körét. Ilyen időjárási esemény lehet például a hirtelen jött hideg vagy meleg 
légtömeg, a jelentős mennyiségű csapadék, a nagy erejű szél stb.

Nyilvánvaló kapcsolat mutatható ki bizonyos esetekben az időjárás és a vásárolt 
termékek köre között. Gondolhatunk például az esős időjárás és a gumicsizmák vagy 
az esernyők száma, illetve a hóesés és az eladott hólapátok száma közötti összefüg-
gésre. Vannak viszont olyan termékek, amelyek esetében rendkívül nehéz kapcsolatot 
találni az időjárás és egy adott termékfajta között. Ilyen termékek például – amelyekre 
a Walmart munkatársai is felfigyeltek – a földi eper, a ragasztószalag, a gyümölcsös 
keksz stb. Ezek esetében nyilvánvalóan az alaposabb vásárlói szokások elemzésére volt 
szükség. A cél az volt, hogy a vásárlói szokásokat statisztikai módszerekkel előrejelezve 
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felkészüljenek a várható keresletnövekedésre, és pontosabban meghatározzák a jövőbeli 
értékesítési stratégiájukat.15

A polgári felhasználás kapcsán pedig legvégül említsük meg a nagy közműszolgáltató-
kat, amelyek már jóval a rendészeti alkalmazás előtt ugyancsak statisztikai módszerekkel 
jelezték előre, hogy hol hibásodnak meg a csővezetékek (például víz-, olaj- és gázveze-
tékek), vagy várhatóan mikor lesz a legnagyobb a fogyasztás (például áram, víz, gáz).16

Napjainkra az előrejelzéseket rendkívül széles körben alkalmazzák az üzleti életben, 
így találunk szoftvert, amely az egyes valuták árfolyamát próbálja előre jelezni, a búza 
világpiaci árának alakulását vagy a különféle péksütemények várható fogyását egy adott 
területen.

A kereskedelemben a módszer hatékonyan működött és működik jelenleg is, alkal-
mazása pedig egyre szélesebb körű. Az amerikai rendőrség szakemberei a módszert 
megismerve analógiát feltételeztek a vásárlási szokások és a jövőbeli bűncselekmények 
között, ezért számítógépes programokkal kezdték el modellezni a deliktumok várható 
elkövetési helyét és idejét, illetve az elkövetői és a sértetti csoportokat.

A prediktív előrejelzések külföldi rendészeti gyökerei
A bűncselekmények előrejelzésének gondolata régóta foglalkoztatja a kutatókat, 

és több mint száz évvel ezelőtt is akadtak már olyanok, akik tudományos módon pró-
bálták előre jelezni a potenciális bűnelkövetőket. Közülük is az egyik legismertebb Cesare 
Lombroso (1835–1909), a torinói orvos-kriminálantropológus, aki szerint a külső testi, 
fiziológiai jegyek alapján meg lehet állapítani azt, hogy egy adott egyén „született bűnö-
ző”-e, vagy sem. Az orvos megállapításait a tudomány hamarosan cáfolta, de a krimin-
ológiatörténet mindmáig őrzi az emlékét.

Az elmúlt néhány évtized prediktív vonatkozású történései közül elsősorban a külön-
féle rendőrségi modellek (filozófiák) megemlítése szükséges. A társadalomban meglévő 
különféle veszélyek feltárását hirdeti az amerikai Herman Goldstein által kidolgozott 
problémaorientált rendészet (problem-oriented policing – POP) (1979), amely széles 
körű autonómiát ad a helyi rendőri szerveknek a problémák kezelésére. A problémák 
feltárásában és azok megoldásában kiemelt szerepe van a professziónak, a szakértői 
munkának és a tudományos elemzéseknek. Az elméletet John E. Eck és William Spelman 
1987-ben  kibővítette, és jóval nagyobb hangsúlyt fektettek a kutató és elemző munkára, 
illetve a bűnmegelőzésre.17

Fontos lépés a prediktív rendészethez vezető úton a bizonyítékokon alapuló rendészet 
(evidencebased policing – EBP), amely a statisztikai elemzések és az empirikus kutatások 
fontosságára hívja fel a figyelmet. A modell kidolgozása Lawrence Sherman amerikai 

15 Perry et al. 2013.
16 Hazánkban is több közműszolgáltató alkalmaz olyan szoftvert, amely előre jelez bizonyos eseménye-
ket. Ezek bemutatását is célul tűzték ki a jegyzet szerzői, azonban a hazai szolgáltatók biztonsági okokra 
hivatkozva elzárkóztak ezek nyilvánossá tételétől. 
17 Szikinger 2016; Christián 2010; Kozáry 2007.
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kriminológus nevéhez köthető. Az EBP nem utasítja el a hagyományos rendészeti esz-
közöket, csupán felhívja a figyelmet a tudományos elemzések fontosságára.18

Tovább haladva a prediktív rendészet evolúcióján, a következő állomás a Compstat 
modell. A Compstat kifejezés a computer statistics angol szavak összevonásából keletke-
zett, jelentése: számítógépes statisztika. Elsőként a New York-i  rendőrségnél alkalmazták, 
William J. Bratton rendőrfőnök vezetése alatt. A bűnügyi adatok elemzésére Bratton egy 
számítógépes rendszert építtetett ki, amelynek segítségével lokalizálták a legveszélye-
sebb területeket (forró pontok feltérképezése), és nyomon követték a bűnözési trendek 
alakulását. Az elemzéseket havi rendszerességgel végezték, és az egyes területeknek 
megfelelő rendészeti stratégiákat alakítottak ki. Ennek egyik leglátványosabb eredmé-
nye, hogy 1995 és 2003 között mintegy felére, 1181-ről 596-ra  csökkent New Yorkban 
az emberölések száma. „Nem csupán reagáltunk a bűncselekményekre, hanem előre 
megjósoltuk őket” – mondta egy interjújában William J. Bratton.19 Vagyis, ez a modell 
már a prediktív rendészet előszobájának is tekinthető.

Az intelligence-led policing (hírszerzésre épülő bűnüldözés) kifejezésnek a min-
denki által elfogadott magyar fordításával egyelőre még adós a rendészettudomány, 
mivel jelenleg többféle megnevezése is van a fogalomnak. Mint azt a Rendészettudo-
mányi Szaklexikon szócikke is jelzi, egységes terminológia még nem honosodott meg 
hazánkban, ezért „hívhatjuk műveletiinformáció-alapú rendészeti modellnek (Urszán), 
hírszerzésalapú bűnüldözési mechanizmusnak (Kenedli), adatfeldolgozás által vezérelt 
rendőrségnek (Korinek), felderítési információn alapuló rendvédelemnek (Csaba) vagy 
akár hírszerzésen és elemzésen alapuló bűnüldözési tevékenységnek (Nyeste). A modell-
ben a rendőri munka alapvető, meghatározó elemévé az információk gyűjtése, sziszte-
matikus feldolgozása és a közbiztonsági-védelmi felhasználása vált. Az intelligence-led 
policing kidolgozásának szükségességére és halaszthatatlanságára az Egyesült Államok 
ellen 2001. szeptember 11-én  elkövetett terrorista támadás, illetőleg az azzal összefüggő 
rendvédelmi hiányosságok hívták fel a figyelmet. A kialakított rendőrségi modell olyan 
együttműködésen alapuló feladatellátás, amely az adatok szisztematikus gyűjtését 
és értékelését összekapcsolja a közösségi rendőrség és a probléma-orientált rendőrség 
hosszú évek óta bevált gyakorlatával. Az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak a közösségi 
problémák kezelését kell szolgálnia. Az adatok cseréje az egyes szervek között kivételből 
fő szabállyá kell hogy váljék, az elemzés minőségét pedig képzéssel és egyéb módon is 
javítani kell. A tevékenység során keletkezett adatok – és ez vonatkozik a titkos informá-
ciógyűjtés eredményeire is – nem maradnak valamiféle titokvédelmi falakkal körülvett 
»rendvédelmi« adatkezelés körén belül, hanem ezeket a bűnüldözés és a bűnmegelőzés 
érdekében használják fel (Korinek). Az Európai Unióban a 2004-ben  elfogadott hágai 
program is célul tűzte ki ennek a modellnek az uniós szintű megvalósítását.”20

18 Szikinger 2016.
19 Sárosi 2008; Visnovitz 2011.
20 Boda 2019, 279.
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A prediktív rendészet egyik legfontosabb előzményének tekinthető a bűnözési tér-
képezésen (crime mapping) alapuló forró pontos rendészet (hot spots policing). Forró 
pontos rendészet alatt a forró pontok felismerését követően kialakított olyan rendészeti 
stratégiát értünk, „amely az érintett terület bűnözési fertőzöttségének proaktív módon 
történő csökkentésére irányul. A stratégia egyik kiemelt eleme a megemelt létszámú, 
demonstratív rendőri jelenlét biztosítása”.21

A múlt bűncselekményi adatainak felhasználásával lehetséges a profilalkotás (crimi-
nal profiling). A profilalkotás egy kriminalisztikai módszer, amelyet ismeretlen elkövetők 
felderítésére használnak. Azon a felismerésen alapul, hogy a személyiség meghatározza 
a viselkedést, a viselkedésből pedig következtetni lehet a személyiségre.22„A profilalkotás 
lényege, hogy olyan jellemzőket adjon meg az ismeretlen elkövetőről és cselekményéről, 
amelyek alapján a már látókörbe került személyek közül kiválasztható, illetve a sértett 
szűkebb vagy tágabb környezetében kereshető az annak megfelelő személy. Az elkészült 
profil megmutatja, hogy milyen típusú személy lehet, aki elkövette a bűncselekményt.”23A 
profilalkotás során a szakértők megpróbálják a magatartástudomány alkalmazásával 
a bűnelkövető következő „lépését” (például áldozatát, bűnelkövetésének helyszínét) 
előre jelezni (megjósolni). Ennek során nem azt a kérdést tesszük fel a nyomozás során, 
hogy „kit” keresünk, hanem azt, hogy „milyen” embert keresünk. Vagyis, kijelenthetjük 
azt, hogy a profilalkotás egyfajta prediktív technikának is tekinthető, hiszen a jövőre 
vonatkozó információkkal is szolgálhat.24

Az amerikai prediktív szoftver megszületése

A bűncselekmények előrejelzését célzó módszerek már régóta rendelkezésre állnak, 
azonban a modern technológia csak az elmúlt időszakban fejlesztett ki erre vonatkozó 
matematikai algoritmusokat. A prediktív rendészeti modell megalkotása kapcsán Wil-
liam J. Bratton nevét kell megemlítenünk, aki Los Angeles rendőrfőnöke volt. 2008-ban  
Bratton széleskörűen beszélt az LA Police Departement sikereiről, megemlítve azt is, 

21 Boda 2019, 205.
22 Petrétei 2020.
23 Boda 2019, 449.
24 A profilalkotás alábbi öt típusa különíthető el: 1. Pszichológiai: a bűnelkövető személyiségjegyeit, visel-
kedésének sajátosságait veszi alapul. 2. Földrajzi: a bűnelkövető lakóhelyét próbálja lokalizálni különféle 
hipotézisek alapján. 3. Pszichiátriai: a mentális zavar jegyeit veszi alapul, s ez alapján szűkíti a gyanúsítottak 
körét, s jelzi előre a várható viselkedést. 4. Statisztikai: feltételezi, hogy a hasonló bűncselekmények elkö-
vetői hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. A bűnügyi nyilvántartás adatai alapján kerül összeállításra 
az elkövetői profil. 5. Viselkedésalapú: a profilt az eltérő viselkedésmintázatok alapján alkotják meg. 
Boda 2019.; Ha a profilozás kudarcba fullad, akkor segítségül hívhatják a forenzikus nyelvész szakértőt 
is, aki a felvett hangmintákból, búcsú- és fenyegetőlevelekből, chatekből, az elkövető kilétéről, szociális 
hovatartozásáról, neméről és koráról is adhat a nyomozóknak felvilágosítást. Ürmösné simon 2019.
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hogy újfajta módszert dolgoztak ki a bandaháborúk előrejelzésére és a valós idejű bűn-
cselekmények (real time crime) nyomon követésére. A kutatás a kezdeti szakaszában 
a Los Angeles-i  rendőrség és az UCLA egyetem között zajlott, amelyből a későbbiekben 
a PredPol nevezetű szoftver is kinőtt.

A módszer tesztelése és további fejlesztése terén Bratton szorosan együttműködött 
a Bureau of Justice Assistance igazgatójával, James H. Burch II.-val, illetve a National 
Institute of Justice (a továbbiakban: NIJ) igazgatóval, Kristina Rose-zal, azért hogy 
tanulmányozzák az újfajta koncepciót, és következtetéseket vonjanak le a rendvédelmi 
szervek részére. Ennek során a NIJ-ben  két szimpóziumot is szerveztek. Az elsőt 2008 
novemberében Los Angelesben, ahol Kristina Rose nyitóbeszédében hangsúlyozta Brat-
ton katalizátor szerepét a prediktív rendészet előtérbe kerüléséért. Megemlítette továbbá, 
hogy már ekkor is óriási érdeklődés mutatkozott Egyesült Államok-szerte az új módszer 
megismerésére. Többek között Boston, Chicago, Los Angeles Metropolitan, D. C., New 
York rendőrségei és a Maryland-i  Állami Rendőrség (State Police) vezetői is jelezték, 
hogy részt vennének egy prediktív rendészeti kutatásban, s szívesen lennének mintate-
rületei a kísérleti kutatásoknak. A rendőrszakmai szervezeteken kívül hamarosan nagy 
érdeklődést mutattak a média, illetve a szoftvergyártó és a magánbiztonsággal foglalkozó 
cégek vezetői is.

A második szimpóziumot Providence-ben  (Rhode Island, USA) tartották, ahol álta-
lános megegyezés született arról, hogy szükséges a prediktív vizsgálatok további folyta-
tása és fejlesztése. A részvevők hangsúlyozták, hogy a későbbi eredmények csakis úgy 
érhetők el, ha megtörténik az egyes rendőri szervek közötti adatmegosztás, és erősödik 
a regionalizáció, illetve erős elemzői kapacitást hoznak létre.

A második szimpóziumot követő két évben robbanásszerű volt az érdeklődés növe-
kedése a prediktív rendészet iránt. Ennek részbeni oka a prediktív módszerekkel kap-
csolatosan a média túlzó hatása. A PredPol nevezetű prediktív szoftvercsomagról szá-
mos televíziós társaság és újság (például CBS Evening News, New York Times és NBC 
Nightly News) úgy tudósított (vagy legalábbis sejtetni engedett), mint ami előrejelzi, 
hogy pontosan hol fordulnak elő a bűncselekmények (5. ábra). Az IBM az egyik rek-
lámjában – bár nem komolyan állítva ennek lehetségességét – azt jelenítette meg, hogy 
egy rendőr – az adatelemzésnek köszönhetően – még azelőtt megjelent a bűncselekmény 
helyszínén, mielőtt a bűnelkövetők feltűntek volna.25

25 Perry et al. 2013.
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5. ábra
Forrás: LAPD computer program prevents crime by predicting it (2012).

Egy magyar innováció: a közterületi rendőri szolgálatot támogató program

A bűnözés előrejelzésének kérdése hazánkban is foglalkoztatta a rendészeti szakembe-
reket. Különösen a rendszerváltást követő időszakban, amikor néhány év alatt jelentősen 
megemelkedtek a bűncselekményi értékek, és a rendőrség éveken keresztül nem tudott 
sikeres választ adni az egyre növekvő bűnözésre. A probléma súlyát érzékeltetendő, egy 
évtized alatt 2,7-szeresére emelkedett a bűncselekmények száma.26A bűnözés drasztikus 
mennyiségi és minőségi változása az ország teljes egészét érintette, különösen a fővárost, 
ahol már a rendszerváltozást megelőzően is jóval országos átlag fölött volt a bűnözési 
gyakoriság.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét egyik leginkább rontó cselekmény a gépjár-
műlopás volt. A deliktum által leginkább a főváros volt érintett. A gépjárműlopások 
területi koncentrációját és a probléma súlyát jól érzékelteti az a tény, hogy a kérdéses 
időszakban a gépjárműlopások több mint 80%-át Budapesten, illetve Pest megyében 
követték el.27 A gépjárműlopások a főváros egyes kerületeit eltérően érintették. A Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) III. kerületi Rendőrkapitánysága 
az erősen érintett kerületek közé tartozott, ahol hetente több gépjárművet is eltulajdo-
nítottak. A rendelkezésre álló személyi állománnyal a gépjárműlopások visszaszorítása 
nem volt lehetséges, a deliktumok számának csökkentése viszont a legfontosabb vezetői 
elvárások közé tartozott.

26 Mátyás 2017c.
27 Mátyás 2011.
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„Böbe megszületése”

Az akut probléma kezelése érdekében a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságának 
akkori vezetője Markó Attila r. alezredes támogatott minden olyan lehetséges új elgon-
dolást, amelytől a gépjárműlopások számának csökkentést lehetett várni. A kétezres 
években a III. kerületi rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője és kapi-
tányságvezető helyettese, Traub Ferenc r. alezredes volt. Úgy gondolta, hogy egy szá-
mítógépes programmal a múlt bűncselekményi adatai alapján előre lehetne jelezni azt, 
hogy várhatóan a jövőben hol és milyen típusú bűncselekményt fognak elkövetni.28

Az elhatározást tett követte, és a hivatali munka befejezését követően több hónapos 
munka következett. Traub alezredes szabadidejében, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül 
2004-re  elkészítette „a közterületi rendőri szolgálatot támogató program” elnevezésű 
szoftvert (a gyakorlatban a szoftver 2004 áprilisától működött). A munkában többen 
segítették, így többek között Markó Attila r. alezredes és Rácz Ferenc r. alezredes. A fej-
lesztő munka Traub Ferenc otthonában folyt, sok esetben hajnalba nyúlóan. A program 
elkészültével már csak egy „feladat” állt a fejlesztők előtt, hogy elnevezzék az előrejelző 
szoftvert, amely a Böbe nevet kapta.29

A közterületi rendőri szolgálatot támogató program a gyakorlatban30

A magyar megelőző szoftver 2004-ben  készült el, ettől az évtől kezdve használták is. 
A szoftver folyamatosan változott, a felhasználók ötleteit és elképzeléseit folyamatosan 
beépítették a programba, ami ezáltal mind inkább összetettebb irányba terelte a tervezés 
irányát. A szoftver az alábbi, a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyá-
soló bűncselekmények előrejelzésére adott lehetőséget: gépkocsifeltörés, gépkocsilopás, 
rablás, betörés, trükkös lopás.

Böbe az alábbi területeken nyújtott segítséget a rendőrök számára:
 – napi közterületi szolgálat szervezése,
 – akciók és portyaszolgálatok tervezése,
 – körzeti megbízotti értekezletekre történő felkészülés,
 – visszatérő biztosítási feladatok ellátása,
 – optimális járőrútvonalak megadása,
 – térfigyelő kamerák optimális helyének kiválasztása,
 – a körzeti megbízotti (a továbbiakban: Kmb.) és a járőri állomány heti szolgálatának 

megtervezése.

28 Traub 2005.
29 Mátyás 2017d.
30 A fejezet Traub Ferenc Dokumentáció a közterületi rendőri szolgálatot támogató programról című 
munkája és szóbeli közlése alapján készült. Traub 2004.
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A program telepítése egyszerű és logikus lépésekből áll. Fel kell tölteni az utcaneveket, 
körzeti megbízotti körzeteket, területneveket, lakótelepek nevét stb. Az induló adat-
bázishoz mintegy 30 napnyi bűncselekményi adatok felvitele szükséges. A használat-
tal kapcsolatban fontos kitétel, hogy a feltöltött adatoknak folyamatosan frissnek kell 
lenniük, ellenkező esetben ugyanis félrevezető lehet az előrejelzés eredménye. Maga 
az adatfelvitel, egy bűncselekmény esetében mindössze néhány 10 mp-et vesz igénybe. 
Egy átlagos méretű rendőrkapitányság esetében a fenti kiemelt bűncselekményekből 
heti szinten néhányat követnek csak el, vagyis naponta az adatok felvitelére pár percet 
kell csak szánni.

A program lehetőséget ad különféle keresésekre, például arra, hogy egyes bűncselek-
ménytípusokat hol és mikor követtek el. Megtudható az is, hogy mely utcákon követték 
el a legtöbb bűncselekményt, és az utcákat csökkenő sorrendbe állítja. Lehetőség van 
az egyes kmb.-s körzetek fertőzöttségének a vizsgálatára is, és a hét napjait előredátu-
mozva megnézni azt, hogy a kmb.-s körzetekben várhatóan hol fognak bűncselekményt 
elkövetni az elkövetkező héten.

A Böbe nevezetű program rangsorolja, hogy az egyes bűncselekmények hány szá-
zaléka történik a hét egyes napjain (6. ábra). Ennek gyakorlati haszna elsősorban abban 
rejlik, hogy a parancsnok előre látja azt, hogy mikor lehetséges a szabadnapok és csúsz-
tatások kiadása, amikor várhatóan a legkevesebb bűncselekményt követik el.

6. ábra: A bűncselekmények megoszlása a hét napjaira bontva (gépjárműlopás)
Forrás: Traub 2004

A program működési elve a valószínűségszámításra és a szórásra épül. A bűncselekmény 
bekövetkeztének valószínűsége a teljes adatbázisban lévő adatokból történik. A „dobó-
kocka-elmélethez” hasonlóan (ahol 1-től  6-ig  lehetnek a gurítások), a kocka hat oldala 
helyett a III. kerület 640 utcája van behelyettesítve, így „Böbe kockájának” 640 oldala 
van. Az oldalakhoz tartozó gurítások helyére a program esetében az utcákon elkövetett 
bűncselekmények száma szerepel.

A program kérdésként teszi fel, hogy hány járőrpár áll rendelkezésre az aznapi szolgá-
latban. Ez alapján adta meg azokat az utcákat, ahol nagy valószínűséggel bűncselekmény 
fog történni. Optimális esetben 1 járőrpár kb. 8-10 utcát tud úgy lefedni, hogy esélyük 
legyen a bűncselekmény elkövetőjének az elfogására. A program erényei közé tartozik, 
hogy kész akciótervet állított össze, amelyen szerepelt, hogy kinek, mikor és hova kell 
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mennie. Az akcióterv fejléccel és az aláíró parancsok nevével volt automatikusan ellátva, 
amelyet a BRFK Ellenőrzési Szolgálata is elfogadott. A program eredményességével 
kapcsolatban megállapítható, hogy az alkalmazása idején a fentiekben említett 5 delik-
tum 30%-kal  csökkent.

A III. kerületi Rendőrkapitányság területén található az óbudai Hajógyári-sziget, ahol 
1993 óta megrendezik Európa legnagyobb szabadtéri fesztiválját, a Sziget Fesztivált, 
amelyre több százezer hazai és külföldi turista látogat el. A külső biztosítás megszerve-
zése 2015-ig  a III. kerületi Rendőrkapitányság feladata volt. A Böbe program segítségével 
sikerült behatárolni azokat az utcákat, ahol a megelőző években a legtöbb bűncselek-
ményt követték el a fesztivál ideje alatt, illetve a civil ruhás nyomozóknak az optimális 
területeket a portyaszolgálatokra. Ennek eredményeképpen 2010-től  kezdve jelentősen 
csökkent a fesztivál ideje alatt, a fesztivál környéki utcákban elkövetett bűncselekmények 
száma, sőt bizonyos években a szoftver által előre jelzett bűncselekményekből egyetlen 
egyet sem követtek el.

A rendőrkapitányságra látogató külföldi delegációk (Ausztria, Németország, Anglia, 
Hollandia) felismerték a Böbe szoftver újszerűségét és alkalmazhatóságának lehetősé-
geit, akik a szoftvert hazájukba elvitték és a gyakorlatban is alkalmazták. A jelenlegi 
külföldi használatról nincs érdemleges információja sem a szoftver készítőjének, sem 
a jegyzet íróinak.31

A Böbe szoftver utóélete

A Böbe szoftver 2004 áprilisától működött, és bizonyíthatóan évekkel megelőzte 
a hasonló elven működő külföldi szoftvereket. Senki sem lehet próféta a saját hazájában, 
tartja a közmondás. Magyarországon sajnos számos példa bizonyítja, hogy meglehetősen 
nehéz az újítások bevezetése. Tényként állíthatjuk meg, hogy a III. kerületi rendőrök 
megelőzték az amerikaiakat és az olaszokat is a program megalkotásával; mindenféle 
szakmai és anyagi segítség nélkül, önerőből készítették el. Miután Traub Ferenc nyug-
díjba ment, a szoftver még éveken keresztül működött, köszönhetően Rácz Ferenc r. 
alezredesnek, aki a kapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője volt. Amikor 
viszont Rácz alezredes is elhagyta a kapitányságot, azután már az új vezetés nem látta 
a szoftverben rejlő lehetőségeket, ezért abbahagyták a használatát.

Szomorúan konstatálhatjuk, hogy a szoftverről egyetlen egy újságcikk sem született, 
Traub Ferenc semmilyen szakmai elismerésben sem részesült, mindössze jelen fejezet 
szerzője írt néhány magyar, illetve angol nyelvű cikket a Böbéről a szakmai közvélemény 
tájékoztatása céljából. Az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén szakdolgozat született 
2009-ben  a Böbe működéséről,32 azonban a szakmai közvélemény ennek hatására sem 
tanúsított érdeklődést a szoftver iránt. Történtek próbálkozások a Robotzsaru rendszerbe 
történő integrálásáról is, azonban ez sem járt sikerrel.

31 Molnár 2016.
32 Zöld 2009.
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A közterületi rendőri szolgálatot támogató programról összegzésképpen elmondhat-
juk, hogy a megalkotásának idején (2004) egy, a világon egyedülálló gondolat szárba 
szökkenéseként tekinthetünk a szoftverre, mivel máshol ilyen típusú előrejelző programot 
a rendészet területén még nem alkalmaztak. Maga az ötlet és a megvalósítás egyedül-
álló volt. Napjaink megelőző szoftvereivel összehasonlítva azonban a magyar megelőző 
szoftver már kevésbé tekinthető hatékonynak, mivel azok esetében az előrejelzések 
pontosságát jóval több tényező együttes eredménye alakítja.

A prediktív rendészet a hazai felsőoktatásban

A rendészeti felsőoktatás döntéshozói felismerték azt, hogy a prediktív rendészet isme-
rete mára nélkülözhetetlen a rendészetben dolgozók számára, és a szakmai gondolkodás 
fontos területe lesz a közeljövőben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Karának kriminalisztika mesterképzésén ezért a kötelező tárgyak közé tartozik 
a prediktív rendészet elnevezésű tantárgy, amelyet a 2018/19-es  tanévtől kezdődően éves 
szinten több tucat hallgató vesz fel. Ezzel párhuzamosan, ettől azonban függetlenül, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájában ugyancsak 
a prediktív rendészettel kapcsolatos szabadon választható tárgy felvételére van lehetőség, 
„a prediktív rendészet jövőbeli lehetőségei és kihívásai” néven.



3. fejezet 
A prediktív rendészet jogi aspektusai

Ahogy arra már korábban utaltunk, a prediktív rendészet alkalmazása jogi szempontú 
elemzést is szükségessé tesz, jelen fejezetben a legfontosabb érintett jogterületeket vesz-
szük számba.

Az adat felértékelődése

A személyes adataink értékének növekedésével főképp az élet gazdasági vetületében 
találkozhatunk. Ez az értéknövekedés egyrészt tetten érhető abban, hogy a gazdasági élet 
szereplői komoly érdeklődést mutatnak a személyes adataink iránt, másrészt pedig abban, 
hogy ezeknek az adatoknak az áruba bocsátásával szolgáltatásokat tudunk igénybe venni. 
A 20. század végén az otthon használt személyi számítógépeknél – de talán kijelenthet-
jük, hogy a gazdasági életben munkaeszközként használt számítógépeknél is – általános 
jelenség volt, hogy azokon illegálisan telepített operációs rendszerek, jellemzően a Win-
dows valamely verziója, illetve egyéb csalárd módon megszerzett programok futottak. 
Ritka volt az a nyomozás, amelyben a nyomozó hatóság a kutatás során a megvizsgált 
számítógépeken ne tárt volna fel valamilyen szerzői jogi jogsértést.

Manapság ugyanakkor már szinte mindenki okostelefont vagy hasonló elektroni-
kai eszközt használ, és mégsem merül fel senkiben az, hogy az azokon lévő operációs 
rendszerekért, illetve más programokért fizetni kellene, hiszen ezek a programok jellem-
zően ingyenesen telepíthetők a telefonra, illetve már a telefonnal együtt rendelkezésre 
bocsátják őket. Megjegyzem, nemcsak, hogy a gazdaság szereplői ingyen bocsátják 
rendelkezésre ezeket a programokat a magánszemélyek részére, de már a legtöbb esetben 
nem is engedik letörölni azokat az eszközről.

Ezek a programok azonban csak látszólag állnak ingyen a rendelkezésünkre, a legtöbb 
esetben a telefonra telepített programok használatáért a személyes adatainkkal fizetünk. 
Azzal, hogy ezek a programok a hozzájárulásunkkal ingyen hozzáférnek személyes 
adatainkhoz, az adatokat megszerző cégek jelentős gazdasági értéket képviselő javakat 
szereznek meg. Az üzlet a cégek oldalán azért éri meg, mert ezeket az adatokat, jobb 
esetben, gazdasági teljesítőképességük fokozására használhatják. Rosszabb esetben 
ugyanakkor ezekből az adatokból összeállított vásárlói profilok alapján célzott marke-
tingtevékenység keretében egyéni preferencia-rendszerünket befolyásolják, fenntartva 
annak a látszatát, hogy a döntéseket teljesen önállóan, mindentől függetlenül hoztuk meg. 
Az emberek a részükre kínált egyre jobb és jobb felhasználói élmények miatt alapve-
tően jó üzleti döntésnek tartják a személyes adatok kiszolgáltatását, és csak kevesebben 
foglalkoznak ennek az árnyoldalával, az abban rejlő veszélyekkel.

A személyes adatokon alapuló üzleti modellek, és ennek folyományaként a személyes 
adatokból nyerhető információk felértékelődése ugyanakkor mára már az élet szinte 
minden területére begyűrűzött, így a bűnözés és a bűnüldözés területére is. Egyrészt, 
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mindazok a módszerek, amelyek segítenek a gazdaság szereplőinek a jobb gazdasági 
eredményesség elérésében, lehetőséget teremtenek arra is, hogy a személyes adatok 
informatikai eszközökkel történő feldolgozása a rendészeti feladatokat eredményesebbé 
és költséghatékonyabbá is tegyék. Másrészt, a személyes adatok értékének növekedése 
miatt az a bűnözők célpontjává is vált, és az adatbűnözés körében megkezdődött a sze-
mélyes adatok jogszerűtlen megszerzése felhasználása, értékesítése is.

Az állam feladata, hogy védelmet biztosítson ezekkel a magatartásokkal, törekvések-
kel szemben, amely feladat hatékony ellátáshoz egyre növekvő mértékben van szükség 
személyes adatokhoz történő hozzáférésre. Az állam és az állampolgár kapcsolatának 
ezen a területén is fontos azonban a megfelelő egyensúly megtalálása és fenntartása.

Az egyensúlyi állapot fenntartásához fontos betartani mindazokat a szabályokat, 
különösen a jogszabályokat, amelyek ezen két szereplő egymáshoz való viszonyára vonat-
koznak. A személyes adatok elleni adatbűnözés növekedésével, illetőleg a személyes 
adatok bűnüldöző szervek általi, egyre szélesebb körű felhasználása nyomán megjelent 
az állampolgárokban, illetve az állam szereplőiben is a személyes adatok védelmére, 
azok biztosítására vonatkozó igény, amely a személyes adatok kezelésének részletes 
szabályozásában öltött testet.

A megnövekedett adatmennyiség miatt bekövetkező társadalmi, gazdasági és tech-
nológiai változásokat big data-folyamatnak nevezik. Ennek korszakát éljük, amelyben 
az adatok mennyiségének rohamos növekedésével a rendészet elsődleges érdeke az ada-
tok mind szélesebb körű megismerése és felhasználása annak érdekében, hogy ezek 
segítségével az állampolgárok számára egy nagyobb fokú biztonság legyen garantálható. 
Ezen fejlődés eredménye az adatok automatizált döntési eszközrendszer segítségével 
történő feldolgozása is, ideértve a profilalkotás különböző változatait.

Az adatok rendészeti célokból történő összevetése, feldolgozása ezidáig is szere-
pelt a rendészet eszközrendszerében, azonban ezeknek a feladatoknak az informatikai 
rendszerekkel történő támogatása az egyre növekvő mennyiségű adatok gyors és pontos 
összevetését, feldolgozását, az adatokban rejlő összefüggések feltárását teszik lehetővé, 
amely a hatékony rendészeti feladatellátást nagymértékben támogatja.

Az állampolgárok, azon túl, hogy nyitottak azokra a rendészeti megoldásokra, ame-
lyek a biztonságuk garantálásához szükségesek, egyúttal érzékenyek arra is, ha az állam 
a hatékonyságának fokozása érdekében olyan területeket is fennhatósága alá von, amely 
már az egyént személyes szabadságában korlátozza.

Ez utóbbi kapcsán, azokban az esetekben, amelyeknél az állam feladatainak hatékony 
ellátása érdekében, így például a biztonság növelése céljából, korlátozza a magánszemé-
lyek azon szféráját, amelyek az állami beavatkozásokkal szemben védelmet élveznek, 
óhatatlanul felmerül az állammal szemben annak a gyanúja, hogy ezekkel a beavatkozá-
sokkal egy orwelli rendszer kifejlesztésére törekszik. Amely gyanú az állam és az egyén 
kapcsolatára, így ezen keresztül pedig a társadalmi kohézióra, a demokratikus társadalmi 
berendezkedésre is kedvezőtlen hatással van.

Az adatokban rejlő lehetőségek kihasználása a rendészeti feladatok ellátásának fontos 
eszköze, mert kétségtelenül hozzásegít a munka hatékonyságának növekedéséhez. A ked-
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vező egyensúlyi állapot megtalálása ugyanakkor az egész társadalom érdeke is. Általá-
nosítva az mondható, hogy ott található az egyensúlyi állapot, ahol az állam az egyének 
szabadságjogainak legkisebb korlátozásával éri el a legnagyobb biztonságot.

Az Amerikai Egyesült Államok, illetve az Egyesült Királyság bíróságai33 dönté-
seikben egyértelműen kijelölték azt a határvonalat, amelynek átlépésével az állam ezt 
az egyensúlyi állapotot veszélyezteti.

A döntések értelmében az állam addig avatkozhat be a magánszférába, ameddig 
az emberek nem kezdenek el félni attól, hogy mindennapi tevékenységüket az állam 
megfigyeli. A határvonal állam felőli oldalán továbbá különbséget kell tenni aszerint is, 
hogy melyek azok az adatok, amelyeket a bűnüldöző hatóságok szabadon megismerhet-
nek, illetőleg melyek azok, amelyek megismeréséhez a nyomozó hatóságok felügyeletét 
ellátó állami szervek (így bíróságok, ügyészségek) engedélye szükséges. A bíróságok 
értelmezésében csak ebben a rendszerben tartható fenn egy fejlődésre képes, biztonságos 
demokratikus jogállamban élő társadalom.

Ennek a határvonalnak a meghatározása és betartása a magánszféra védelmét, azon 
belül pedig a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályok megalkotásán és azok 
érvényesítésén keresztül lehetséges.

A következőkben a rendészet és profilalkotás kapcsolatán keresztül mutatjuk be, hogy 
a személyes adatok rendészeti felhasználása során melyek azok a legfontosabb pontok, 
amelyeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a személyes adatokon alapuló 
döntések és az ezt követő rendészeti intézkedések megfeleljenek a jog előírásainak, illetve 
ezen jogszabályok célja és értelme fényében egy fejlődésre képes demokratikus társa-
dalom kívánalmainak.

A profilalkotás általános fogalma, jellemzői és új irányvonalai

A profilalkotást az élet számos területén alkalmazzák már. Így jelen van a marketingte-
vékenységek során (például amikor az online könyvkereskedő honlapja azon az alapon 
ajánl fel további könyveket megvásárlásra, hogy a megtekintett könyv korábbi vásárlói 
milyen egyéb könyveket tekintettek, vásároltak még meg), a biztosítási piacon (amikor 
az egyén hitelkérelme során meghatározzák a fizetési képessége alapján a hitelbesoro-
lását), illetve már jelen van a rendészet területén is.

A profilalkotás fogalmának meghatározására több kísérlet is született.
Hildebrandt szerint a profilalkotás a tudás egy új formája, amely láthatóvá teszi azokat 

a mintákat, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok. Marx és Raichmann – ren-
dészeti megközelítésből – a profilalkotást szisztematikus adatkutatás módszereként jel-
lemezte, amely lehetővé teszi a nyomozónak több egymástól független adat korrelációján 

33 United States Court of Appeals for the Second Circuit: Case 14–42., GCHQ-NSA intelligence sharing 
unlawful, says UK surveillance tribunal (2015). 
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keresztül annak értékelését, hogy egy személyre vagy egy eseményre mennyire jellemző 
egy előre meghatározott tulajdonság, illetve valamely szabály megszegése.34

Roger Clark a profilalkotás árnyoldalára világítva pedig kijelentette, hogy a profi-
lalkotás nem más, mint egy megfigyelési technika, amelyben profilt készítenek, és azt 
alkalmazzák.

A De Hert és Lammerant közös tanulmányában meghatározott fogalom jól összefog-
lalja a profilalkotás lényegét: a profilalkotás egy technika, ahol a személyek bizonyos 
csoportjának ismertetőjegyeire múltbeli tapasztalatok alapján következtetnek, és az ilyen 
ismertetőjegyeket tartalmazó adatállományokat ezután arra használják, hogy megtalálják 
azokat a személyeket, akik ezeknek az ismeretetőjegyeknek megfelelnek.35

A legújabb kutatások szerint a profilalkotás állampolgárok kategorizálása személyes 
tulajdonságaik, jellemzőik alapján. Ezek a jellemzők lehetnek állandók (mint a kor stb.), 
illetve lehetnek változók (öltözködés, szokások stb.) A profilalkotás központi eleme 
a profil, amely jellemzőkből, jellegzetességekből és tulajdonságokból áll, amelyekkel 
egy személy vagy egy csoport megkülönböztethető egy másik személytől vagy csoport-
tól. A profilalkotás során megfigyelhető jellemzők alapján következtetünk – bizonyos 
hibahatáron belül – nem megfigyelhető jellemzőkre.36

A Big Data hatása a profilalkotásra

A profilalkotás rendészeti célú felhasználása nem újkeletű dolog. Jelenleg a rendészetben 
a profilalkotás tradicionális jellemzői dominálnak, amely főként az ugyanolyan típusú 
bűncselekmények elkövetési jellemzői alapján próbál azok között összefüggéseket találni, 
illetőleg az elkövető lehetséges személyét azonosítani. A rendészeti profilalkotás új irány-
vonalaiban ugyanakkor már nem csupán a bűnfelderítéshez, de a bűnmegelőzéshez kap-
csolódó profilalkotási technikákat is alkalmaznak a rendészet különböző szereplői.

A tradicionális profilalkotás jellemzője, hogy annak keretében a tapasztalaton, illetve 
az ismert és felismert összefüggéseken alapuló hipotézis (feltételezés) megállapítására 
kerül először sor, majd az adatokkal ezt a feltételezést ellenőrizzük és igazoljuk. A tra-
dicionális profilalkotás a statisztikát használja, hogy meghatározza és mérje a hipotézis 
valódiságát és hitelességét, az új szemléletben a statisztika átalakul felfedezési mód-
szerré.37

A big data nyomán kifejlesztett új profilalkotási technikák, mint amilyen az adatbá-
nyászat, az adatokat nem csupán feltételezések igazolására vagy megcáfolására hasz-
nálják, hanem új, eddig fel nem tárt, vagy nem ismert összefüggések keresésére és azo-
nosítására is.

34 Ferraris et al. 2013, 6.
35 De Hert – Lammerant 2016, 145.
36 FRA 2018, 15.
37 De Hert – Lammerant 2016, 145.
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Ilyen konkrét módszer az adatbányászatban használt „knowledge discovery in data-
bases”, amelynek célja, hogy a különböző forrásból származó adatok között használ-
ható összefüggéseket, mintákat találjanak, vagyis tudást állítsanak elő az adatbázisok 
kutatásával.

A profilalkotás területe sokrétű, a rendészeti feladatok széles körében segítséget 
nyújthat.

Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy személy megtalálásához elegendő lenne meg-
adnunk az adott személy mobiltelefonszámát, és valamely program valós időben, a hír-
közlési szolgáltatók által kezelt helymeghatározási adatok, illetve például fix traffipaxok 
által rögzített adatok automatizált összevetésével, fényképek rendelkezésre bocsátásával 
megjelenítené azt a gépjárművet, amelyben a keresett személy, illetve ezen személy 
telefonja utazik. Tovább folytatva a gondolatot: mondjuk ezzel egyidőben automati-
kusan megjelenne a gépjármű jogszerűen kezelt összes adata, ideértve a tulajdonosok 
adatait is, illetőleg arcfelismerő program azonosítaná a gépjárműben utazó személyeket. 
Kétségkívül hasznos eszköz lenne a nyomozó hatóság kezében, és bár az ilyen jellegű 
támogató rendszerek kitalálásának szinte csak a képzelet szab határt, azok gyakorlati 
megvalósítását és a mindennapi feladatellátás során történő általános elterjedését – noha 
ehhez kapcsolódóan már vannak kezdeményezések, mint amilyen Magyarországon a szi-
takötőrendszer – nehéz előre jelezni.

A szitakötőrendszert azért alakították ki, hogy a különböző rendszerekben talál-
ható közterületi kamerák egy rendszerben központilag elérhetőek legyenek. A rendszer 
az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer közbiztonsági, közlekedés-
biztonsági, rendvédelmi célú informatikai fejlesztése program keretében fejlesztették ki.38

Az adatbányászat módszerével előállított tudás a bűnmegelőzés területén lehetőséget 
nyújthat többek között a hitelintézetek által nyújtott bankszámlán végrehajtott gyanús 
tranzakciók, illetőleg potenciális bűnelkövetők, illetve azok áldozatainak azonosításához is.

A profilok osztályozása

A profilokalkotás alanyai alapján különbséget tehetünk személyes és csoportprofil között.
A személyes profil egy konkrét személyre vonatkozik (például egy ujjnyomat mint 

profil egy személyhez tartozik, de ebbe a körbe sorolható minden további biometri-
kus profil is, például az arcfelismerő szoftverek által kezelt adatok is). Az individuális 
profilalkotás lényege, hogy azonosítsunk egy személyt valamely csoporton belül, vagy 
meghatározzuk egy személy szokásait, magatartását, preferenciáit, tudását vagy a bűnel-
követés szempontjából személyében rejlő kockázatot.

A csoportprofil több ember közös jellemzőit tartalmazza. Felhasználható több ember, 
egy közösség közös tulajdonságainak meghatározására (például a katolikus vallás tag-

38 Az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, rend-
védelmi célú informatikai fejlesztése (é. n.). 
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jainak közös jellemzői), és egyének meghatározására és ezáltal csoporttá formálására, 
akik közös tulajdonságokkal bírnak (például nők vörös hajjal, zöld szemmel).39

A csoportprofilon belül különbséget tehetünk osztott és nem osztott csoportprofil 
között. Ha a csoport minden tagja osztja a profil jellemzőit, úgy a csoportra osztott 
(disztributív) profil jellemző. Nem osztott profilról pedig akkor beszélhetünk, ha csak 
statisztikai kapcsolat mutatható ki a csoportprofil alá tartozó személyek jellemzői között, 
illetve a csoport tagjai a csoportra jellemző tulajdonságok közül nem mindegyiket hor-
dozzák. Az előbbire példa valamely szurkolói csoport, ahol minden tag közös jellemzője, 
hogy ugyanannak a csapatnak szurkol, míg az utóbbi lehet például a dohányzók csoportja, 
amelynek profiljához hozzátartozik a dohányzás okozta betegségek bekövetkezésének 
a lehetősége.

A profil készítését követően kerülhet sor annak alkalmazására. A profil alkalmazá-
sának lényege, hogy a profil jellemzőjét a profil alapján azonosított személyek esetében 
adottnak kell venni (osztott profil), vagy annak lehetőségével számolni kell (nem osztott 
profil).

Itt lehet megemlíteni Hare-nak  a pszichopatákról készített listáját, amely egy nem 
osztott csoportprofil. Hare profiljának 20 jellemzője van (például bűntudat hiánya, felü-
letes kisugárzás, patológiás hazudozó, és rossz agressziókontroll), amelyet a vizsgált 
személy kapcsán ellenőrizni kell egy három pontos skálán (0 – nem igaz, 1 – részben 
igaz, 2 – igaz). Az a személy, akinek a személyes profiljára 30 vagy annál több pontérték 
jut, azt a pszichopaták csoportjába lehet sorolni.40 A csoporttagok közös jellemzője, hogy 
nagy a valószínűsége annak, hogy az adott személy újabb erőszakos bűncselekményt 
fog elkövetni. Így a vizsgált személynek a csoporthoz tartozása megalapozhatja az adott 
személlyel szembeni kényszergyógykezelés alkalmazását.

További különbség tehető a profilalkotásban aszerint, hogy a profil alkotása, illetve 
alkalmazása mennyiben elektronizált, automatikus, illetve mennyiben alapul emberi 
magatartáson. Ebben a relációban különbséget lehet tenni nem automatizált, automatizált 
és autonóm profilalkotás között. A nem automatizált profilalkotás lényege, hogy abban 
a számítástechnika kevés szerepet tölt be, a profil létrehozása, alkalmazása és az azon 
alapuló döntés közvetlenül emberi befolyás alatt áll. Automatizált profilalkotásról akkor 
beszélhetünk, ha a profil készítését és a profil alkalmazását informatikai rendszerek segí-
tik. Azonban ezen folyamat több pontján is, így főképp a profilalkotás alkalmazásának 
eredményét képező döntés alapján hozott további rendészeti intézkedések meghatáro-
zásakor, emberi, humán beavatkozás történik. Ezzel szemben az autonóm profilalkotás 
során a profil alkotása és alkalmazása, illetőleg az ez alapján hozott döntés esetében nincs 
emberi beavatkozás, az eljárást informatikai rendszerek folytatják le. Ebben az esetkörben 
az emberi tényező legfeljebb utólagosan jelenik meg, például valamely autonóm rendszer 
által megvalósított jogsértéssel szemben előterjesztett jogorvoslat elbírálásánál. Jelenleg 

39 Hildebrandt 2008, 6.
40 Edens 2001, 1084.
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kevés ilyen autonóm döntéshozatali rendszer működik. Alkalmazásuk azonban a jövőben 
várhatóan terjedni fog.

Az automatizált profilalkotás

Az automatizált profilalkotás lényege, hogy abban a profilokat algoritmusok (programok) 
kezelik, illetve rendelik hozzá magánszemélyekhez vagy csoportokhoz abból a célból, 
hogy az alapján a nyomozó hatóság intézkedéseket kezdeményezzen.

Algoritmuson olyan megengedett lépésekből álló módszert, utasítást, utasítássorozatot, 
részletes útmutatást értünk, amely valamely felmerült probléma megoldására alkalmas. 
Például eljárást, algoritmust lehet adni egy asztal (vagy egyéb bútor) összeszerelésére, 
valamilyen élelmiszer elkészítésének módjára, de a Deák térről a Lánchídhoz vezető út 
megtalálására vagy éppen két egész szám legnagyobb közös osztójának kiszámolására 
is. A számítógépes programok általában tartalmaznak algoritmusokat, ezekkel utasítják 
a gépet az adott feladat végrehajtására.

Az algoritmusok által működtetett legtöbb profil készítésének módszere gyakorlatilag 
azonos a „magatartás analízis” módszerével (behavioural analysis), ahol meghatározott 
jellemzőket társítanak magatartásmintákhoz. Például abból az adatból, hogy az embe-
rek meghatározott csoportja mennyi alkoholt iszik, és ugyanezen csoport élettartamára 
vonatkozó adatokból az algoritmus (külön a program megírását követő emberi magatartás 
hiányában is) meg tudja határozni, hogy bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztása 
hogyan hat a várható élettartamra.

Hasonló módon működnek a spamszűrők is, amelyek feladata a kéretlen levelek azo-
nosítása, és azok kézbesítésének megakadályozása, vagy külön gyűjtése. Ezek mögött 
általában az áll, hogy az adott levelet több személy korábban kéretlen levélnek minő-
sítette, így a továbbiakban az ugyanazon forrásból származó levelet, amely megfelel 
a spamprofilnak, spamként kezeli. Ezek a rendszerek nagy hatékonysággal működnek 
manapság, ugyanakkor azonban előfordul, hogy valamely kéretlen levél mégis a beér-
kező levelek közé kerül. Ezt a szakirodalom false negative, vagyis hamis negatív, illetve 
álnegatív eredménynek nevezi. Előfordulhat az is, hogy valamely elektronikus levelet 
a spamek közé helyez a rendszer, amire pedig a false positive vagyis a hamis pozitív, 
álpozitív eredmény elnevezés használható.

A profilalkotás során alkalmazott algoritmusok is vezethetnek fals pozitív és fals 
negatív eredményre is. A profilalkotás eredményét fals pozitív eredménynek nevezzük, 
ha olyan személlyel kapcsolatban jelzi további rendészeti intézkedés szükségességét, akit 
tévesen sorolt valamely intézkedési kötelezettséget keletkeztető kockázati kategóriába, 
illetve fals negatív eredmény keletkezik, ha nem emel ki olyan személyt, aki ténylegesen 
kockázatot jelent. Ezek a rendszerben rejlő hibalehetőségek megkövetelik, hogy a ren-
dészeti tevékenység során alkalmazott profilalkotás eredményét további ellenőrzésnek 
vessék alá. Emiatt a rendészeti tevékenység körében az autonóm profilalkotási rendsze-
rek elterjedése kevésbé tűnik célszerűnek, figyelemmel a profilalkotás folyamatában 
rejlő pontatlanságokra és az ezekkel okozható súlyos jogkorlátozásokra. A rendészeti 
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 tevékenység során alkalmazott profilalkotást emiatt mindig célszerű, hogy kövesse olyan 
rendészeti intézkedés, amely a profilalkotás eredményét ellenőrzi, és azt megerősíti 
vagy cáfolja.

A profilalkotás új irányvonalai

A profilalkotás új irányvonalai körében a rendészet számára kettő kiemelt jelentőséggel 
bír. Ezek azok a területek, amelyek a jövőben hathatós segítséget nyújthatnak rendészeti 
feladatok ellátása során. Az egyik a magatartás-profilalkotás (behavioural profiling), míg 
a másik helymeghatározási adatokon alapuló profilalkotás (location based profiling).41

A magatartásalapú profilalkotás alatt a magatartásmintákon alapuló profilok készíté-
sét, és az így létrehozott profilok alapján a hasonló magatartások azonosítását érjük. Két 
fő iránya van, az egyik az online felhasználók magatartására vonatkozó profilalkotás, 
a másik a biometrikus magatartás-profilalkotás.

Az online felhasználók magatartása profilozásának elsődleges célja, hogy az adott 
felhasználó számára az internetezési szokásai alapján a leginkább érdeklődési körébe 
tartozó reklámokat küldjenek.

Minél több magatartáshoz kapcsolódó tulajdonság, jellemző kapcsolható az adott 
felhasználóhoz, annál pontosabb képet lehet kapni a szokásairól, értékeiről. Ezzel kapcso-
latban ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy az így összekapcsolt profilok alapján 
nyert információk segítségével az adatbányász technikák jobban fogják ismerni az adott 
személyt, mint amennyire az adott személy ismeri önmagát. Ez pedig elvezethet az adott 
személy preferenciáinak a befolyásolásán túl, a döntéseinek rejtett irányításához is.

A rendészet területén ez a profilalkotás elsősorban az elkövetők személyének alapo-
sabb megismerését teszi például lehetővé.

A biometrikus magatartás profilalkotás emberi jellemzőket vizsgál a tudatos, illetve 
a tudattalan emberi magatartásokkal kapcsolatban (108 T-PD, 2005).

A profilalkotás során nyert biometrikus mintát alkalmazni lehet meghatározott sze-
mélyek biometrikus adataira (például valamely személy hangjáról következtetni lehet 
az adott személy nemére). Lehetőséget nyújt továbbá az adott személy preferenciáinak, 
illetve hangulatának meghatározására is. A technológia a jövőben – különösen a kame-
rák és különböző szenzorok elterjedésével – lehetővé fogja tenni hangulatok, érzelmek, 
gesztusok felismerését, az emberi járás, hang, egérmozgatás dinamikája alapján az adott 
személy azonosítását.

Ez a profilalkotási technika tömegrendezvények, például zenei fesztiválok kame-
rás megfigyelésével lehetőséget ad hatékony rendészeti fellépésre, például verekedések 
felismerésével, még azok bejelentése előtt megkezdődhet az annak felszámolásához 
szükséges rendészeti beavatkozás megszervezése.

A helymeghatározási adatokon alapuló profilalkotás – figyelemmel az erre vonatkozó 
adatok rögzítésének elterjedésére – további lehetőségeket kínál. Ilyen adatokat rögzítenek 

41 Ferraris et al. 2013, 12. 
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az okostelefonok GPS-adatai, illetve egyéb helymeghatározási adatai, de idetartoznak 
a telefonokkal készített fényképeken található GPS-adatok is.

A helymeghatározási adatok segítségével, figyelembe véve ezen adathoz kapcsolódó 
időpontokat, az alábbi táblázatban szerepeltetett profilok azonosíthatók:

2. táblázat: Helymeghatározási profilok

Térbeli dimenzió
Egy ponton Egy adott területen belül

Időbeli 
dimenzió

Egy időpontban

Például egy kórházi látogatás ideje 
és helye.

Egyének esetén nincs értelme: az egyén 
egy időpontban csak egy helyen lehet.
Csoportok esetében: együttműködés, 
kapcsolati háló, összefonódások azonosítá-
sához nyújthat segítséget.

Egy időinter-
vallumban

Megmutathatja az adott személy 
munkahelyi, otthoni, társadalmi 
környezetét és személyes preferen-
ciáit (például milyen étterembe jár, 
milyen rendszeres szokásai vannak 
stb.).

Megmutatja a vásárlási szokásokat, a köz-
úti forgalom átlagsebességét stb.

Forrás: Fritsch 2008

A helymeghatározási adatok segítségével megállapítható többek között, hogy egy adott 
személy egy adott időpontban hol tartózkodott, vagy egy adott területen mely személyek 
tartózkodtak egy adott időpontban. Egy adott személy vonatkozásában kinyerhető belőle 
az adott személy preferencia-rendszere, szokásai, illetőleg, ha egy időintervallumon 
belül egy területet vizsgálunk, akkor az adott területen tartózkodó személyek jellemzői 
ismerhetők meg (például egy labdarúgó mérkőzésről távozó szurkolók jellemző útvo-
nalai, a „bulinegyedben” szórakozó emberek mozgási szokásai, például ha bezár egy 
szórakozóhely, jellemzően utána hova mennek tovább az emberek szórakozni stb.).42

Hasonlóan hasznos információk nyerhetők valamely személy bankkártyája hasz-
nálatának adataiból is. Ezekből az adatokból is kiderül, hogy az adott személy mely 
időpontban hol járt, hol, mit és mekkora összegben vásárolt. Mindezek alapján részletes 
ismeretek nyerhetők az adott személy szokásairól, preferenciáiról, amelyek személyes 
profiljának részei.

A prediktív rendészet és a profilalkotás kapcsolata

A profilalkotás és a prediktív rendészet több ponton is kapcsolódást mutat, az alábbiak-
ban ezeket vesszük sorra.

42 Ferraris et al. 2013, 14.
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Profilalkotás a rendészeti feladatokban

A profilalkotás a korábbi időszakban is alkalmazott rendészeti technika volt, és jel-
lemzően az ismeretlen elkövetők azonosításánál nyújtott segítséget. Ismételt előtérbe 
kerülése és egyúttal jelentőségének növekedése azáltal következett be, hogy az egyre 
nagyobb mennyiségben keletkező és egyúttal a nyomozó hatóság rendelkezésére álló 
adatok elemzése és feldolgozása új energiát juttatott a profilalkotás területére, mivel 
a rendészeti feladatok hatékonyabb, költségkímélő ellátásának lehetőségét kínálja.

A rendészeti profilalkotás felhasználási területeit a hazai jogirodalomban a Rendé-
szettudományi Szaklexikon az alábbiak szerint határozza meg:

„Profilalkotás: az a folyamat, amelynek során egy adott bűntényről vagy tetthelyről 
rendelkezésre álló információk alapján pszichológiai-szociológiai portré készíthető a bűn-
tény ismeretlen elkövetőjéről. Valakinek vagy valaminek oldalnézeti, metszeti körvonalá-
nak megalkotása, illetve működési területének, átfogó jellemzőinek leírása.” A profilalko-
tás „a bűnügyi tevékenységben – a jogellenes cselekményt elkövetők jellemző adatainak 
a feldolgozásával – egyfajta kép elkészítése arról, hogy milyen adat jellemzi az egyes 
bűncselekmények, szabálysértések elkövetőjét és/vagy tárgyát. Az aktuál-profilalkotás 
egy adott helyzetben a be folyásoló hatások, ingerek által valakinek vagy valaminek 
a változásait, a változások hatására kialakult jellemzőit, lényeges jegyeit megállapító, 
feltáró tevékenység. Célja az egyéni bűnözői profil, azaz konkrét bűncselekményre 
vonatkozóan valószínűsíthető jellemző együttes meghatározása. A lényege, hogy olyan 
jellemzőket adjon meg az ismeretlen elkövetőről és cselekményéről, amelyek alapján 
a már látókörbe került személyek közül kiválasztható, ill. a sértett szűkebb vagy tágabb 
környezetében kereshető az annak megfelelő személy. Az elkészült profil megmutatja, 
hogy milyen típusú személy lehet, aki elkövette a bűncselekményt. A profilalkotásnak 
többféle módozata, megközelítése létezik. Ezek közé tartoznak az alábbiak.

A FBI iskolája a bűnelkövetőket személyiségjegyeit és viselkedési sajátosságait méri 
fel a nyomok alapján. A bűnelkövetőt típusokra osztja (szervezett, szervezetlen), felméri 
a bűnelkövetés eljárási sajátosságait (pl. technikai képességeket), a bűnelkövetéstől füg-
getlen pszichológiai igények megjelenését (pl. szexuális vonatkozások, bűnözői »szignó«), 
majd elkészíti a bűnözői profilt, amely demográfiai, családi, képzettségi, katonai előé-
leti informá ciókat tartalmaz. Része lehet az alkalmazandó kihallgatási technikára tett 
javaslat is.”

A földrajzi profilalkotás a nyomozási adatokból a bűnelkövető lakhelyét határolja be. 
Több hipotézis alapján dolgozik, például a legkisebb erőfeszítés, racionális választás, 
rutintevékenység elve. A sorozatbűnesetek esetében találják hatásosnak.

A pszichiátriai profilalkotás a nyomozási anyagban mentális zavarra utaló elemeket 
keres, majd ezek alapján szűkíti a gyanúsítottak körét, egyúttal prognosztizálva a bűnel-
követő jövőbeni viselkedését.

A statisztikai profilalkotás koncepciója, hogy hasonló bűnöket hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkező emberek követnek el. Bűnesetek adattárát feldolgozva összeállítja 
azt a bűnelkö vetői profilt, amely az adott bűnesetre legjellemzőbb. A viselkedésalapú 
profilalkotás a bűnözői viselkedésmintázatok elemzésével hozza létre a bűnözői profilt. 
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A viselkedésmintázatokat dimenziókba sorolja (például ellenségesség: megüti az áldo-
zatot, letépi ruháját stb.; kontroll iránti igény: megkötözi az áldozatot, fenyegeti stb.), 
az egyes dimenzióknak és viselkedésmintázatoknak számértéket tulajdonít, majd ennek 
alapján listázza azokat, akik a viselkedésük alapján legközelebb állnak az elkövetőhöz, 
és azokat az eseteket, amelyeknél hasonló viselkedésmintázatok fordultak elő.

A rendészeti profilalkotás első területe a klasszikus értelemben vett profilalkotás, 
amelynek fő célja az elkövetők személyének azonosítása. Ebben a profil alapvetően 
a meglévő bizonyítékokon alapul, ami alapján meghatározzák azokat a jellemzőket, 
amelyeket valamely bűncselekmény elkövetője vélhetően magán hordoz.

A profilalkotás másik, új területe pedig a nyomozó hatóság feladatainak ellátása szem-
pontjából releváns személyek, földrajzi területek meghatározása általánosan, valamely 
bűncselekmény megelőzése érdekében. A profilalkotás alapjai ebben a körben a tapasz-
talati tudás és az adatelemzésen alapuló feltevések. Az ennek során előállított profil nem 
csupán konkrét magatartáshoz kapcsolódó jellemzőket foglal magában, hanem minden 
egyéb olyan jellemzőt, amely kapcsolatba hozható a profilalkotás céljával.

Míg a klasszikus profilalkotás az adatalapú rendészet területéhez (intelligence-led 
policing) területéhez tartozik, addig az utóbbi a prediktív rendészethez (predictive poli-
cing).

A két profilalkotás közötti lényeges különbség, hogy míg az előbbi reaktív, vagyis 
alkalmazásakor már a bűncselekményt elkövették, addig az utóbbi proaktív, még a bűn-
cselekmény elkövetése előtt kerül sor az alkalmazására annak érdekében, hogy a bűn-
cselekményt ne is valósítsák meg.

Az előbbi célja az elkövető személyének azonosítása és elfogása, addig a másik célja 
annak előrejelzése, hogy várhatóan mikor és hol valósul meg bűncselekmény, illetőleg 
kik azok a személyek, akik potenciális elkövetőként vagy adott esetben áldozatként 
szóba jöhetnek.43

A fenti két rendészeti profilalkotás jelentőségét az adja, hogy a profilalkotással érintett 
személyek, vagy adott esetben földrajzi területek és időszakok vonatkozásában – azon 
az alapon, hogy az adott profil illik valamely személyre, földrajzi területre – lehetőség 
van rendészeti intézkedés kezdeményezésére (igazoltatásra, meghatározott területre 
történő belépésre stb.), vagyis tulajdonképpen megteremti a rendőri intézkedés alapját. 
A rendészeti profilalkotás során az emberi magatartásokhoz kapcsolódóan felmerülő 
gyanút – mint a rendészeti beavatkozás alapját – felváltja az adott személy jellemzői 
alapján felmerülő gyanú, amely eltolódás hatásairól a későbbiekben még szó esik.

A prediktív rendészet profilalkotása

A prediktív profilalkotás lényege, hogy a digitális nyomok felhasználásával és automa-
tizált feldolgozásával új összefüggéseket ismerjünk fel, elősegítve ezáltal a rendészeti 
feladatok hatékonyabb ellátását.

43 FRA 2018, 18.
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A profil, amelyet a múltbéli magatartásokból, ismert esetekből vagy személyek tulaj-
donságaiból nyerünk, arra használható, hogy következtessünk jelenlegi vagy jövőbeli 
magatartásokra, eseményekre.

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a profilalkotás eljárása magában hordozza 
a tévedés lehetőségét, vagyis az algoritmusok által prezentált eredmény csak fenntar-
tással kezelhető. A profil mindig csupán egy valószínűségi modell, amelynek oka, hogy 
az ember és az emberi magatartások folyamatosan változnak. A profilalkotásban megis-
mert összefüggések kapcsolatot jelentenek ugyan az adatok között, azonban nem bizo-
nyítják az okozati összefüggést. A minta csupán jelzés a mögöttes oksági folyamatra, 
amely adott esetben lehet teljesen irreleváns is.

A profilalkotás megállapításai csupán általános korrelációk, összefüggések, tehát nem 
minden személyre alkalmazhatók. Előfordulhat, hogy akire alkalmazzák pont kivételt 
jelent a szabály alól, illetőleg előfordulhat az is, hogy pontatlan korrelációk születnek.

A feltételezés, hogy a nők tovább élnek mint a férfiak, tényszerűen igazolt. Ettől 
függetlenül előfordul, hogy valamely férfi tovább él, mint valamely nő. Emiatt bármilyen 
döntés egy nővel kapcsolatban, amely ezen a feltételezésen alapul, pontatlan lehet, mivel 
ez csak általánosságban igaz megállapítás.

Gyakran előfordul, hogy a magánszemélyek kölcsönadják az autójukat más szemé-
lyeknek is. Ezért pontatlanságot szülhet valamely gépjármű közlekedésben tanúsított 
mozgására vonatkozó információkból származó vezetői profil jellemzőit egyúttal a gép-
jármű tulajdonosának jellemzőiként kezelni.44

Más szavakkal, a profilok nem bizonyítékot szolgáltatnak, csupán javaslatot tesznek 
arra, hogy merre nézzünk, hol lehet valószínűsíteni leginkább rendészeti tevékenység 
szükségességét.

A rendészeti profilalkotás lényege tehát, hogy valamely nem kívánt, de korábban 
már bekövetkező cselekménysor, esemény adataiban releváns összefüggéseket tárjunk 
fel, és ezzel egy újabb hasonló eseményt, cselekményt megakadályozzunk. Ha ismert 
a nem kívánt esemény, akkor annak előzményi adataiból, vagyis azon adatokból, amelyek 
a cselekmény bekövetkezéséhez vezettek, profil alkotható. Az így megalkotott profil segít 
az olyan helyzet felismerésében, ami korábban nem kívánt eredményre vezetett. Ilyen 
egyezőség alapján lehetőség van a rendészeti fellépésre abból a célból, hogy a nem kívánt 
eredményt okozó helyzet bekövetkezését megelőzzük. A két élethelyzet hasonlósága, 
vagyis a két profil egyezősége segítséget nyújt a megfelelő speciális eljárás, intézkedés 
kiválasztásában, amelyet aztán a rendészet hagyományos eszközeivel kell végrehajtani.

Custers szerint a profilalkotást a rendészetben négy területen lehet eredményesen 
alkalmazni.

Egyrészt mint szelekciós eszköz, ami segít eldönteni, mely személy vagy csoportok 
igényelnek nagyobb rendészeti figyelmet. Másrészt mint döntéshozatali eszköz, amely 
automatikusan, vagy emberi kontrollon keresztül döntést hoz a profil alapján. Harmad-
részt alkalmazható mint felderítési eszköz, amely a szabályok megsértésének adatokból 

44 FRA 2018, 17.
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történő feltárásában nyújt segítséget. Végül, negyedrészt lehet a rendészeti tevékenység 
gyakorlatának, illetve rendészeti beavatkozások teljesítményértékelésének az eszköze is.45

A prediktív rendészet és a profilalkotás jogi szempontú bemutatása a továbbiakban 
a prediktív rendészet alapvető két, Clusters beosztása szerinti szelekciós eszközével, 
a pszeudonomizált, vagy más néven álnevesített prediktív térképészeti profilalkotás 
(pseudonymized maps), és a prediktív kockázati profilalkotás területére szorítkozik.

A térképészeti profilalkotás a bűncselekmények előrejelzésével foglalkozik. Segítségé-
vel meg lehet határozni, hogy melyek azok a helyek, időszakok, ahol a bűncselekmények 
elkövetésének a kockázata megnő.

A kockázati profilalkotást pedig három területen alkalmazzák. Ilyen az elkövetők elő-
rejelzése, vagyis azon személyek meghatározása, akik esetében valószínű, hogy a jövőben 
bűncselekményt követnek el, az elkövetett bűncselekmények elkövetőinek azonosítása, 
illetve a bűncselekmények várható áldozatainak az azonosítása.46

Mindkét profilalkotás-típus esetében igaz, hogy a meglévő adatok elemzésével készí-
tett profilok a jövőre nézve tesznek kísérletet a rendészeti feladatok hatékony ellátását 
segítő, valószínűségen alapuló előrejelzéseket készíteni.

A prediktív rendészeti térképészetben ilyen profil lehet például az a kriminológiai 
kutatásokon alapuló, alapvetően Jeffrey Brantinghamhez köthető megállapítás, amely 
szerint a bűnözők hajlamosak a komfortzónájukon belül tevékenykedni.47

Ez azt jelenti, hogy hajlamosak általában ugyanazon időben és helyen ugyanolyan 
bűncselekményt elkövetni, amelyet sikeresen elkövettek a múltban. Ezen alapul a hol-
land rendőrség által alkalmazott CAS térképészeti profilalkotási rendszer alaptézise, 
miszerint ahol betörés történt, annak a helyszíne közelében két héten belül újabb betörés 
várható. Ez alapján a profil alapján, ha megismerjük egy betörés helyszínét, úgy annak 
meghatározott vonzáskörzetébe irányított járőrözéssel nagyobb eséllyel meg tudjuk előzni 
az újabb betörés elkövetését, mintha csupán tapasztalon alapulna a járőrözés útvonala-
inak megszervezése. Idetartozik az alábbi esetkör is: ha azonosítjuk azokat a földrajzi 
jellemzőket, amelyek például egy rablás helyszínéhez kötődnek (például családi pótlék 
kiutalásának dátuma, a helyszín közelében lévő dohánybolt, térfigyelő kamera hiánya), 
úgy a profil alapján azonosítani lehet azokat a helyszíneket, amelyek esetében nagyobb 
eséllyel számíthatunk hasonló cselekmény elkövetésére, mint bármely más helyszínen.

A kockázati profilalkotás esetében leggyakrabban a bűnismétlés megelőzésére szol-
gáló profilok alkotására találunk jellemzően külföldi példákat. Ezek lényege, hogy ha 
létrehozzák a fiatalkorú, erőszakos bűncselekményeket megvalósító visszaeső bűnelkö-
vetők csoportprofilját (például a legtöbb elkövetőre jellemző volt, hogy a szülei elváltak, 
alkoholisták voltak, szeretnének luxusautókkal közlekedni stb.), úgy adott esetben azon 
első bűntényes bűnelkövetők esetében, akikre a csoportprofil illik, a visszaesés kockáza-
tának bizonyos szintje valószínűsíthető. Ennek ismeretében pedig célzott programokkal 

45 De Hert – Lammerant 2016, 145.
46 Perry et al. 2013, 8.
47 Perry et al. 2013, 2.
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vagy súlyosabb szankció alkalmazásával fel lehet lépni ennek megelőzésére. Különösen 
igaz ez, ha a csoportprofilhoz hozzátartoznak azok az adatok is, hogy ezen csoport ese-
tében melyek voltak a megfelelő programok, szankciók, amelyek alkalmazását követően 
kisebb mértékű volt a visszaesés.

Ugyanakkor egyre gyakrabban jelenik meg a kockázati profilalkotás a rendészet 
területén is, főként a határrendészetnél. Ezen technikák lényege, hogy a profilok segít-
ségével kiválasztják, azokat a személyeket, akik potenciális bűnelkövetőként jöhetnek 
szóba, vagyis akik magasabb valószínűséggel fognak bűncselekményeket elkövetni. 
Az így azonosított személyek határátlépésének engedélyezéséhez szigorúbb, személyre 
szabott ellenőrzések végrehajtása szükséges.

A profilalkotás ilyeténképp történő kategorizálásának jelentőségét az adja, hogy 
a két modell között, annak jogi megítélése szempontjából jelentős különbség tehető. Míg 
az első alapvetően statisztikai adatokra – tehát személyhez nem köthető adatokra – ala-
pítva határozza meg valamely bűncselekmény bekövetkezésének várható helyét, illetve 
idejét, addig a másikban konkrét személyekhez köthető személyes adatok feldolgozása 
zajlik, ami ez utóbbit adatvédelmi szempontból szigorúbb szabályozási rezsim alá helyezi.

A prediktív rendészet profilalkotásának konkrét felhasználási területei

A prediktív rendészet tényleges alkalmazásában az Amerikai Egyesült Államok jár 
az élen, ugyanakkor egyre több európai uniós tagállamban is alkalmaznak profilalkotást 
a rendészeti munka támogatására.

A személyek azonosítására alkalmazott profilalkotási módszerekben az Ameri-
kai Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája (Federal Bureau of Investigation, 
a továbbiakban: FBI) jár az élen. Az FBI-nál korábban is rendelkezésre állt biometri-
kus, ujjnyomatokat tartalmazó adatbázis (IAFIS), amelyet az elkövetők azonosításához 
használtak fel. Ennek kibővítéseként vezették be az NGI-rendszert (Next Generation 
Identification System, új generációs azonosítási rendszer), amely a korábban kezelt ada-
tokon túl tartalmazza a személyek íriszmintájának adatait, továbbá tenyérnyomatokat, 
mozgás- és hangfelvételeket, ujjnyomatokat, sebeket, tetoválásokat is. Ezeket az adato-
kat fotókereső, illetve arcfelismerő szoftverek támogatásával ismeretlen büntetőeljárási 
szereplők azonosítására használják.48

A profilalkotás további hasznos területe a személyazonosítás területén az OSINT 
(open source intelligence), vagyis a nyílt forrású információszerzés. Ennek lényege, 
hogy a profilokhoz szükséges adatokat a rendészet szereplői által működtetett rendszerek 
a nyilvánosan elérhető információkból nyerik, majd az így gyűjtött adatokat a rendszerek 
feldolgozzák és analizálják.49

A profilalkotást bűncselekmények felderítésének elősegítésére is alkalmazzák. 
A pénzmosás és más hasonló bűncselekmények felderítése érdekében az Amerikai 

48 Ganeva 2012, 1.
49 Hayes 2010, 1.
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Egyesült Államokban bevezették a SAR-rendszert (Suspicious Activity Report) ahol 
a pénzmosás gyanújának felmerülése esetén a gazdaság szereplőinek értesíteniük kell 
a nyomozó hatóságokat. Az észlelést egy automatizált monitoringrendszer látja el, amely 
pusztán algoritmusok segítségével próbálja meg kiszűrni a tranzakciós adatbázisokból 
a gyanús magatartásokat.50 Hasonló feladatokat látnak el az Európai Unió területén 
a pénzmosás kapcsán elfogadott irányelv alapján létrejött Financial Intelligence Unit / 
Pénzügyi Információs Egységek is.51 A pénzügyi folyamatok elemzésével a bűnszerve-
zetek közötti kapcsolatok is feltárhatók.

A felderítés érdekében alkalmazott profilalkotás másik fontos területe a pénzügyi 
bűncselekmények köre, elsősorban értve ez alatt a költségvetési csalások felderítését. 
Ezen a területen példaként hozható fel a német SCHUFA-rendszer, amelyet a német 
nemzeti bank más pénzügyi szolgáltatókkal közösen hozott létre. A rendszer által kezelt 
adatok gyűjtése a bankok ügyfelei által önként, a bankszámlához és pénzügyi maga-
tartáshoz kapcsolódó tevékenységek adatainak rendelkezésre bocsátása alapján törté-
nik. A SCHUFA-rendszerben a bekerülő adatokon alapuló referenciacsoportok maga-
tartásprofilját hozzák létre. A profilalkotás során olyan összefüggések feltárása a cél, 
amelynek hatására valamely személy banki szokásai, pénzügyi tevékenysége alapján 
kockázati besorolást kap. Az így készített profilokat – különös figyelemmel a csalárd 
magatartások elkövetésének veszélyeit tartalmazó profilokra – utóbb az egyes bankok 
a hitelbírálatuk során használják fel. Ezek az adatok a nyomozó hatóságok számára is 
hasznos információt hordoznak.

A költségvetési csalások megelőzésének, illetve azok feltárásának további profilalko-
tási rendszere például az Olaszországban használt Redditometro rendszer. A rendszerben 
az ügyfél pénzügyi helyzetét és a pénzköltési szokásait elemzik, amiből megpróbálnak 
azonosítani olyan (nem szokványos) műveleteket, amelyek egyéb költségvetési csalások 
során alkalmazott pénzügyi tranzakciókhoz hasonlóak.

A prediktív rendészet térképészeti profilalkotását több tagállam is alkalmazza. 
Ezeknek a programoknak jellemzően az a feladata, hogy a múltbéli, illetve jobb eset-
ben valós idejű adatokból meghatározza, hogy legnagyobb valószínűséggel hol és mikor 
fog bűncselekmény elkövetésére sor kerülni (Predpol szoftver az Egyesült Királyságban 
és az Amerikai Egyesült Államokban, lásd: 6. fejezet, CAS rendszer Hollandiában, illetve 
a Precobs rendszer Németországban és Svájcban, lásd: 7. fejezet).

Ezen rendszerek működőképességéről és hatásfokáról megoszlanak a vélemények. 
A rendszer hatékonyságát alátámasztották az Amerikai Egyesült Államokban és az Egye-
sült Királyságban a Predpol szoftver eredményeivel kapcsolatban végzett vizsgálatok. 
Ezek azt mutatták, hogy az automatizált algoritmusok által meghatározott hotspotok 
 1,4-szer, illetve 2,2-szer pontosabban azonosították a bűncselekmények bekövetke-
zésének várható helyszíneit, mint a hagyományos technikákkal történt előrejelzések. 

50 Ferraris et al. 2013, 26.
51 2015/849 EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
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A  szoftver által meghatározott hotspotokra figyelemmel szervezett járőrözés nyomán 
átlagosan 7,4%-os  csökkenés volt kimutatható az elkövetett bűncselekmények számában.

Ezzel ellentétes eredményt hozott az Amerikai Egyesült Államok Shreveport városá-
nak PILOT (Predictive Intelligence Led Operational Targeting) programja. A program kis 
földrajzi területek meghatározásával előre jelzi a vagyon elleni bűncselekmények adott 
területen várható kockázatát. Az így előre jelzett, kockázatosnak minősített területekhez 
kifejlesztettek egy beavatkozási modellt is. A város három kerületben a PILOT-modellt, 
míg másik három kerületben a hagyományos rendészeti eljárásokat alkalmazták. A két 
eltérő modell alkalmazásának összehasonlítása során azonban az volt megállapítható, 
hogy a bűncselekmények számának alakulásában nem volt relevanciája az eltérő ren-
dészeti megközelítéseknek.52

A prediktív térképészeti profilalkotás alkalmazása nem tekint vissza olyan múltra, 
amely alapján ezen értékelésekből messzemenő következtetések vonhatók le, azonban 
az kétségtelen, hogy a technológiába fektetett energia és jogalkotói akarat ezen rendsze-
rek alkalmazásának irányába mutat.

Az Európai Unió több, rendészeti szempontból jelentős adatmennyiséget tartalmazó 
adatbázist is üzemeltet (SIS II, VIS, EURODAC, EES, PNR, API, ETIAS, ECRIS-TCN). 
Ezen adatbázisok lényege, hogy segítségükkel személyeket azonosítsanak alfanumerikus 
vagy biometrikus (ujjnyomat jelenleg) adatai alapján.

Az adatbázisokban található adatokat fel lehet használni anonimizált statisztikák 
készítésére is. A statisztikák készítésére az eu-LISA (Szabadságon, a Biztonságon 
és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési 
Igazgatását Végző Európai Ügynökség) kapott felhatalmazást. Az eu-LISA az általa 
készített statisztikákat hozzáférhetővé teheti. A profilalkotás szempontjából ezeknek 
a statisztikáknak a jelentősége, hogy azokat fel lehet használni kockázati profilok, illetve 
előrejelző térképészeti megoldások készítéséhez is.

A fenti adatbázisok közül az EITAS és a PNR-rendszerek által működtetett algorit-
musok nem csupán valamely ismert, azonosított személy profiljának elkészítéséhez szol-
gálhatnak adalékul, de képesek lehetséges bűncselekmények elkövetésével kapcsolatba 
hozható személyek kijelölésére is.

Az ETIAS rendszer53 (Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer) előre 
jelzi, hogy a vízummentes harmadik országokból érkező személyek kockázatot jelente-
nek-e a bevándorlás, a biztonság vagy az egészségügy szempontjából. A rendszer az uta-
sok által előterjesztett kérelmekben szereplő adatokat automatikusan összehasonlítja más 
európai uniós és nemzetközi adatbázisokkal, illetve előre elkészített kockázati indiká-
torokat tartalmazó profilokkal. Konkrétan a Frontex által fejlesztett algoritmus az utas 
egyéni profilját (amely tartalmazza többek között az utas korát, nemét, nemzetiségét, 

52 FRA 2018, 98.
53 Az Európai Parlament és a Tanács 2018. szeptember 12-i  2018/1240 Rendelete az Európai Utasinformá-
ciós és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/
EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módo-
sításáról (a továbbiakban: 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet).
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lakóhelyét, iskolázottságát stb.) összeveti a kockázati indikátorokkal, és jelzi, ha az utas 
profilja olyan kockázati profilba illik, amely miatt az utast a kérelme alapján nem csupán 
automatizált, hanem manuális vizsgálat alá is kell vetni a kérelme elbírálásához.

A másik, gyakorlatban már működő, automatizált döntéshozatali eljárást alkalmazó 
rendszer a PNR-rendszer,54 vagyis utasnyilvántartási adatállomány felhasználásával 
működő rendszer.

A PNR-ben  alapvetően a légi közlekedésben részt vevő utasok adatait rögzítik, így 
különösen az utazások időpontját és részleteit, fizetési és kapcsolattartási adatokat, 
csomagokra vonatkozó információt, de megtalálható benne például az adott személy 
étkezési szokásaira vonatkozó adat, egészségügyi adat (hallással, látással és mozgáskor-
látozottsággal kapcsolatos információ) és gyermek utas esetén a törvényes képviselőjével 
való rokoni kapcsolatra vonatkozó adat is. Ezen adatoknak nincs központi adatbázisa, 
de a PNR-irányelv megköveteli, hogy a szolgáltatók adatot bocsássanak a nemzeti PIU 
(Passanger Information Unit, vagyis utasadat-információs egység) részére. Ezen adatokat 
az információs egységek súlyos bűncselekmények és terrorcselekmények megelőzése 
céljából elemzik és használják fel, amelyek alapján – speciális kockázati indikátorok 
segítségével – azonosítják a magasabb kockázattal rendelkező személyeket. Az indi-
kátorokat tartalmazó profilokat az információs egységek egy központi adatbázisból 
folyamatosan frissíthetik.

A PNR-adatok felhasználásának irányelv szerinti célja a körözés alatt álló személyek 
és tárgyak azonosítása, illetve a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása. Az adatok felhasználhatók továbbá a belső bizton-
ság fokozásához, bizonyíték gyűjtéséhez, valamint adott esetben bűntársak felderítésé-
hez és a bűnözői hálózatok felszámolásához is.55A PNR-adatok értékelése segítségével 
azonosíthatóak azok a személyek, akik súlyos bűncselekmény elkövetésében érintettek 
lehetnek. Ha valamely személynél ilyen érintettség felmerül, úgy azon személy kapcsán 
a hatóságoknak további vizsgálatokat kell elvégezniük.

A rendészeti profilalkotásban rejlő veszélyek

A profilalkotás legfontosabb előnye, hogy alkalmazásával növelni lehet a rendészet haté-
konyságát, amely egyrészt a bűncselekmények megelőzésében, másrészt pedig a bűnel-
követők azonosításában érhető tetten. Fontos előnyként kell továbbá kiemelni, hogy 
az informatikai rendszerekkel támogatott rendészet gazdaságossági előnyöket is fel tud 
mutatni, segítségével például hatékonyabban szervezhető a rendészet őrzési funkciója.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a rendészeti profilalkotás a számtalan előnye mellett 
a társadalom szempontjából potenciálisan káros következményeket is vonhat maga után.

54 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i  2006/24/EK irányelve az utasnyilvántartási ada-
tállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (a továbbiakban: PNR irányelv, 
2006/24 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet).
55 PNR-irányelv, 6. preambulumbekezdés.
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Miként korábban bemutatták, a személyes adatok szisztematikus osztályozásával 
az adott személy magatartásáról, preferenciáiról részletes információk nyerhetők, ennyi-
ben a módszerek kétségtelenül alkalmasak lehetnek arra is, hogy az állampolgárokat 
megfigyeljék a segítségükkel.

Az informatika térnyerése nyomán az állampolgárok jogait és szabadságait érintő 
újfajta állami beavatkozási technikák társadalmi hatásaival a megfigyeléstudományok 
(surveillance studies) foglalkoznak. A megfigyeléstudományok egyik részterülete azt 
a kérdést vizsgálja, hogy létezhet-e demokratikus, jogállami módon folytatott megfi-
gyelés. A tudomány jelenlegi állása szerint ez úgy lehetséges, hogy a megfigyelés során 
az alapvető jogok és érdekek korlátozása legitim céllal, a szükségességi-arányossági teszt 
követelményeinek betartásával, átlátható és elszámoltatható módon történjen.56

Ahhoz, hogy valamely profilalkotási technika megfeleljen ennek a követelménynek, 
szükséges betartani a jogszabályok által meghatározott határvonalakat. Ezen határvona-
lak túllépése, áthágása ugyanis előtérbe hozza mindazokat a negatív hatásokat, amelyeket 
a profilalkotási technikák alkalmazása magában hordoz.

A helytelenül alkalmazott profilalkotás negatív hatásai legfőképpen az át nem lát-
ható döntéshozatali rendszerekből, a magánszférába történő beavatkozásból, ideértve 
az adatvédelemhez való jogba történő beavatkozást és az információs önrendelkezési 
jog megsértését, illetve a diszkriminációból származhatnak.57

A nem átlátható automatizált döntéshozatal

A nem átlátható döntéshozatal veszélye a döntési folyamat több fázisában merülhet fel. 
Egyrészt a profil alkotása, másrészt pedig az ennek eredményét alapul vevő döntésho-
zatal, vagyis a profil alkalmazása során.

Fontos, hogy a profil alkotása átlátható módon történjen, értve a profil alkotása alatt 
az adatok gyűjtését, kiválasztását. A profilalkotás folyamatában előfordulhatnak szándé-
kos és nem szándékos hibák is. Ezek származhatnak akár a profilalkotáshoz kapcsolódó 
humán feladatok ellátó személy személyiségéből, illetve a szervezeti kultúrából is. Lehet-
séges továbbá, hogy az algoritmusban lévő hibás adat vezetett a hibás eredményhez, de 
előfordulhat, hogy az algoritmus hibás működése eredményezett hibás döntést.

Ha nem látható tisztán, hogy valamely személy kiválasztására az algoritmus milyen 
adatok alapján jutott, ezek közül melyek voltak a legfontosabbak a kiválasztásban, úgy 
az esetleges téves döntés miatti felelősségre vonásnál nem lehet tisztázni, hogy a profi-
lalkotás mely fázisában történt mulasztás, vagyis a felelősségi kérdéseket nem lehet 
megnyugtatóan tisztázni.

Az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott Beware szoftver rendőrségi adat-
bázisokban és más hozzáférhető adatok között keres összefüggéseket (letartóztatási 
adatok, meglévő vagyonelemekre vonatkozó adatok, kereskedelmi adatbázisok, mélységi 

56 Székely 2014, 11.
57 De Hert – Lammerant 2016, 152.
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web kutatások, közösségi média posztok). A program működésével kapcsolatos ható-
sági vizsgálat során kétségek merültek fel annak alkalmazásával kapcsolatban, mivel 
a program üzleti titkot képező döntési modulja és algoritmusai titkosak voltak, és így 
egy esetleges hibás döntés esetén a hiba oka és a felelőse nem volt megállapítható.58 Ezt 
kiküszöbölendő például a holland CAS szoftver már nyílt forráskóddal dolgozik, bizto-
sítva ezáltal az algoritmus átláthatóságát. Megoldást jelenthet továbbá az is, ha az ilyen 
jellegű programokat a nyomozó hatóság maga fejleszti ki, feltéve, ha rendelkezik ehhez 
a megfelelő szakmai kapacitásokkal.

További hátrányos következményként hozható fel, hogy a profilalkotási rendszerek fals 
pozitív eredményei, illetve a programban rejlő hibák nyomán kiválasztott személyekkel 
kapcsolatban stigmatizációs hatások merülhetnek fel. A pozitív hibás eredmény növeli 
a kockázatát annak, hogy meghatározott személyeket és csoportokat szisztematikusan, 
rendszeresen és aránytalanul olyan személyként határozzanak meg, akikkel szemben 
rendészeti beavatkozás szükséges, és az így stigmatizált személyek – miként arra a stig-
matizációs és címkézési teóriák rámutattak – attól függetlenül, hogy korábban tanúsítot-
tak-e ilyen magatartást, bűnözői magatartást kezdenek tanúsítani. Ez a folyamat káros 
hatással van a társadalmi kohézióra, ezért fontos ennek elkerülése.59 Bár kétségtelen, 
hogy a prediktív rendészeti előrejelzések alapvetően újabb nyomozási cselekmények 
elvégzését indokolják, és a súlyosabb jogkorlátozással járó döntések ezeknek az újabb 
intézkedéseknek az eredményétől függnek ténylegesen, azonban nem szabad a stigma-
tizációs hatás okozta káros következményeket elbagatellizálni.

A magánszféra megsértése

A megfigyelés és annak részeként a profilalkotás beavatkozást jelent a magánszférába. 
A technikai lehetőségek egyre több adatforrás elérhetővé tételére és felhasználására 
ösztönöznek, mivel azok segítségével a rendészeti munka hatékonysága fokozható. 
Ugyanakkor ezeknek a rendszereknek az átláthatatlansága magában hordozza az infor-
mációs aszimmetria veszélyét. Az információs aszimmetria lényege, hogy bár tudom, 
hogy mások információval rendelkeznek rólam, azonban én nem rendelkezem másokról 
ugyanennyi információval. Ennek az érzése az emberekben az állami intézményekbe 
vetett bizalmat ássa alá.

Önmagában igazolt egy lehallgatás, ha arra valamely súlyos bűncselekmény felde-
rítése miatt kerül sor. Vagyis ebben az esetben a súlyos bűncselekmény feltárásának 
szükségessége indokolja az információs aszimmetriát. Ugyanakkor például az általános 
jellegű adatgyűjtés már nem éri el azt a szintet, amely alapján az megengedhető. Ha vala-
hol információs aszimmetria lép fel, és ennek nincs kellő indoka, úgy az beavatkozást 
jelent a magánszférába.60 A profilalkotás kapcsán felmerülő ezen kockázat mindazokat 

58 FRA 2018, 99. 
59 van Brakel 2016, 124.
60 Székely 2014, 9.
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az embereket érinti, akinek az adatát felhasználták a profil megalkotásához, és azokat 
az embereket is, akikre a profilt alkalmazzák.

A diszkrimináció tilalmának megsértése

A profilalkotás lényege az, hogy a csoportprofil tulajdonságát úgy kell tekinteni, mint 
a profilba illő személy tulajdonságát. Fontos ugyanakkor, hogy a feltételezésnél mindig 
szem előtt kell tartani, hogy ez bizonyos fokú pontatlanságot hordoz magában.

A legnagyobb veszély, ami ebben a körben előfordulhat, az az, hogy a profil hasz-
nálata, vagyis valamely személy csoportba rendezése diszkriminációhoz vezethet. 
Ez a diszkrimináció megnyilvánulhat abban, hogy a profil alá tartozó személyeket 
gyakrabban vetik szigorúbb ellenőrzés alá, illetve rejtett módon úgy is létrejöhet diszk-
rimináció, hogy a profil készítését végző algoritmusba eleve nem diszkriminációmentes 
adatokat használtak. Ha például a hagyományos módon végrehajtott rendőri igazoltatások 
során eleve valamely etnikumhoz tartozó személyek kerülnek indokolatlanul túlsúlyba 
azért, mert az igazoltatást végző rendőr véleménye szerint az adott etnikumhoz tartozó 
személyek esetében nagyobb a valószínűsége a bűnelkövetésnek, mint más etnikumhoz 
tartozó személyek esetén, úgy az ezen igazoltatásokból származó adatokon alapuló profil 
is könnyebben vezethet oda, hogy ez alapján hasonló etnikumú személyek kerülnek 
kiválasztásra a következő rendészeti intézkedés alanyaiként. Ennek aztán ismét az lesz 
az eredménye, hogy az adott profil alkalmazásának eredményeképpen végrehajtott intéz-
kedésekkel érintett személyi körben megint csak túlsúlyba kerülnek az azonos etniku-
mokhoz tartozó személyek. Ez pedig téves önigazoláshoz vezethet az eleve diszkriminatív 
módon szelekciót végző rendészeti alkalmazottnál.

A profilalkotáshoz fejlesztett és használt algoritmusoknál a fenti hibák a folyamat 
bármely lépcsőjénél előfordulhatnak. Ezek elkerülése érdekében minden, a program alko-
tásában részt vevő személynek és az adatot gyűjtő és értelmező, illetőleg az intézkedést 
elrendelő nyomozónak tisztában kell lennie a jogszabályoknak megfelelő profilalkotás 
követelményeivel.61

A rendészeti profilalkotásnak mint az állampolgárok jogaiba történő állami beavatko-
zásnak a fenti negatív hatások elkerülése érdekében tehát különösen három fő, a jog által 
szabályozott területre kell tekintettel lennie. Ezek a magánszféra védelme, a személyes 
adatok védelme és a diszkrimináció tilalma. A jog által megfogalmazott követelmények 
betartása, azon túlmenően, hogy a jogsértések elkerülését szolgálja további, a jogban 
megtestesülő társadalmi érdekek, értékek védelmére (ideértve a rendészet érdekeit) is 
szolgál. Az egyik legfontosabb következménye a jog be nem tartásának, hogy a jogsze-
rűtlen profilalkotás – miképpen egyébként ezen jellemzők több más, jogszerűtlen rendé-
szeti beavatkozás következményeiként is kezelhetők – hátrányosan hat a közösségekkel 
fenntartott rendészeti kapcsolatokra. A jogszerűtlen intézkedések az érintett közössé-
gekben neheztelést váltanak ki, és csökkentik a bizalmat a rendészeti tevékenységekkel 

61 FRA 2018, 120.
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szemben. Ez a folyamat pedig aláássa a közösségi együttműködésen alapuló rendészeti 
módszerek hatékonyságát.62

A jogszerű rendészeti profilalkotás

A rendészeti profilalkotásnak ahhoz, hogy alkalmazása a társadalom fejlődését károsan 
ne befolyásolja, meg kell felelnie a jog elvárásainak. Hiszen ezen szabályok célja éppen 
azon határvonalak megvonása, amelyek betartása mellett a profilalkotás közvetett káros 
hatásai nem lépnek fel. Emiatt a profilalkotás teljes folyamatában tiszteletben kell tartani 
a jogszabályokat. A jogi elvárások két szintje különböztetendő meg. Egyrészt a konkrét 
rendészeti profilalkotásnak nemzeti jogszabályokon kell alapulniuk. Másrészt ezeknek 
a nemzeti jogszabályoknak meg kell felelniük az Európai Unió releváns jogforrásai-
ban meghatározott szabályoknak és a vonatkozó nemzetközi szerződéseknek, továbbá 
az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB), illetőleg az Európai Unió 
Bírósága (a továbbiakban: EUB) jogalkalmazási gyakorlatának.

A magánszféra védelmét, a személyes adatok védelmét és a diszkrimináció tilalmát 
nemzetközi jogforrások, így az Emberi Jogok Európai Egyezménye63 (a továbbiakban: 
EJEE), az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Alapjogi Charta) és hazánk-
ban az Alaptörvény is rögzítik. A profilalkotásra vonatkozó nemzeti és európai uniós 
szabályok mindezeket tiszteletben kell hogy tartsák, illetőleg ezek értelmezése során 
figyelembe kell venniük az alapvető jogok korlátozására vonatkozó nemzetközi bírósági 
gyakorlatot is.

Lévén maga a profilalkotás és még inkább az ehhez kapcsoló hazai és nemzetközi 
joggyakorlat nem teljesen kiforrott, ezért szükséges az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gának, illetve az Európai Unió Bíróságának már a témához kapcsolódóan rendelkezésre 
álló joggyakorlatának a bemutatása.

A profilalkotással érintett jogok

Az alábbiakban bemutatjuk, milyen jogok sérelmével járhat a profilalkotás nem meg-
felelő alkalmazása.

A magánszféra és a személyes adatok

Az EJEB az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkében szereplő magánélet tisztelet-
ben tartásához való jogot 1976-ban  hozott X vs. Iceland ítéletében akként jellemezte, hogy 
az azonos a magánszféra védelmével, vagyis hogy úgy élhessünk, ahogy szeretnénk, és ez 
védve legyen a nyilvánosságtól. De a magánélet tisztelete nem ér itt véget, az magában 

62 FRA 2018, 120.
63 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 
1950. november 4-én  kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről.
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foglalja a jogot arra, hogy befolyástól mentesen fejlesszük kapcsolatainkat más sze-
mélyekkel, különösen a saját személyiségünk kibontakoztatása, fejlesztése érdekében.

A magánszféra védelmének szükségességét többen abban látják, hogy az a demokra-
tikus társadalmi intézmények szükséges előfeltétele, a demokratikus társadalom építő-
eleme.64A magánszférának része az egyén szabadsága iránti társadalmi elkötelezettség, 
mivel az előmozdítja az állampolgárok erkölcsi függetlenségét, ami a demokrácia köz-
ponti eleme, és így annak biztosítása a demokratikus kormányzat alapja is.65

A magánszféra csökkenése ugyanakkor korlátozza a társadalmi kapcsolatokat 
a magánszemélyek között. Az egyének meghatározott információt ugyanis csak meg-
határozott személynek mondanak el, másoknak nem, magánszférájuk terjedelmének 
csökkenése a társadalmi kapcsolatok fejlődésének lehetőségét is csökkenti, mivel keve-
sebb lehetőségük van társadalmi kapcsolataik ápolására.66

A magánélet részét képező önmegvalósítás joga az információs társadalomban kiter-
jedt az információs rendszerek által biztosított kommunikációs és egyéb szociális maga-
tartások – a közösségi oldalakon megvalósított tevékenységek – megvalósítását biztosító 
lehetőségekre, az ennek során keletkező személyes adatokra is, emiatt szükséges ezek 
kapcsán is biztosítani az alapvető jogok indokolatlan állami beavatkozásoktól mentes 
megvalósulását.

Az adatvédelem mint a természetes személyek magánszférájának jogi védelmét biz-
tosító jog az 1970-es  években jelent meg Európában, válaszul az informatikai forradalom 
hatására megszaporodó automatizált adatfeldolgozás veszélyeire. Az információs önren-
delkezési jog, amely az adat helyett az egyén védelmét biztosítja azáltal, hogy az egyén 
önmaga rendelkezhet személyes adatai felett, az 1980-as  években jelent meg, és terjedt 
el,67 és mint ilyen, a személyes adatok védelmének aktív oldalát képezi.

Az információs önrendelkezés egyik oldalról lehetővé teszi a döntés szabadságát, 
ideértve, hogy ez alapján a döntés alapján cselekedjünk.68 Másik oldalról pedig lehetővé 
teszi az önrendelkezésen alapuló fejlődést és kibontakozást.69

Az egyén személyiségének általános képét a különböző társadalmi szerepekben meg-
nyilvánuló cselekményei és kommunikációja határozza meg. A személyiség fejlődése 
megköveteli, hogy az ember képes legyen képviselni ezeket a szerepeket, és ezek visz-
szatükröződjenek a másokkal való kommunikációjában. Az egyéni fejlődés és kibonta-
kozás akkor lehet sikeres, ha az egyén ellenőrizni tudja személyiségének nyilvánosságra 
hozatalát, közzétételét. Ha az egyén nem tudja követni, hogy adatai mikor és milyen 
körülmények között kerültek közzétételre, úgy korlátozódik azon képessége, hogy önren-
delkezési ügyeiben tervezzen, döntsön.70 Az önrendelkezési döntés részét képezi az is, 

64 Simitis 1987, 744.
65 Gavison 1980, 455.
66 Roessler–Mokrosinska 2013, 8.
67 Infojegyzet 2018. február 14. Információs önrendelkezési jog 2. (2018). 
68 Sári–Somody 2008
69 Rossnagel–Richter 2016, 261.
70 BVerfGE 65, 1 [43].
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hogy az egyén az egyes társadalmi szerepeiben milyen információt oszt meg másokkal. 
Ez az autonóm döntéshozatal az információs önrendelkezés védett tárgya, amely sérül 
akkor, ha az adott személy adatait valaki az akarata ellenére, esetleg tudomása nélkül 
birtokolja, megismeri.71

Fontos azt is leszögezni, hogy az információs önrendelkezés nem csupán az adat 
alanyának személyes joga. Ez az alapja a szabad és demokratikus kommunikációnak is. 
Az a társadalmi és jogi rend, ahol az állampolgárok nem tudják, hogy adott helyzetben 
ki és mit tud róluk, az összeférhetetlen az információs önrendelkezési joggal. Az nem 
csak akadályozza a személyes fejlődést, de a közérdeket is sérti, mivel az önmeghatározás 
alapvető eleme egy szabad, demokratikus közösségnek, és csak az ilyen közösségben 
képesek a tagok önálló cselekvésre, amely a közösség fejlődésének lényeges eleme.72

Emiatt az információs önrendelkezési jog korlátját képezi mindazon állami intézkedé-
seknek, amelyek végrehajtását követően az állampolgárok bizonytalan helyzetbe kerül-
nek, mégpedig azért, mert nem tudják, hogy pontosan ki és mit tud róluk. Amiatt szüksé-
ges ezen állami beavatkozásokat megfelelő korlátok közé helyezni, mert ez a bizonytalan 
állapot, illetőleg az ettől való félelem korlátozza a közösség tagjainak cselekvéseit.73

Mindezekből következik, hogy a profilalkotás szabályainak tiszteletben kell tar-
tani mindazokat a személyes adatokat is, amelyeket a magánszemélyek az interneten 
keresztül bonyolított kommunikációjukhoz, magatartásukhoz használnak. Vagyis például 
az OSINT alkalmazása során nyilvános honlapokon keresztül fellelt adatok esetében is, 
miképpen az adott személy bűnügyi adatain alapuló profiloknál.

A megkülönböztetés tilalma

A megkülönböztetés tilalmának térnyerését a polgári forradalmak egyenjogúság-kö-
veteléséhez lehet kapcsolni. Ezek a követelések arra irányultak, hogy mindenkire 
ugyanaz a jogrend érvényesüljön, az állam ne tegyen különbséget az emberek között se 
az államhoz való viszonyukban (politikai jogok gyakorlása), se magánjogi státuszukban 
(vagyonszerzés, öröklés). Ebben a felfogásban e jog lényege, hogy a társadalom tagjait 
ne illessék különleges jogosítványokkal, és ne terheljék különleges kötelezettségekkel. 
Az egyenjogúság biztosítása érdekében jelent meg az egyenlő bánásmód követelménye, 
amelynek egyik eleme a hátrányos megkülönböztetés tilalma.74 Az Alkotmánybíróság 
9/1990. (IV. 25.) AB határozatában kifejtette, hogy „a megkülönböztetés tilalma arra 
vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell 
kezelnie, azaz emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körülte-
kintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok 
és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni”.

71 BVerfGE 84, 192 [195].
72 BVerfGE 65, 1 [43]; BVerfGE 2006, 979.
73 BVerfGE 2006 979.
74 Sári–Somody 2008.
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Ezen elvek érvényesülésének célja a minden ember részvételét lehetővé tevő, demok-
ratikus és toleráns társadalmak fejlődésének biztosítása.75 Mindezek miatt a profilalkotás 
során is biztosítani kell a hátrányos megkülönböztetések elkerülését.

Az EJEE 14. cikke és a 12. számú protokollja tiltja a megkülönböztetést. E szerint 
az egyezményben meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden megkülönböz-
tetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti 
vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. Ugyanilyen 
tartalmú szabályt tartalmaz az Európai Unió Alapjogi Chartája is.

Az Alapjogi Charta 21. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint tilos minden megkülön-
böztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti 
kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális 
irányultság alapján történő megkülönböztetés. Ezen túlmenően pedig tilos az állampol-
gárság alapján történő minden megkülönböztetés is.

Az Alaptörvény XV. cikke szerint a törvény előtt mindenki egyenlő, minden ember 
jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja.

A megkülönböztetésre vonatkozó joganyagban fontos szerepet tölt be a Tanács 
2000. június 29-i  2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai szárma-
zásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (a továbbiakban: 
egyenlő bánásmód irányelv, 2000/43/EK tanácsi irányelv), amely az egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szól. E jogforrás szerint az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, 
hogy – az állam intézkedései során – nem állhat fenn közvetlen vagy közvetett, faji vagy 
etnikai származáson alapuló megkülönböztetés.

A megkülönböztetést a szakirodalom többféleképpen csoportosítja. A profilalkotás 
során a közvetlen megkülönböztetésnek, illetve a közvetett megkülönböztetésnek van 
meghatározó szerepe, ezért a továbbiakban a megkülönböztetés ezen két formájáról 
lesz szó.

Közvetlen megkülönböztetésről akkor beszélhetünk, ha egy személlyel szemben faji 
vagy etnikai alapon kevésbé kedvezően járnak el, mint ahogyan egy másik személlyel 
szemben hasonló helyzetben, illetve ha valamely személyt kedvezőtlenebb bánásmódban 
részesítünk teljesen vagy részben valamely védett területet érintő tulajdonsága miatt.

Például a terrorizmus veszélyére válaszul a rendőröknek lehetőségük van igazol-
tatni embereket, mert azt feltételezik, hogy az adott személy érintett terrorcselekmény 
elkövetésében. Ha a terrorveszély a Föld egy meghatározott területén tevékenykedő 
terrorszervezettől származik, úgy közvetlen megkülönböztetés valósul meg akkor, ha 
a rendőrök pusztán azon feltételezés alapján igazoltatnak valakit, hogy az adott személy 

75 Tanács 2000. június 29-i  2000/43/EK irányelve, 12 preambulumbekezdése.
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valószínűleg arról a földrajzi területről származik, mint ahonnan a terrorveszélyt jelentő 
terrorista csoport.76

Közvetett megkülönböztetésről pedig akkor beszélhetünk, ha egy látszólag semleges 
rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat bizonyos faji vagy etnikai származású személyeket 
más személyekhez képest különösen hátrányosan érint, kivéve, ha ez a rendelkezés, 
feltétel vagy gyakorlat jogszerű céllal objektív módon igazolható, továbbá e cél megva-
lósításának eszközei megfelelőek és szükségesek.

Közvetett megkülönböztetést valósított meg az alábbi példában található eset. A nyo-
mozó hatóság tagjai X városban – rutin ellenőrzés okán – este kilenc óra és hajnal egy óra 
közötti időben minden tizedik járművet megállítottak. Ebben az időközben X városban 
az autót vezető személyek 60% afrokaribi származású volt, noha a teljes lakosságon 
belüli arányuk nem érte el a 30%-ot. Emiatt megállapítható, hogy az intézkedés köz-
vetetten hátrányosan érintette a lakosság ezen csoportját. Figyelembe veendő, hogy ha 
az volt az akció oka, hogy ezen időközben számarányaiban nagyobb volt a közlekedési 
balesetek száma, mint más időszakokban, úgy ennek megelőzésére végrehajtott rendőri 
intézkedések szükségességének megítélésekor további szempontokat is figyelembe kell 
venni a megkülönböztetés megállapíthatóságához.

A megkülönböztetés ugyanakkor egyszerre több védett tulajdonság miatt is bekö-
vetkezhet. Ha egy rendőr igazoltat egy fiatal afroamerikai embert, és egyébként nem 
minden fiatalt és nem minden afrikai származású embert igazoltat ugyanolyan körül-
mények között, úgy az igazoltatott személyt kettő védett tulajdonsága miatt is hátrányos 
megkülönböztetés éri.77

A magánszféra védelmére, a személyes adatok védelmére és a megkülönböztetés 
tilalmára vonatkozó alapjogok jogforrásai

Ezen alapjogok közös jellemzője, hogy azok az állampolgárok jogaiként jelennek meg, 
amelyeket az államnak tiszteletben kell tartani. Ezek a jogok azonban nem korlátozhatat-
lanok, vagyis az állam alkothat olyan jogszabályokat, amelyek ezen jogokat korlátozzák. 
Ahhoz azonban, hogy az állam ezeket a jogokat valamilyen módon korlátozza, ahhoz 
megfelelő indokok szükségesek.

Az EJEE a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatban akként fogalmaz 8. cik-
kének (2) bekezdésében, hogy e jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben megha-
tározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban 
a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás 
vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme vagy mások 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.

Az EJEE megszövegezésekor az adatvédelmi jog térnyerése még nem volt megfigyel-
hető, így az egyezmény ezt az alapvető jogot külön nem is szabályozza. Fontos azonban 

76 FRA 2018, 25.
77 FRA 2018, 26.
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leszögezni, hogy az EJEB joggyakorlata a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog 
keretében értelmezi a személyes adatok védelmével kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, 
így a személyes adatok védelmével kapcsolatos jog korlátozására is csak a magánélethez 
fűződő jog korlátozására vonatkozó szabályok figyelembevételével kerülhet sor.

Az Alapjogi Charta 52. cikkének (1) bekezdése szerint az Alapjogi Chartában elismert 
jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által és e jogok lényeges tartalmának 
tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel, korlátozásukra 
csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és ténylegesen 
az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabad-
ságainak védelmét szolgálja.

Az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdése szerint az alapvető jogokra és kötelezett-
ségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog 
érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szük-
séges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának 
tiszteletben tartásával korlátozható.

Az Alapjogi Charta és az EJEE egymáshoz való viszonyát az Alapjogi Charta 52. cik-
kének (3) bekezdése szabályozza. E szerint, amennyiben az Alapjogi Charta olyan jogokat 
tartalmaz, amelyek megfelelnek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben biztosított jogoknak, akkor e jogok tartalmát és terjedel-
mét azonosnak kell tekinteni azokéval, amelyek az említett egyezményben szerepelnek. 
Ez a rendelkezés nem akadályozza meg azt, hogy az Unió joga kiterjedtebb védelmet 
nyújtson.

A magánszféra védelme

A magánszféra védelme megjelenik az EJEE, az Alapjogi Charta és az Alaptörvény 
rendelkezései között is.

Az EJEE 8. cikke 1. pontja szerint mindenkinek joga van arra, hogy magán- és csa-
ládi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. Az Alapjogi Charta 7. cikke szerint 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását 
tiszteletben tartsák. Az Alaptörvény VI. cikkének (1) bekezdése szerint pedig minden-
kinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó 
hírnevét tiszteletben tartsák.

A személyes adatok védelme

Az Alapjogi Charta 8. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a rá vonatkozó 
személyes adatok védelméhez, illetőleg a (2) bekezdés szerint az ilyen adatokat csak 
tisztességesen és jóhiszeműen, meghatározott célokra, az érintett személy hozzájárulása 
alapján vagy valamilyen más, a törvényben rögzített jogos okból lehet kezelni. Minden-
kinek joga van továbbá ahhoz, hogy a róla gyűjtött adatokat megismerje, és joga van 
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azokat kijavíttatni. Az Alaptörvény VI. cikkének (3) bekezdése szerint mindenkinek 
joga van személyes adatai védelméhez.

A profilalkotást érintő adatvédelmi szabályok összefoglalása

Az alábbiakban a profilalkotásra vonatkozó vagy azt érintő adatvédelmi szabályokat 
tekintjük át.

A profilalkotást érintő adatvédelmi szabályok egymáshoz való viszonya

Az Európai Tanács a stockholmi programjában célkitűzésként szerepelt a proaktív és hír-
szerzésre épülő megközelítés beépítése az Európai Unió belső biztonsági stratégiájába, 
illetőleg az információcsere és a megelőző intézkedések alkalmazásának növelése (Pol-
gárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa címet viselő stockholmi program 
Az Unió nemzetközi jelenlétének erősítése az igazságügy területén címet viselő fejeze-
tének büntetőjogot érintő 3.5.2. pontja).

Ennek egyik folyományaként kezelhetjük, hogy az Európai Unió jogalkotása újrasza-
bályozta a személyes adatok bűnügyi célú felhasználásának kereteit: így született meg 
a bűnügyi adatvédelmi irányelv78 és a GDPR79 is. Az automatizált profilalkotás mint 
a megelőző intézkedések egyik alapja bekerült a személyes adatok védelmére vonat-
kozó uniós szabályrendbe. Az új jogi normák megteremtésének fő célja az volt, hogy 
az egyre növekvő mennyiségű adatok kezeléséből származó előnyöket, és így a gazdasági 
fejlődést az Európai Unió kihasználhassa, ugyanakkor ne korlátozza az Európai Unió 
állampolgárainak fejlődését, tekintettel arra, hogy az a demokratikus társadalmak gaz-
dasági, kulturális és innovációs fejlődésének az alapja. Ezen szabályokat aztán a hazai 
jogalkotó átültette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a bűnügyi adatvédelmi 
irányelv kapcsán a rendőrségről szóló törvény (a továbbiakban: Rtv.) szabályai közé.

Összefoglalva elmondható, az adatvédelmi jog forrásai közül kiemelt jelentőséggel 
bír a GDPR, a bűnügyi adatvédelmi irányelv és az Infotv.

Az Infotv. 2. § (3) bekezdése szerint az Infotv. hatálya a személyes adatok bűnüldözési, 
nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelésére is kiterjed.

78 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i  2016/680 irányelve a személyes adatoknak az ille-
tékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatá-
lyon kívül helyezéséről (a továbbiakban: bűnügyi adatvédelmi irányelv; 2016/680 EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv).
79 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i  2016/679 rendelete a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vala-
mint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR, 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet).
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Újítás az adatvédelmi szabályozásban, hogy a GDPR szabályai a tagállami jogrend-
szerekben közvetlenül alkalmazandó. A GDPR – egyes különös szabályozást igénylő 
tárgykörök, így például a bűnügyi adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó területek 
kivételével – mindazon, személyes adatok kezelésével járó tevékenységekre alkalma-
zandó, amelyek az Európai Unió szabályozási kompetenciájába tartoznak.

A bűnügyi adatvédelmi irányelv szabályozási tárgya és célja, ami egyúttal az adat-
kezelés céljaként is kezelendő, hogy a természetes személyek védelmére a személyes 
adatokat az illetékes hatóságok a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 
a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása – így többek között 
a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelő-
zése – céljából kezelik. A jogszabály megalkotására azzal a céllal került sor, hogy az az 
adatvédelem magas szintjét biztosítsa a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyek-
ben való igazságügyi együttműködés területén, továbbá erősítse a kölcsönös bizalmat, 
és megkönnyítse az adatok szabad áramlását a tagállamok rendőrségi és igazságügyi 
szervei között.80

A bűnügyi adatvédelmi irányelv 2. cikkében részletezett szabálya szerint az irányelvet 
kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő 
kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő 
kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket 
egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

Összefoglalva elmondható, hogy a bűnügyi adatvédelmi irányelv hatálya kizáró-
lag egyes közrendvédelmi-közbiztonsági, bűnmegelőzési, bűnfelderítési, bűnüldözési, 
büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási tevékenységet – ideértve a szabálysértésekkel 
összefüggő tevékenységet – végző szervezetek adatkezelési jogviszonyaira terjed ki, 
így az annak előírásait átültető magyar jogi rendelkezések is e körre korlátozódhatnak.81 
Ezen cél alapján kell különbséget tenni abban, hogy a rendészeti feladatok ellátása során 
a GDPR-t vagy pedig a bűnügyi adatvédelmi irányelvet, pontosabban az ezeket átültető, 
az Infotv.-ben  található szabályokat alkalmazzuk.

A rendészeti adatkezelés esetében fontos, hogy az adatkezelésben részt vevő sze-
mély pontosan ismerje az adatkezelés célját. A bűnügyi adatvédelmi irányelv és a GDPR 
alkalmazása közötti az adatkezelés céljában ragadható meg legjobban. Ha az adatkeze-
lés célja bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a büntetés végre-
hajtása, illetve a közbiztonság fenntartása, úgy az adatkezelés a bűnügyi adatvédelmi 
irányelv hatálya alá tartozik, és így – figyelemmel a hazai szabályozásra – az adatke-
zelésre az Infotv. és a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Rtv.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ettől eltérő célú adatkezelés esetében 
elsősorban a közvetlenül hatályosuló GDPR szabályait, továbbá az Infotv. szabályait 
kell figyelembe venni.

80 A 2018. évi XXXVIII. törvény indokolása.
81 A 2018. évi XXXVIII. törvény indokolása.
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A profilalkotással érintett adatok jogi kategóriái

Az Infotv. szabályai szerint személyes adatnak minősül az érintettre vonatkozó bármely 
információ. Érintettként az a természetes személy kezelendő, akit bármilyen információ 
alapján azonosítanak, vagy azonosítható.

Egy természetes személy akkor azonosítható, ha közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható.

A személyes adatok közül különleges személyes adatnak minősül a faji vagy etni-
kai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a termé-
szetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok is.

Bűnügyi személyes adat a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselek-
ménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve 
a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat.82

A bűnügyi személyes adatok kezelése esetén – ha törvény, nemzetközi szerződés 
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik – a különleges 
adatok kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.83

A személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása 
és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában 
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztessé-
gesnek és törvényesnek kell lennie.84 Ez a szabály a jogszerűség és a tisztességes eljárás 
követelményét foglalja magában.

További fontos követelmény a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elve. Csak 
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen-
gedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető.85 A célhoz kötöttség követelményének lényege, 
hogy az adatgyűjtésre csak meghatározott és egyértelmű célból kerüljön sor, és az adatok 
kezelése ne történjen e célokkal össze nem egyeztethető módon.

82 Infotv. 3. §.
83 Infotv. 5. § (7) bekezdés.
84 Infotv. 4. § (1) bekezdés.
85 Infotv. 4. § (2) bekezdés.
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Az adattakarékosság elvének lényege, hogy a gyűjtött adatok az adatkezelés céljai 
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell hogy legyenek, és a szükséges mértékre 
kell korlátozódniuk, vagyis csak azok kezelhetők, amelyekre szükség van a jogszabályban 
kijelölt adatkezelési cél eléréséhez.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kap-
csolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha 
az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz 
szükségesek.86

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adat-
kezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.87 A pontosság elvé-
nek lényege, hogy a kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell 
lenniük; továbbá minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 
az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék 
vagy helyesbítsék.

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 
(korlátozott tárolhatóság követelménye).

Az adatkezelés során az adatok integritására és bizalmas jellegére vonatkozó köve-
telmények körében fontos kiemelni, hogy az adatok kezelését oly módon kell végezni, 
hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen 
a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelé-
sével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem 
(az integritás és bizalmas jelleg elve).88

A személyes adatok rendészeti kezelésének jogalapja és fontosabb szabályai

Általánosságban elmondható, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény rendeli 
el és törvény határozza meg a kezelhető adatok körét. Adatkezelés lehetséges továbbá 
akkor, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy a személyes adatot az érintett 
kifejezetten nyilvánosságra hozta. Különleges adat kezelhető továbbá akkor is, ha ezt 
a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében 
vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.89

Fontos, hogy a nyomozó hatóságok adatkérés keretében történő adatszerzése esetében 
az adatszerzés alapján szolgáltatott adatok kapcsán – mivel az kötelező adatszolgáltatás 
volt, és csak annyiban önkéntes, amennyiben egyébként a nem teljesítés szankcióval 
fenyegetett – nem beszélhetünk az önkéntes hozzájárulásról. Az ilyen adatok esetében 

86 Infotv. 4. § (3) bekezdés.
87 Infotv. 4. § (4) bekezdés.
88 Infotv. 4. § (4a) bekezdés.
89 Infotv. 5. §.
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tagállami jogszabályok rendelkezhetnek arról, hogy az érintett hozzájárulhat a személyes 
adatainak bűnügyi nyomozások keretében végzett DNS-vizsgálat lefolytatásához vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtásakor az érintett feltalálásának elektronikus azonosító 
igénybevételével történő figyelemmel kíséréséhez.90

A személyesadat-kezelés magában foglalja a személyes adatokon vagy adatállományo-
kon automatizált vagy más módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét, 
például a gyűjtést, a rögzítést, a rendszerezést, a tagolást, a tárolást, az átalakítást vagy 
megváltoztatást, a lekérdezést, a betekintést, a felhasználást, az összehangolást vagy 
összekapcsolást, az adatkezelés korlátozását, a törlést, illetve megsemmisítést is.

Lényeges szabály továbbá, hogy kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti 
az állam bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és üldözésére irányuló, valamint 
közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi sze-
mélyes adatokat.91

Eltérő jogszabályi követelmények az anonim adatok és a személyazonosítást  
lehetővé tevő adatok körében

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. Egy természetes személy azonosít-
hatóságának megállapításakor minden olyan eszközt figyelembe kell venni – ideértve 
például a megjelölést –, amelyet az adatkezelő vagy más személy észszerűen feltételez-
hető módon alkalmaz a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására. 
Annak megállapításakor, hogy mely eszközökről feltételezhető észszerűen, hogy egy 
adott természetes személy azonosítására fogják alkalmazni, az összes objektív tényezőt 
figyelembe kell venni, így például az azonosítás költségeit és időigényét, számításba véve 
az adatkezeléskor rendelkezésre álló tudomány és technológia állását. Az adatvédelem 
elvei ennek megfelelően nem alkalmazhatók az anonim információkra, vagyis az olyan 
információkra, amelyek nem azonosított vagy nem azonosítható természetes személyre 
vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimi-
záltak, hogy annak következtében az érintett többé nem azonosítható be.92

A személyes adatok gyűjtésének céljától eltérő célból végzett rendészeti adatkezelés 
akkor megengedett, ha az adatkezelő jogosult egyébként a személyes adatok kezelésére 
és az az uniós vagy tagállami joggal összhangban, az említett egyéb cél szempontjából 
szükséges és arányos (bűnügyi adatvédelmi irányelv 4. cikk (2) bekezdése). Ebbe a körbe 
tartozik a személyes adatok közérdekű archiválása, tudományos, statisztikai vagy törté-
nelmi célú felhasználása is, feltéve, hogy az érintettek jogaira és szabadságaira megfelelő 
garanciákat alkalmaznak.93

90 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 35. preambulumbekezdés.
91 Infotv. 5. § (4) bekezdés.
92 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 21. preambulumbekezdés.
93 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 4. cikk (2) és (3) bekezdés.
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Ha nem anonimizált adatokat közérdekű archiválás, tudományos, statisztikai vagy 
történelmi felhasználás céljából tovább tárolják, úgy a hatóságoknak megfelelő garan-
ciákat kell nyújtaniuk az adatvédelmi elvek érvényesülése érdekében. Idetartozik az az 
esetkör, amikor a bűncselekmények megelőzése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóságok azokat a személyes adatokat, amelyeket 
konkrét bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével vagy üldözésével 
összefüggésben gyűjtöttek, ennél szélesebb összefüggésben is kezeljék annak érdekében, 
hogy megértsék a bűnözői tevékenységeket, és a különböző felderített bűncselekmények 
közötti összefüggéseket feltárják.94

A fentiek alapján látható, hogy a rendészeti tevékenység gyakorlása során keletkezett, 
személyes adatnak nem minősülő információk szabadon kezelhetők, míg a személyes 
adatok kezelése esetén különbséget kell tenni aközött, hogy az adott személyes adatot 
anonimizálták-e. Az anonimizált adat jellemzője, hogy abból már nem lehetséges visz-
szafejtés útján se következtetést levonni az adat eredeti alanyára. Ettől meg kell külön-
böztetnünk az álnevesítést, vagyis a pszeudonimizáció.95 Az álnevesítés lényege, hogy 
az adatból önmagában nem lehetséges valamely személyre levonni következtetést, van 
azonban olyan adat, amely segítségével az adat alanya azonosíthatóvá válik. Például egy 
telefonszám pszeudonim adat, de a telefonszámhoz tartozó előfizetői adatok alapján már 
a telefonszám használója azonosítható.

A személyes adat anonimizálását követően szabadon kezelhető, ellenben a pszeudo-
nim adatok esetében az adatkezelés során fontos az adatvédelmi szabályok betartása.

A prediktív térképészet, illetve a prediktív kockázati profilalkotás esetében alkalma-
zandó jogszabályok meghatározásánál is abból kell kiindulni, hogy a profilalkotás során 
nem személyes adatokat vagy személyes adatokat, esetlegesen anonimizált személyes 
adatokat kezelnek-e. A prediktív térképészet fentebb vázolt példáinak jellemzője, hogy 
általában anonimizált személyes adatokat és nem személyes adatokat használnak újabb 
bűncselekmények elkövetési helyének meghatározásához, így ebben a körben kevesebb 
az adatvédelem által támasztott kötöttség. Ugyanakkor minden más esetben, főképpen 
ott, ahol valamely konkrét személy azonosítása vagy jellemzőinek meghatározása a cél, 
már az adatvédelmi szabályok szigorú rezsimjét kell alkalmazni.

A személyes adatok kezelése automatizált döntéshozatali eljárás, profilalkotás során

A profilalkotás fogalmát a GDPR, a bűnügyi adatvédelmi irányelv és az Infotv. is azo-
nosan kezeli. E jogszabályok szerint a „profilalkotás” a személyes adatok automatizált 
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely 
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen 
a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 

94 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 26–28. preambulumbekezdés.
95 Pók 2018, 1.
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preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A definícióból következik, hogy a profilalkotás fogalma a vizsgált jogszabályi környe-
zetben kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésére szorítkozik. A profilalkotást 
a fenti jogszabályok az automatizált döntéshozatal egyik esetköreként szabályozzák. 
Fontos továbbá az is, hogy az automatizált döntéshozatali eljárás során előírt többletkö-
vetelmények csak az automatizált döntéshozatali eljáráson alapuló adatkezelések esetén 
alkalmazandók, és nem szükséges figyelembevételük az egyéb, nem automatizált dön-
téshozatal körében kezelt adatok esetében.

A bűnügyi adatvédelmi irányelv szerint az olyan, kizárólag automatizált adatkeze-
lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amelynek joghatása az érintettre 
nézve hátrányos, vagy őt jelentős mértékben érinti, tilos, kivéve, ha azt az adatkezelőre 
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintettek jogaira 
és szabadságaira vonatkozó megfelelő garanciákról is rendelkezik, ideértve legalább 
az érintett jogát arra, hogy az adatkezelőtől emberi beavatkozást kérjen.

Az automatizált döntéshozatali eljárásokhoz kapcsolódóan az Infotv. is tartalmaz 
különös szabályokat. E szerint kizárólag automatizált adatkezelésen – így különösen 
profilalkotáson – alapuló, az érintett személyére vagy jogos érdekeire hátrányos vagy 
az érintettet jelentős mértékben érintő jogkövetkezményekkel járó döntés meghozatalára 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa 
kifejezetten lehetővé teszi. A jogszabály további követelményeket is támaszt a jogszerű 
automatizált döntéshozatali eljáráshoz. Az automatizált adatkezelés egyrészt nem sértheti 
az egyenlő bánásmód követelményét. Másrészt az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy 
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az érintettet – kérelmére – tájékoztatja a dön-
téshozatali mechanizmus során alkalmazott módszerről és szempontokról, és az érintett 
kérelmére a döntés eredményét emberi közreműködés alkalmazásával felülvizsgálja. 
Követelmény továbbá, hogy arra nem különleges adatok felhasználásával kerül sor. 
Különleges adatok felhasználásával végrehajtott automatizált döntés csak akkor jogszerű, 
hogy arra törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa felhatalmazást tartalmaz.96

Az automatizált döntések során végzett adatkezelés akkor jogszerű, ha nem sérti 
az egyenlő bánásmód követelményét. Ebből következik, hogy az ilyen döntések nem ala-
pulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin. Ezek a személyes adatok ugyanis 
természetüknél fogva különösen érzékenyek az alapvető jogok és szabadságok szem-
pontjából, különös védelmet érdemelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra 
nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordozhatnak.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti megy-
győződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természe-
tes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészség-
ügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

96 Infotv. 6. §.
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 vonatkozó személyes adatok kezelése csak akkor megengedett – az érintettek jogaira 
és szabadságaira vonatkozó megfelelő garanciák mellett –, ha arra feltétlenül szükség van.

Ennek további feltétele, hogy azt uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi, az érintett 
vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmét szolgálja; vagy az ilyen 
adatkezelés olyan adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra 
hozott.

Mindezek miatt kiemelten fontos, hogy valamely intézkedés ne alapuljon kizárólag 
védett tulajdonságra vonatkozó adatokon, annak jogszerű végrehajtásához további ada-
tokon alapuló bizonyítékok is szükségesek.

Az érintettek jogaira és szabadságaira vonatkozó megfelelő garanciának minősülnek 
az alábbi követelmények: a kérdéses adatok kizárólag az említett természetes személyre 
vonatkozó egyéb adatokhoz kapcsolódóan gyűjthetők, az adatokhoz való, az illetékes 
hatóság személyzete általi hozzáférésre vonatkozóan szigorúbb szabályokat megálla-
pítása vagy az adatok továbbításának megtiltása. Ezeknek az adatoknak a kezelését 
jogszabály lehetővé teheti abban az esetben is, ha az érintett egyértelműen beleegyezett 
az olyan adatkezelésbe, amely az számára különösen tolakodó jellegű. Azonban önma-
gában az érintett hozzájárulása nem szolgálhat jogalapul az ilyen különleges személyes 
adatok illetékes hatóságok általi kezeléséhez.97

Automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amelynek célja a rá vonatkozó 
egyes személyes jellemzők értékelése, és amely rá nézve hátrányos joghatással járna, vagy 
őt jelentős mértékben érintené, csak akkor alkalmazható, ha arra megfelelő garanciák 
mellett kerül sor. Ilyen garancia az érintett külön tájékoztatás biztosításához és az ahhoz 
való joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kapjon, különösen hogy kifejtse állás-
pontját, ahhoz való jogát, hogy magyarázatot kapjon az effajta értékelés alapján hozott 
döntésről, és hogy megtámadja a döntést. A természetes személyekre vonatkozó olyan 
profilalkotás, amely az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél 
fogva különösen érzékeny személyes adatok alapján történő megkülönböztetést eredmé-
nyeznek, a Charta 21. és 52. cikkében meghatározott feltételek szerint tilos.98

Annak érdekében, hogy az érintett gyakorolhassa jogait, az érintettnek nyújtott tájé-
koztatásnak – az adatkezelő honlapján is – könnyen hozzáférhetőnek és könnyen érthető-
nek kell lennie, ideértve azt is, hogy azt világos és közérthető nyelven fogalmazzák meg. 
Az ilyen tájékoztatást hozzá kell igazítani a kiszolgáltatott helyzetben lévő természetes 
személyek, így például a gyermekek szükségleteihez.99

Az érintettek jogainak gyakorlását elősegítő módokat kell biztosítani, ideértve külö-
nösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítésének, törlésének 
és az adatkezelés korlátozásának térítésmentes kérelmezésére és adott esetben megszer-
zésére szolgáló mechanizmusokat. Az adatkezelőt kötelezni kell arra, hogy az érintett 
kérelmére indokolatlan késedelem nélkül adjon választ, kivéve, ha az adatkezelő ezzel 

97 2016/680. számú irányelv 37. preambulumbekezdés.
98 2016/680. számú irányelv 38. preambulumbekezdés.
99 2016/680. számú irányelv 39. preambulumbekezdés.
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az irányelvvel összhangban az érintett jogainak korlátozását alkalmazza. Továbbá, ha 
a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy túlzóak, azaz ha például az érintett 
indokolatlanul és ismétlődően fordul tájékoztatásért, vagy ha az érintett visszaél a tájé-
koztatáshoz való jogával, és például hamis vagy félrevezető információkat terjeszt elő 
a kérelmében, az adatkezelő észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem 
alapján történő intézkedést.100

Az adatkezelővel kapcsolatban fontos szabály, hogy a hatáskörébe tartozó összes 
adatkezelési tevékenységének kategóriáiról nyilvántartást vezet. Minden adatkezelőt 
és adatfeldolgozót kötelezni kell arra, hogy a felügyeleti hatósággal együttműködjön, 
és az említett nyilvántartást kérésre hozzáférhetővé tegye, így az érintett adatkezelési 
műveletek esetlegesen ellenőrizhetők. A nem automatizált adatkezelési rendszerekben 
a személyes adatok kezelését végző adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak hatékony 
módszereket kell alkalmaznia az adatkezelés jogszerűségének bizonyítására, az önel-
lenőrzés lehetővé tételére, valamint az adatok integritásának és biztonságának szava-
tolására, például naplók vagy más nyilvántartások formájában. Naplózni kell legalább 
az automatizált adatkezelési rendszerben végzett adatkezelési műveleteket, például 
a gyűjtést, a módosítást, a betekintést, a közlést – ideértve a továbbítást is –, az össze-
kapcsolást és a törlést. A naplóban olyan módon kell bejegyezni a személyes adatokba 
betekintő vagy azokat közlő természetes személyek személyazonosságát, hogy abból 
a bejegyzésből igazolható legyen az adatkezelési művelet indokoltsága. A naplók kizá-
rólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzésére, önellenőrzésre, valamint az adatok 
integritásának és biztonságának szavatolására, valamint büntetőeljárások keretében 
használhatók fel. Az önellenőrzés az illetékes hatóságoknál lefolytatott belső fegyelmi 
eljárásokat is magában foglalja.101

Bűnüldözési célú adatkezelés

Bűnüldözési célú adatkezelésről akkor beszélünk, ha a jogszabályban meghatározott 
feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek meg-
előzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefoly-
tatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére 
és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való 
közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapí-
tott jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy sze-
mély (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység 
keretei között és céljából – ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok 
levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is – (a továb-
biakban együtt: bűnüldözési cél) végzi az adatkezelést.102

100 2016/680. számú irányelv 40. preambulumbekezdés.
101 2016/680. számú irányelv 57. preambulumbekezdés.
102 Infotv. 3. §.
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Bűnüldözési célú adatkezelés esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy ren-
delkezése alapján eljáró adatfeldolgozó – ha az aránytalan nehézséggel vagy költséggel 
nem jár – az általa kezelt személyes adatokat annak alapján rendszerezi, hogy azok azon 
érintettek személyes adatai,

a) akik tekintetében alapos okkal feltételezhető, hogy bűncselekményt vagy szabály-
sértést követtek el, vagy bűncselekményt készülnek elkövetni,

b) akik büntetőjogi vagy szabálysértési felelősségét jogerősen megállapították,
c) akik bűncselekmény vagy szabálysértés sértettjei voltak, vagy akikről megalapozot-

tan feltételezhető, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés sértettjei lehetnek, vagy
d) akik az a)–c) pontban meghatározottakon túl bűncselekménnyel vagy szabálysértés-

sel, vagy azok elkövetőivel kapcsolatba hozhatóak, így különösen, akik a büntetőel-
járás során tanúként meghallgathatóak, a bűncselekményről vagy a szabálysértésről 
információval szolgálhatnak, vagy az a) és b) pontban meghatározott érintettekkel 
kapcsolatban állnak vagy velük összefüggésbe hozhatóak.103

Bűnüldözési célú adatkezelés esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy ren-
delkezése alapján eljáró adatfeldolgozó – ha az aránytalan nehézséggel vagy költséggel 
nem jár – egyértelműen megkülönbözteti az érintettel kapcsolatba hozható tényeket 
és az érintettel kapcsolatba hozható szubjektív értékeléseket.104

A profilalkotáshoz kapcsolódó nemzetközi joggyakorlat bemutatása

A profilalkotást érintik mind az EJEB, mind pedig az EUB egyes döntései, az alábbi-
akban ezek közül a legfontosabbakra térünk ki, bemutatva a német Alkotmánybíróság 
álláspontját is a kérdésben.

Az EJEB releváns ítéleteinek bemutatása a magánszféra  
és az adatvédelem kapcsán

Az EJEB joggyakorlatában az EJEE 8. cikkének van a legnagyobb relevanciája a profi-
lalkotás kapcsán.

Az EJEB által alkalmazott arányossági teszt elemei

Az EJEB a 8. cikk szabályai alá sorolta mindazokat a kérdéseket, amelyeknél az állami 
beavatkozás személyes adatok védelmét is érintette, továbbá ezen cikk hatálya alatt 
bírálja el a bíróság az identitáshoz és a személyiség szabad kibontakozásához való jogot, 
és a másokkal való kapcsolattartáshoz fűződő jogot korlátozó állami intézkedések jog-
szerűségét is.

103 Infotv. 7. § (1) bekezdés.
104 Infotv. 7. § (2) bekezdés.
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A személyes adatok állam általi felhasználásának indoka túlnyomórészt az, hogy azok 
segítségével a biztonság (nemzetbiztonság, közbiztonság stb.) nagyobb fokban garantál-
ható. Az utóbbi évek tendenciái abba az irányba mutatnak, hogy az emberek biztonság 
iránti igénye miatt hajlandóak jóváhagyni azokat az állami beavatkozásokat, amelyek 
a biztonság elérése érdekében alapjogokat korlátoznak. Egy ilyen beavatkozás – leegy-
szerűsítve – akkor megfelelő, ha a beavatkozással elért előny arányban van az okozott 
jogkorlátozással. Az EJEB gyakorlatában több esetben vizsgálta már az adatkezelésre 
vonatkozó állami jogszabályokat abból a szempontból, hogy az azokkal okozott jogkor-
látozás arányban áll-e az elérni kívánt céllal.

Az ilyen vizsgálat az úgynevezett arányossági teszt alkalmazásával történik, amely 
tulajdonképpen – miként azt Székely Iván, Somody Bernadett és Szabó Máté Dániel 
cikkében könnyen érthető módon bemutatják – négy altesztből áll: legitim cél tesztje, 
alkalmassági teszt, szükségességi teszt és végül a szűk értelemben vett arányossági teszt.105 
Tehát ahhoz, hogy eldönthessük, hogy valamely nemzeti jogszabály megfeleltethető-e 
az EJEE-nek, úgy azt ennek a tesztnek kell alávetni.

Az első alteszt szerint egy alapjog korlátozását kizárólag olyan cél igazolhatja, amely 
a társadalom valamely alapértékét fejezi ki. Tipikusan ilyen az alapvető emberi jogok 
védelme és a közérdek szolgálata. Az alkalmassági teszt azt vizsgálja, hogy a jogkor-
látozás megfelel-e a kitűzött cél elérésének, van-e észszerű kapcsolat a korlátozó jog-
szabállyal elérni kívánt cél és a korlátozás eszköze között, illetve az eszköz alkalmas-e 
a cél elérésére.

A szükségességi teszt azt vizsgálja, hogy a cél elérése érdekében a lehető legkevésbé 
korlátozó eszközt alkalmazzák-e a jogszabályban (az érthetőség kedvéért, például ha 
valami beszerezhető adatszerző tevékenység keretében, akkor nem kell kényszerintéz-
kedést (kutatást, lefoglalást) alkalmazni).

Az utolsó teszt a bírói mérlegelés valódi terepe, amely két érték összemérését jelenti: 
a korlátozás céljában kifejeződő értékét, illetve a korlátozott alapvető jogot. Akkor tekint-
hető igazoltnak valamely alapvető jog korlátozása, ha a jogkorlátozási cél megvalósítá-
sával elérhető előnyök megfelelően arányban állnak az alapjogba történő beavatkozás 
mértékével.106

A biztonság szintjének emelését célzó megfigyelés azáltal érinti a polgárokat, hogy 
eszközei és módszerei személyes adatok gyűjtésével, tárolásával, használatával és hoz-
záférhetővé tételével járnak, kizárják a saját személyes adatokhoz való hozzáférést, vagy 
korlátozzák a személyes információk feletti kontrollt.107

A 8. cikk arányossági tesztje abban áll, hogy a magánszférába a biztonság garantálása 
érdekében történő állami beavatkozást lehetővé tevő jogszabályokban meghatározott 
intézkedések akkor igazolhatók, ha e két érték (magánszféra és biztonság) egyensúlyban 
áll egymással.

105 Székely–Somody–Szabó 2017, 8. 
106 Székely–Somody–Szabó 2017, 9. 
107 Burgatz vs. Switzerland és Fiedl vs. Austria.
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Az alábbiakban azok a jogesetekben megfogalmazott jogértelmezéseket mutatjuk 
be, amelyek a profilalkotás kapcsán szóba jöhetnek. A jogesetek bemutatásának célja, 
hogy azon keresztül jobban érthetőek legyenek azok a határok, amelyeket az állami 
beavatkozásokkal nem szabad átlépni.

A profilalkotás és a magánszféra kapcsolata

A profilalkotás kapcsán első kérdésként szükséges azt tisztázni, hogy a profilalkotás 
jelent-e egyáltalán beavatkozást a magánszférába.

A rendészetben alkalmazott profilalkotás nem csupán az adatok gyűjtését jelenti, 
hanem ahhoz hozzátartozik a korábban gyűjtött és rendelkezésre álló adatok felhasz-
nálása. A profilalkotás során a profilok létrehozása az esetek túlnyomó részében már 
eleve az állam hatóságainak birtokában lévő adatokból történik. Ezzel kapcsolatban 
felmerülhet a kérdés, hogy ha az állam eleve jogszerűen jutott már az adat birtokába, 
akkor azzal miért ne kezdhetne szabadon azt, amit akar?

Az EJEB a kérdés kapcsán rögzítette, hogy a magánélet védelme nem csupán az adott 
személy magánéletterében (otthonában, autójában, számítógépén) érvényesül, hanem azt 
adott esetben a hatóságoknak szélesebb körben is tiszteletben kell tartaniuk. A Bíróság 
a von Hannover v. Germany ügyben kimondta, hogy valamely személynek más szemé-
lyekkel történő interakciója során is van egy olyan zónája, amely a magánélethez tartozik. 
Ezt erősítette meg a P.G. & J.H. v. United Kingdom ügyben is.

Az ügy tényállása szerint egy bankrablásról szóló terv okán lehallgatták a személy 
lakását. Utóbb pedig – miután a lehallgatott személy az önkéntes hangminta adását meg-
tagadta – a cellájában lévő fedett nyomozóval titokban folytatott beszélgetését rögzítették, 
majd az így rögzített felvételt összevetették a lakásban rögzített felvétellel, megállapítva 
a két hang azonosságát.

A magánszféra védelmének szükségessége felmerül abban az esetben is, ha egy ilyen 
felvételt a hatóságok valamely nyilvános forrásból megszereznek, vagyis akkor is, ha azt 
nem valamely titkos intézkedés keretében szerzik meg. Bár általában a felvételeket azért 
készítik, hogy a beszélgetések tartalmát használják fel, a bíróság megállapította, hogy 
a hangminta céljára nyilvánosan rögzített felvételek készítése szintén a 8. cikk hatálya alá 
tartozik, ha a hangmintát az érintett hangjából állítják elő, és kifejezetten abból a célból 
elemzik, hogy a személyét további személyes adatai tekintetében azonosítsák. A személy 
hangjának rögzítése és elemzése, az érintett személyes adatai kezelésének tekinthető.

A bíróság hasonló megállapításra jutott az adattárolás (on the storage) (Leander v. 
Sweden, Rotaru v. Romania, Amann v. Switzerland), a további adatmegőrzés (further 
retention) (S. and Marper v. United Kingdom), és a terjesztéssel (diffusion of personal 
data) (Peck v. United Kingdom, Z. v. Finland) kapcsolatban is.

Ezek a döntések egyértelművé tették, hogy a személyes adat használata beavatkozást 
jelent a magánéletbe, és ezért az ilyen állami magatartást legitimálni kell. A hatósá-
goknak kötelességük figyelembe venni a magánszemélyeknek a magánélet tiszteletben 
tartásához fűződő jogát, amikor ilyen adat további használatáról döntenek. Vagyis ha 
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valamely adat a hatóság (akár a nyomozó hatóság, akár más hatóság) birtokában van, 
az nem jelenti azt, hogy azzal kötöttség nélkül bármilyen további adatkezelést végezhet. 
A személyes adatra végrehajtott utólagos magatartások esetében is megilleti a személyt 
a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogának védelme, és ehhez kapcsolódóan 
a személyes adatok védelme is, vagyis az ilyen adatkezelésre csak olyan jogszabály 
alapján kerülhet sor, amely megfelel az EJEE 8. cikk 2. pontjában foglalt jogkorlátozási 
lehetőségeknek.

A joggyakorlatból levonható tehát a következtetés, hogy a profilalkotás teljes folya-
matát megfelelő módon szabályozni kell.

A nemzeti jogszabály legitimitása

Egy beavatkozás akkor jogszerű, ha annak a hazai jogban van jogalapja, vagyis van 
olyan jogszabály, amely lehetőséget biztosít a hatóság számára annak alkalmazására.

A bíróság, miként azt a P.G. & J.H. v. United Kingdom ügyben kifejtette, ebben 
a körben a jog minőségét (quality of the law) is vizsgálja. Ez a vizsgálat abból a szem-
pontból történik, hogy a jogszabály megfelelő biztosítékot nyújt-e az alkalmazása során 
az önkénnyel szemben (például önkényes egy jogalkalmazás, ha az figyelmen kívül 
hagyja a jogszabályokat, illetve a jog nem megfelelő, ha az önkényes jogértelmezésre, 
és így önkényes jogalkalmazásra ad lehetőséget).

Ez a követelmény a profilalkotás körében fontos szerephez jut. Ha az emberek nem 
tudják, hogy adataikat felhasználták, úgy nem tudnak fellépni az ilyen jellegű állami 
beavatkozásokkal szemben sem. Ha nem látható át valamely profilalkotás során használt 
algoritmus kiválasztási mechanizmusa, úgy nem lehet kizárni azt, hogy abban önkényes 
adatszolgáltatás, önkényes adatszelekció történt.

A Gillan and Quinton v. United Kingdom ügyben a bíróság megállapította a magá-
nélethez fűződő jog megsértését, mivel az általa vizsgált jogszabály alapján végrehajtható 
igazoltatások és motozások alkalmazása nem felelt meg a korlátozás azon kritériumá-
nak, miszerint arra csak a törvényben meghatározott esetben kerülhet sor. A bíróság 
álláspontja szerint a jogkorlátozás nem volt megfelelően szabályozva (not in accordance 
with law).

Az Egyesült Királyságban 2000-ben  elfogadott Terrorizmusról szóló törvény (Ter-
rorism Act 2000) 44–47. szakaszai alapján a rendőség bizonyos körben, terrorcselek-
mény elkövetésére alkalmas tárgyak kutatása érdekében felhatalmazást kapott arra, 
hogy magánszemélyeket igazoltasson, illetve motozzon meg akkor is, ha egyébként nem 
merült fel a gyanúja annak, hogy jogszerűtlen magatartást valósítottak meg. Az ellenőr-
zést megtagadó személyeket bírsággal lehetett sújtani.

A nyomozó hatóság intézkedése, bár jogszabályon alapult, azt utóbb az EJEEB még-
sem találta megfelelő jogalapnak a rendőri igazoltatásokhoz. Álláspontja szerint az állami 
beavatkozás súlyát fokozta, hogy arra nyíltan került sor, felfedve ezáltal a személyes 
adatait, pusztán az igazoltatással.
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A bíróság úgy találta, a rendőrség túl széles, parttalan jogosultságot kapott a törvény-
nyel, miközben a magánszemélyek számára nem biztosított kellő védelmet, garanciát 
arra, hogy az önkényes jogalkalmazással szemben fellépjen. Megjegyezzük, a bíróság 
megállapította továbbá azt is, hogy ez a fajta szabályozás a diszkriminatív jogalkalmazás 
lehetőségét is magában hordozza, ennek részleteiről azonban majd a következő fejezetben 
esik szó. A törvényben foglalt felhatalmazás hatóköre mind területileg, mind időben túl 
széles volt, illetőleg túl széles körben adott mérlegelési lehetőséget a nyomozó hatóság 
tagjainak. Ez alapján tehát az adott jogintézmény nem volt megfelelően szabályozva.

Hasonló döntés született a digitális megfigyelésre (digital surveillance) vonatkozó 
Liberty and Others v. United Kingdom ügyben is. Az Egyesült Királyság kapcsán szüle-
tett ítélet alapját az képezte, hogy a kormányzattal kapcsolatban álló hírközlési szolgáltató 
1990 és 1997 között több, Írországgal kapcsolatba hozható szervezet teljes hírközlési 
adatállományát rögzítette.

A bíróság szerint a kormányzat által működtetett, tömeges megfigyelésre alkalmas 
rendszer megsértette a magánélethez való jogot, mivel az adatmegőrzést előíró releváns 
belföldi jog nem határozta meg világosan a lehallgatások hatókörét, és nem biztosított 
megfelelő védelmet a joggal való visszaéléssel szemben sem.

Mindezen döntések lényegét a profilalkotásra vonatkoztatva az alábbiakat szükséges 
figyelembe venni. A profilalkotásnak szüksége van jogszabályi alapra, az állampolgá-
roknak pedig megfelelő biztosítékokra az eljárás minden szakaszában. A profilalkotás 
során jogszabályokon keresztül kell biztosítani, hogy a polgárok átláthassák és megértsék, 
miért került sor az eljárásra, annak keretében a kiválasztásra, milyen adatból történt 
a profil elkészítése, és az milyen módon alkalmazták.

A legitim jogszabállyal szemben támasztott további követelmények

A legitim beavatkozás következő feltétele, hogy annak megfelelő célja kell legyen. 
Ez a követelmény nem támaszt irreális elvárást, a profilalkotás indoka a rendészeti profi-
lalkotás kapcsán a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, illetve 
mások jogainak és szabadságainak védelme, vagyis olyan indokok, amelyek megfelelnek 
a jogkorlátozás EJEE-ben  írt feltételeinek.

A legitim beavatkozás következő feltétele a szükségesség és az arányosság, vagyis 
annak igazolása, hogy a beavatkozás szükséges egy demokratikus társadalomban (neces-
sary in a democratic society).

A szükségesség fogalma a bíróság gyakorlatában nem jelenti egy szigorú szüksé-
gességi teszt kötelező alkalmazását. Lehetővé tesz bizonyos fokú mérlegelést, amely 
a vizsgálat tárgyától függően változhat. Fontos ugyanakkor, hogy az értelmezés módja 
korlátozott.108

A bíróság több ügyben, így a Leander v. Sweden, Silver v. United Kingdom, Handy-
side v. United Kingdom ügyekben is megfogalmazta, hogy valamely beavatkozás akkor 
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elfogadható, ha az választ ad egy égető társadalmi szükségletre/problémára (a pressing 
social need), és arányban áll az elérni kívánt legitim céllal (proportionate to the legiti-
mate aim pursued).

Az intézkedésnek egyrészt legitim célja kell legyen, és okozati kapcsolatban kell 
állnia az elérni kívánt célokkal, vagyis alkalmasnak kell lenni annak elérésére. Fontos 
követelmény továbbá, hogy ne szűkítse a jogokat annál jobban, mint amennyire az szük-
séges, figyelembe véve a társadalmi probléma kezelésére adható alternatív lehetőségeket. 
Továbbá megfelelő ilyen alternatíva hiányában – figyelemmel az arányosság követelmé-
nyére – az intézkedéssel elérhető (társadalmi) haszonnak magasabbnak kell lennie, mint 
annak költségei, vagyis a jogkorlátozással okozott (társadalmi) hátrányok.

A profialkotás kapcsán a bíróság esetjogából következik, hogy önmagában az a körül-
mény, hogy az adatok gyűjtésére vonatkozó jogkorlátozás – figyelembe véve az adat-
gyűjtés célját – arányos volt, még nem jelenti egyúttal azt, hogy az adatok megőrzése, 
tárolása, illetve az azzal végzett egyéb adatkezelői művelet is egyúttal megfelel az ará-
nyosság követelményének.

A további magatartások újabb és más jellegű arányossági vizsgálati szempontok 
figyelembe vételét indokolják (S. and Marper v. United Kingdom ügy). Az ügy érin-
tettje kérte, hogy töröljék az adatait (ujjnyomat, dns profil) az NDA adatbázisból (ame-
lyet a nyomozó hatóság tagjai bűnelkövetők azonosítására használtak), arra tekintettel, 
hogy a vele szemben lefolytatott büntetőeljárásban felmentették. A bíróság megvizsgálta 
a vonatkozó szabályokat, és akként foglalt állást, hogy bár az adatok gyűjtése jogszerű 
volt, azonban azoknak a személyeknek az adatait, akiket felmentettek, vagy akivel szem-
ben a vádat ejtették, a gyanúsítás során keletkezett adataik további tárolása jogellenes. 
A bíróság döntése indokaként az adattárolásban rejlő stigmatizációs kockázatot emelte 
ki problémaként.

A stigmatizációs hatás (labelling, címkézési teóriák) lényege – miként az Ken Kesey 
Száll a kakukk fészkére című művében is jól érzékelhető –, hogy a stigmatizált emberek 
előbb utóbb a stigmájuk szerint kezdenek viselkedni. Például ha valakit bűnözőként 
kezelnek, akkor az adott személy hajlamos lesz bűnözői magatartás tanúsítására.

A bíróság álláspontja szerint a jogszerű célra gyűjtött adatok tárolása azt követően is, 
hogy azok már a cél elérését nem szolgálják, nem hasznos a társadalom számára, mivel 
azokat a személyeket, akik nem követtek el bűncselekményt, ugyanúgy kezelték, mint 
akik bűncselekményt követtek el. Különösen jelentős a sérelem fiatalkorúak esetében, 
akiknél a fejlődésük és a társadalmi reintegrációjuk jelentős csorbát szenvedhet ezáltal.

A bíróság egy másik döntésében nem ellenezte meglévő, korábbi bűnelkövetők ada-
tainak felhasználását jövőbeli bűncselekmények elkövetésének előrejelzésére, de megkö-
vetelte ezzel kapcsolatban, hogy az érintett személyeket limitálják, és a kiválasztásnak 
meghatározott kritériumai legyenek (Van der Velden v. the Netherlands). Kimondta 
továbbá, hogy az a megközelítés, miszerint a rendszerben lévő több adat hatékonyabbá 
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teszi a rendszert, és ez indokolja az adatok megőrzését, aránytalanná teszi a beavatkozást 
(S. and Marper v. United Kingdom, M. K. v. France).109

Az Európai Unió Bírósága és a német Alkotmánybíróság döntése

Az EUB és a német Alkotmánybíróság is hozott releváns döntéseket a témánkra vonat-
kozóan, az alábbiakban ezekre a határozatokra térünk ki.

Az adatmegőrzési irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i  2006/24/EK irányelvet a nyil-
vánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános 
hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok meg-
őrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról (a továbbiakban: adatmegőrzési 
irányelv, 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) az EUB a C-293/12. és 
C-594/12. számú egyesített ügyekben érvénytelenné nyilvánította. A döntés folytatá-
saként a C-203/15. és C-698/15. számú egyesített ügyekben kimondta, hogy az irányelv 
alapján alkotott nemzeti jogszabályok sem feleltethetők meg az Európai Unió jogának. 
Az adatmegőrzési irányelv a hírközlési szolgáltatóknak (mobil szolgáltatók) kötelezett-
ségként írta elő a forgalmi, helymeghatározási és az előfizetői adatok 6-24 hónapig tör-
ténő megőrzését, és lehetőséget biztosított a nyomozó hatóságok számára ezen adatok 
felhasználására. A döntések lényege az volt, hogy mind az adatoknak a szolgáltatók 
általi megőrzése, mind pedig a nyomozó hatóságok ezen adatokhoz történő hozzáférése 
beavatkozást jelent a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogába. Rámutatott, hogy 
a megőrzés és a másodlagos felhasználás az érintett tájékoztatása nélkül azt az érzést 
kelti az emberekben, hogy a magánéletét folyamatosan megfigyelik, különösen azál-
tal, hogy olyan személyek adatait is rögzítették, akik nem voltak kapcsolatba hozhatók 
bűncselekmények elkövetésével. A bíróság kifejtette, hogy ez a fajta adatkezelés káros 
hatással van az államok demokratikus fejlődésére, mivel ezáltal korlátozódik a vélemény-
nyilvánítás szabadságának joga. A véleménynyilvánítás szabadsága azáltal sérül, hogy 
az állampolgárok nem használják a lehetséges kommunikációs csatornákat a lehallga-
tástól, megfigyeléstől való félelmükben, ami pedig az egyén fejlődésének, és így ezáltal 
a társadalom fejlődésének is korlátja.

A bíróság az adatmegőrzés puszta ténye miatt fennálló társadalmi jelenséget derm-
esztő hatásként (chilling effect) kezeli.

A gondolat gyökere Bentham börtönmodelljéhez, a Panopticonhoz kapcsolódik. Ebben 
a modellben a börtönőr látja a rabokat, de a rabok nem látják a börtönőrt. Foucault szerint 
ez a modell a mintája a jelenlegi nyugati társadalmaknak, ahol mindenkit megfigyel-
nek, de ebben senki sem lehet biztos. Emiatt a bizonytalanság miatt az állampolgárok 
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elővigyázatosak lesznek, és korlátozzák magatartásaikat, hogy azokból belső titkaikat 
ne lehessen megismerni.110

A chilling effect úgy kapcsolódik a magánélet tiszteletben tartásához és a vélemény-
nyilvánítás szabadságához, hogy a hatása alatt az emberek gondolkozása, olvasási szoká-
sai, kommunikációja megváltozik. Leegyszerűsítve, ha azért nem olvashatok valamely 
sajtóorgánumot, mert attól tartok, hogy akkor az adott sajtó politikai jellege alapján 
megbélyegeznek, ami miatt aztán hátrányos megkülönböztetés ér, akkor például kizárom 
annak a lehetőségét is, hogy az abban foglalt véleményt megcáfolhassam, saját állás-
pontomat megerősítsem. Ezáltal pedig lehet, hogy pont azt a politikai irányultságot éri 
veszteség, amely a saját véleményének kizárólagos érvényre juttatása érdekében elítéli 
az ellenzéki sajtóorgánumokban foglalt gondolatok terjedését, és amelynek feltétel nélküli 
követői emiatt feltétel nélkül stigmatizálják az embert.

Ha elfogadjuk a bíróság ítéleteiben foglaltakat, miszerint az összlakosságot érintő 
adatrögzítés félelmet és bizonytalanságot szül a lakosságban, akkor azt is el kell fogadjuk, 
hogy a lakosságnak ez a növekvő félelme bizalmatlanságot szül a hatóságok irányába, 
egyúttal pedig káros hatással van a társadalmi kohézióra is. Ez a bizalmatlanság oda 
vezethet, hogy az átterjed más állami intézményekre is. Egy Sarah Brayne által 2014-
ben  készített kvantitatív elemzés arra jutott, hogy azok a személyek, akiket a rendőrség 
igazoltatott, letartóztatott, bebörtönzött, a későbbiekben ritkábban léptek kapcsolatba más 
kormányzati szervekkel, ideértve a kórházi, munkaerőpiaci és oktatási intézményeket 
is, mint azok, akiknek nem volt kapcsolata a büntető igazságszolgáltatással. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a társadalmi kohézió erősödése helyett a társadalom egyes rétegeinek 
egyre fokozottabb mértékű elszigetelődése lesz megfigyelhető. Ez hosszú távon a mar-
ginalizálódott társadalmi rétegekben újabb bűncselekmények elkövetését indukálhatja.111 
Vagyis egyik oldalon a bűncselekmények felderítése érdekében korlátozzuk a magá-
nélethez való jogot, ugyanakkor a másik oldalon pedig ezzel olyan hatást érünk el, ami 
továbbra is szükségessé teszi az adatmegőrzést, ami mellett a társadalom és az állam 
közötti szakadék folyamatosan növekszik.

A bíróság összefoglalva megállapította, hogy nem megfelelő az olyan nemzeti sza-
bályozás, amely anélkül szabályozza a forgalmi és helymeghatározó adatok védelmét 
és biztonságát, különösen az illetékes nemzeti hatóságoknak a megőrzött adatokhoz való 
hozzáférését, hogy a bűnözés elleni küzdelem keretében történő e hozzáférést kizárólag 
a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljára korlátozná, és bíróság vagy függet-
len közigazgatási szerv előzetes felülvizsgálatához kötné, továbbá megkövetelné, hogy 
a szóban forgó adatokat az Unió területén őrizzék.

A Bíróság álláspontja szerint főszabály, hogy a bűnözés elleni küzdelem céljával 
összefüggésben csak azon személyek adataihoz lehet hozzáférést adni, akiket azzal gya-
núsítanak, hogy súlyos bűncselekmény elkövetését tervezik, ilyen bűncselekményt követ-
nek vagy követtek el, vagy pedig bármilyen más módon részesek ilyen  bűncselekmény 
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elkövetésében. Mindazonáltal különleges helyzetekben, mint például amikor a nemzet-
biztonság, a nemzetvédelem vagy a közbiztonság létfontosságú érdekét terrorcselekmé-
nyek veszélyeztetik, a további személyek adataihoz való hozzáférés akkor is megadható, 
ha léteznek olyan objektív tényezők, amelyek alapján megállapítható, hogy ezen adatok 
valamely konkrét esetben hatékonyan hozzájárulhatnak az ilyen tevékenységek elleni 
küzdelemhez. Itt érdemes megjegyezni, hogy a prediktív rendészet által nyújtott adatok 
kellő alátámasztásul szolgálhatnak különböző intézkedésekhez.

A bíróság döntése a profilalkotás kapcsán annyiban releváns, hogy a profilalkotás 
készítése több olyan személy magánszféráját is érinti, akiknek nincs kapcsolatuk a bűnös 
magatartásokkal. Akkor is fennáll a magánszféra érintettsége, amikor a profil alkalma-
zása során megvizsgálják, hogy a profil alapján valamely személy kapcsán intézkedések 
végrehajtása szükséges-e, vagy sem. Fontos követelménye volt a bíróságnak, hogy a több 
embert érintő beavatkozások során egy független szerv felügyelje a nyomozó hatóságok 
adatfelhasználását. Ezt a követelményt Magyarországon a hírközlési szolgáltatók adata-
inak nyomozó hatósági felhasználása kapcsán az ügyészség látja el.

Szükségesnek mutatkozik továbbá – figyelemmel a bírósági döntésekben szereplő 
iránymutatásokra –, hogy az érintett személyek tudomással rendelkezzenek arról, hogy 
személyes adataikat automatikus döntési eljárások során felhasználták, illetőleg ehhez 
kapcsolódóan megfelelő garanciákkal rendelkezzenek, így különösen, legyen lehetőségük 
az ilyen jellegű beavatkozások kapcsán jogorvoslatot kezdeményezni.

Az adatszűrés megítélése a német Alkotmánybíróság döntésében

A profilalkotás szempontjából fontos tanulságai vannak a német Alkotmánybíróság 
2006. április 4. napján hozott 1 BvR 518/02. számú döntésének is. Az Alkotmánybíróság 
egy érintett kezdeményezésére vizsgálta a nyomozó hatóság preventív jellegű adatszű-
rési tevékenységét (Rasterfahndung), amelynek célja az volt, hogy a 2001. szeptember 
11. napi terrortámadáshoz kapcsolódóan Németországban alvó terrorista sejteket azono-
sítson. Az alvó cellák azonosítása érdekében a német hatóságok a meglévő adatbázisokból 
adatszűrés alapján újabb adatbázisokat készítettek. Első körben a meglévő adatbázisban 
található összes személyt az alapján szűrték, szűkítve ezzel az adatbázist, hogy kik 
a muszlim vallásúak. Ez az adatbázis az Észak-Rajna-Vesztfália tartományában élő 5,2 
millió emberből 11 ezer embert tartalmazott. Az így leválogatott személyek adatait össze-
vetették további adatbázisokkal, gyanús összefüggések után kutatva, amely összevetés 
további 200–300 ezer embert érintett. Az így azonosított és gyanúsnak ítélt személyekkel 
kapcsolatban a nyomozó hatóság további nyomozási cselekményeket hajtott végre a ter-
rorista alvó sejthez való kapcsolódásának igazolása céljából. Az adatszűréssel létrehozott 
adatbázis alapján végzett nyomozási cselekmények azonban nem vezettek eredményre.

A német Alkotmánybíróság döntésében kifejtette, hogy az ilyen jellegű szűrési műve-
letek nem egyeztethetők össze a német alkotmánnyal. A szűrési műveletek egyes lépései 
mindazon embereknél, akiknél ténylegesen nem merült fel gyanú terrorista szervezethez 
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tartozásukról, beavatkozást jelentettek az adott személy információs önrendelkezési 
jogába.

Az alkotmánybíróság szerint ilyen beavatkozásokat csak korlátozott körben lehet 
arányosnak tekinteni. A beavatkozás csak akkor lehet arányos, ha arra konkrét, tények-
kel alátámasztott veszély vagy fenyegetés ad alapot. A veszély fennállásának pusztán 
általános igazolása nem elegendő, mivel ezek a beavatkozások hasonlóak az úgynevezett 
fishing expeditions, vagyis a zavarosban történő halászathoz. Nem lehet adatszűréseket 
végezni annak reményében, hogy annak segítségével találjanak valamilyen bűncselek-
mény gyanúját keltő tényt. Az ilyen beavatkozás sérti az arányosság követelményét.

Hasonlóan ehhez Ferguson jogtudós – az Amerikai Egyesült Államok negyedik alkot-
mánykiegészítése kapcsán – vizsgálta a gyanút megalapozó körülmények jelentőségének 
változását a Big Data által nyújtott rendészeti lehetőségek kapcsán.

A negyedik alkotmánymódosítás tiltja azt, hogy a hatóságok a polgárokat házkuta-
tással, irataik vagy más személyes tulajdonuk átvizsgálásával vagy lefoglalásával indo-
kolatlanul zaklassák.

A negyedik alkotmánymódosítás olyan szituációkban védi a polgárokat a hatóságok 
zaklatása ellen, amikor észszerűen elvárható a személyük és tulajdonuk háborítatlan-
sága. Például a rendőr nem követelheti meg egy békés járókelőtől, hogy mutassa meg 
a táskája tartalmát, de egy metrómegállóban felejtett táskát átkutathat. A megalapozatlan 
intézkedés következménye az azzal nyert bizonyíték felhasználhatóságának tilalma.

Ferguson megállapítása szerint érzékelhető egyfajta eltolódás a gyanút megalapozó 
magatartásra vonatkozó tények irányából az elkövető személyéhez kötődő jellemzők 
irányába. Álláspontja szerint pusztán az elkövető személyéhez köthető adatok alapján 
akkor lehet csak fennálló gyanút igazolni és ez alapján intézkedést kezdeményezni, ha 
kellő biztosítékok állnak rendelkezésre az önkényes, illetve nem kellően megalapozott 
feltevéseken nyugvó intézkedésekkel szemben az érintettek számára. Az arányosság 
követelménye csak így teljesülhet ezekben az esetekben.112

Bírósági gyakorlat a hátrányos megkülönböztetés kapcsán

Az EJEB a Carson and others v. United Kingdom ügyben a diszkrimináció kapcsán 
kifejtette, hogy akkor merül fel, ha valamely eljárásban tett különbség azonosítható 
jellemzőn vagy státuszon alapul analóg vagy lényegében hasonló helyzetek esetében. 
Diszkriminatívnak akkor számít valamely elbánás, ha a különbségtételnek nincs objektív 
és észszerű indoka, illetve ha az nem legitim célt szolgált, továbbá a különbségtételhez 
kapcsolódó arányosságban nincs észszerű kapcsolat az alkalmazott eszközök és a kitűzött 
célok között. A diszkrimináció tilalmának elve megköveteli, hogy a hasonló helyzeteket 
ne kezeljék különbözőképpen, és a különböző helyzeteket ne kezeljék ugyanúgy.

Az adatbányász algoritmusok alapvetően összefüggéseket tárnak fel az adatok között, 
ami alapján a profil alkalmazásakor azzal egyedi embereket, csoportokat határoznak meg, 

112 Ferguson 2015, 368.
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akik osztják az adott profil jellemzőit. Egy így keletkező profil több olyan jellemzőt, tulaj-
donságot is magában hordozhat, ami releváns különbségként értékelhető más személyek 
jellemzőihez képest. A diszkrimináció tilalma – azáltal, hogy bizonyos tulajdonságokat 
védelem alá helyez – meghatározza, hogy melyek lehetnek azok a releváns különbségek, 
amelyek figyelembe vehetők, és melyek azok, amelyek nem.

A diszkrimináció tilalma által védett tulajdonságok nem tekinthetők releváns 
különbségnek mindaddig, amíg nincs megfelelően megindokolva a figyelembevételük 
szükségessége, vagyis így nem lehetnek valamely különbségtétel alapjai. A megkülön-
böztetés tilalma – miként az a magánszférába történő beavatkozás vizsgálatakor is bemu-
tatták – a profilalkotás folyamatában minden fázisában érvényes szabály, így a profil 
megalkotásához szükséges adatok kiválasztásakor és a profil alkalmazásakor egyaránt.

A védett tulajdonságok alapján tehát nem lehet profilokat létrehozni, az így létrehozott 
profilt pedig nem lehet alkalmazni, csak ha erre megfelelő indok szolgált.

A profilalkotás szempontjából tanulságos az Európai Unió Bíróságának döntése 
a Heinz Huber kontra Német Szövetségi Köztársaság ügyben.

Az ügy tényállása szerint Németország működtetett egy regisztert (adatbázist, Aus-
landerzeintralregister AZR), amely a három hónapnál régebben Németország terüle-
tén tartózkodó nem német állampolgárok (ideértve az EU tagállamának állampolgárait 
és minden más állampolgárt is) személyes adatait tartalmazta. Az adatbázis működteté-
sének célja az volt, hogy a külföldi állampolgárok három hónapon túli tartózkodásához 
szükséges kérelmek elbírálását elősegítse. Az adatbázisban az adott személy alapvető 
adatain túl (név, születés, nem, nemzetiség) az országba történő belépésével kapcsolat-
ban keletkezett adatokat is tartalmazta, illetőleg az állampolgárságát is. Az adatbázis 
tartalmazta továbbá az adott személy kapcsán lefolytatott kiutasítási eljárások adatait, 
továbbá az adott személy azon bűnügyi adatait is, amelyek valamely súlyos bűncselek-
ményhez (kábítószer-kereskedelem, terrorcselekmény stb.) kapcsolódott. Az adatbázisban 
kezelt adatokat több célból is felhasználták, így letelepedési eljáráshoz kapcsolódóan, 
statisztikai célból, illetve bűnmegelőzési célból is. Ilyen tartalmú és ezáltal összehason-
lítható adatbázis, amely különösen az adott személy bűnügyi adatait tartalmazta, a német 
állampolgárokra vonatkozóan nem létezett.

A bíróság megállapította, hogy a külföldi állampolgárok adatait tartalmazó adatbá-
zisok működtetése mindaddig jogszerű, ameddig az a tartózkodási engedély kérelmek 
elbírálásához, kezeléséhez nyújt segítséget, és ameddig az csak azokat az adatokat tartal-
mazza, amelyek ezen eljárásokban meghozandó döntésekhez szükségesek. Illetve további 
követelmény a jogszerű működtetésükhöz, hogy az adatbázisban szereplő adatokat csak 
azon hatósági eljárások során használják fel, amelyek alapját képezték az adatok gyűjté-
sének, vagyis az adatgyűjtés ezen eljárások lefolytatása céljából történt.

Kijelentette továbbá, hogy önmagában az sem problémás, hogy a tagállam a saját 
állampolgáraira vonatkozóan nem működtett olyan adatbázist, ami ugyanazokat az adato-
kat tartalmazta, mint amit a tartózkodási engedélyek kapcsán gyűjtöttek külföldi állam-
polgárokról. Ennek oka, hogy a tartózkodási engedélyek elbírálásához további adatokra 
is szüksége volt a hatóságoknak, ez pedig legitimálta az adatbázisban található adatok 
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gyűjtését. Tehát, bár különbség volt a német állampolgárok és a külföldi állampolgárok 
személyes adatait tartalmazó adatbázisok között, ez önmagában nem volt diszkriminatív, 
mivel a különbségtétel megfelelő jogi célt szolgált, és az eltérő bánásmód arányos volt 
ezzel a céllal. Az eltérő bánásmód észszerűen kapcsolódott a jogi helyzetekben rejlő 
különbségekhez, és ezért igazolt volt.

A bíróság ugyanakkor aggályosnak találta az adatbázis bűnüldözési célú felhaszná-
lását a nyomozó hatóság által. Ennek oka pedig az volt, hogy mivel a bűnüldözési cél 
független az elkövető nemzetiségétől, állampolgárságától, ezért ez a cél nem igazolja 
az eltérő bánásmódot a nemzeti és más európai uniós állampolgárok között. Vagyis 
a többletadatok felhasználása, így az adott személy állampolgárságára vonatkozó adatok, 
nem szükségesek a bűnüldöző szervek feladatai ellátásához.

Ez az eset alapvetően a hatóságok által kezelt adatok és az azokhoz történő nyomozó 
hatósági hozzáférés kapcsán született, rögzítve azt, hogy a profilalkotásnál az állam-
polgárságon alapuló (védett jellemzőn alapuló) különbségtétel bűnüldözési célból nem 
megengedett.

Az adatokhoz történő nyomozó hatósági hozzáféréssel kapcsolatos megkülönböztető 
elbánás a profilalkotás további lépéseinél, így a profil elkészítésénél és annak alkalma-
zásánál is felmerülhet.

Barocas és Selbst 2016-os  tanulmányában öt diszkriminatív mechanizmust tárt fel 
az adatbányászat és profilalkotás kapcsán. Így tiltott bánásmódra vezethet, ha a beavat-
kozás eltérő módon érint csoportokat, ha a profilalkotás során nem ismerik fel a statisz-
tikai hibákat, ha a profilalkotás újból előállít korábbi megkülönböztetést. Idetartozik 
továbbá, ha nem elégséges faktorok figyelembevételével történik a profilalkotás, illetve 
a maszkolás esetében. Ez utóbbi esetkör az, ha a profilt készítő személy szándékos diszk-
riminációt véletlen hibaként tüntet fel. A maszkolás nem általános jelenség, kijelent-
hető, hogy jellemzően valamilyen gondatlanság okozza a diszkriminatív eredményre 
jutó profilok készítését. Ez utóbbi különösen problémás lehet azokban az esetekben, 
ahol a profilalkotás folyamatában egy piaci, nem rendészeti szereplőt is bevonnak, aki 
alapvetően gazdasági racionalitás és nem feltétlenül a jog elsődlegessége alapján pró-
bálja meg erőforrásait felhasználni, és így nem is áll feltétlenül érdekében az esetleges 
diszkriminatív modellek feltárása.113

A profilkészítés kapcsán különösen akkor merülhet fel a megkülönböztető elbánás 
kérdésköre, ha ahhoz direkt vagy indirekt módon védett adatot is felhasználnak. Az adat-
szűrés kapcsán bemutatott eset alapján elmondható, hogy védett adat felhasználására 
csak tényszerűen igazolt, konkrét veszély megléte esetén van lehetőség.

A német Alkotmánybíróság adatszűrésre vonatkozó esetében a bíróság nem vizsgálta 
az alkalmazott intézkedés kapcsán az esetleges diszkrimináció felmerülését. Ugyanakkor 
a nyomozó hatóságok által készített profilok alapvetően a muszlim hithez mint védett 
tulajdonsághoz kapcsolódtak úgy, hogy annak nem volt kellően indokolt alapja.

113 Barocas–Selbst 2016, 677.
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Eltérő elbánás nem kizárt ugyanakkor. Például terrorcselekmény elkövetésének 
gyanúja esetén, amely cselekmény alapvetően vallási, etnikai vagy ideológiai alapon 
születik, meghatározó lesz a vallási etnikai és ideológiai háttér, így ezen tulajdonságok 
figyelembevételének ez lehet kellő indoka.114 A gyanúsítotti személyleírásokra vonatkozó 
profilban szerepelhetnek olyan adatok, mint például a gyanúsított bőr-, haj- és szemszíne, 
de csak akkor, ha erre vonatkozó tanúvallomások rendelkezésre állnak. Ha a nyomozó 
hatóság tagjai ugyanakkor túlzottan általános, faji, etnikai és egyéb hasonló jellemzőket 
tartalmazó gyanúsítotti személyleírást kapnak, azt nem használhatják fel intézkedésük 
alapjaként.115

De Hert és Lammerant tanulmányában fontosnak tartja a megkülönböztető bánásmód 
elkerülése érdekében egy úgynevezett diszkriminációra vonatkozó teszt alkalmazását, 
vagyis a profilalkotás eredményének értékelését. Ennek az értékelésnek a célja annak 
vizsgálata, hogy a profil eredménye és az az alapján megvalósított tényleges intézkedések 
létrehoztak-e olyan eltérő elbánást, amely nem igazolható.

A helytálló, pontos információk szintén csökkenthetik a jogellenes megkülönböztető 
profilalkotás kockázatát. Ha a bűnüldözési intézkedések konkrét és időszerű informá-
ciókon alapulnak, nagyobb a valószínűsége, hogy objektív és nem sztereotípiákra építő 
döntések születnek.

A jogszerű profilalkotás feltételei

Összefoglalva elmondható, hogy a profilalkotásnak az alábbi kritériumoknak kell megfe-
lelnie: szükséges hozzá egy világosan és precízen megfogalmazott, megfelelő minőségű 
jogi felhatalmazás, amelynek részleteit az állampolgárok megismerhetik. Ezen jogsza-
bályban szerepelnie kell a profilalkotás által elérni kívánt társadalmi célnak is, amelynek 
a profilalkotási folyamat egészében jelen kell lennie. A profilalkotás során adatkezelésre 
csak akkor van lehetőség, ha az szükséges és egyúttal arányban áll a beavatkozás jog-
korlátozásával.116 Az arányosság követelményének a profilalkotás minden szakaszában 
érvényesülnie kell.

Minderre tekintettel a profilalkotás teljes folyamatát megfelelő módon szabályozni 
kell, ideértve a profilalkotás jogalapjának megteremtését, illetve megfelelő garanciák 
biztosítását az állampolgárok részére.

A profilalkotás és az azon alapuló intézkedések kapcsán pontosan meg kell határozni 
mind területileg, mind pedig időben annak hatókörét, ideértve a mérlegelési jogkör pon-
tos határait.

A profilalkotás során jogszabályokon keresztül kell biztosítani, hogy a polgárok átlát-
hassák és megértsék, miért került sor az eljárásra és annak keretében a kiválasztásra, 
milyen adatból történt a profil elkészítése, és az milyen módon alkalmazták.

114 De Hert – Lammerant 2016, 159.
115 FRA 2010, 63.
116 FRA 2018, 120.
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Nem önmagában a gyűjtött és felhasznált adatok nagy száma biztosítja a rendszer 
hatékonyságát, hanem a pontos és megbízható adatok.

Állampolgárok széles körét érintő adatkezelés esetén szükség van egy független 
szervre, amely felügyeli az adatkezelést és az adatok bűnügyi célú felhasználását.

Célszerűnek mutatkozik továbbá, hogy az érintett személyek tudomással rendelkez-
zenek arról, hogy személyes adataikat automatikus döntési eljárások során felhasználták, 
illetőleg ehhez kapcsolódóan megfelelő garanciákkal rendelkezzenek, így különösen, 
legyen lehetőségük az ilyen jellegű beavatkozások kapcsán jogorvoslatot kezdeményezni.

A profilalkotás és az azon alapuló intézkedések során a magánszemélyek méltósá-
gát – figyelemmel a rendőri etikai kódexekben elvárt magatartásokra – tiszteletben kell 
tartani.

Biztosítani kell a profilalkotás minden fázisában a profilalkotás okszerűségét és azt, 
hogy az objektív alapokon nyugszik.

Az intézkedéshez szükséges gyanút objektív okokkal alá kell támasztani, pusztán 
megérzések nem elegendők az intézkedések végrehajtásához. Ezzel kapcsolatban pedig 
kiemelten fontos, hogy védett tulajdonság önmagában vagy fő indokként nem szolgálhat 
alapul semmilyen intézkedéshez, elkerülve így a közvetlen diszkriminációt.

Illetőleg garantálni kell a profilalkotás folyamata során bekövetkező jogsértések ese-
tében a felelősségi körök pontos elhatárolását és az elszámoltathatóságot.

Fontos továbbá az adatok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályok betartása is. 
Ennek keretében biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek 
hozzá, ne használják fel más célra, mint ami az adatkezelés eredeti célja volt, illetve 
ne tárolják azt tovább mint ameddig szükséges. Emiatt adatkezelési nyilvántartást kell 
vezetni, illetőleg be kell tartani az adatkezelés biztonságára vonatkozó előírásokat.117 
Ezek az intézkedések a rendészeti szervek számára is hasznosak, mivel ezzel – vita 
esetén – a jogszerű adatkezelést is igazolni lehet.

A jogszerűtlen adatkezelést fel kell tárni és meg kell előzni. Ennek érdekében alkal-
mazni kell az adatvédelmi hatásvizsgálatot és a beépített és alapértelmezett adatvédelem 
intézményét.118

A hatásvizsgálatot kötelezően le kell folytatni az adatkezelés megkezdése előtt abban 
az esetben, ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiát alkalmazó – típusa, 
figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Hatásvizsgálat utólagosan is elvégezhető annak igazolására, hogy az adatkezelés 
jogszerű. A statikus algoritmusoknál, amelyek előre meghatározott kritériumok szerint 
működnek, kisebb a jogsértés veszélye, mint az úgynevezett dinamikus algoritmusoknál, 
amelyek maguk újradefiniálása során újabb és újabb korrelációkat tárnak fel. Ezeknél 
fennáll annak a veszélye, hogy maga a programozó sem érti már meg a mesterséges 

117 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 24. és 29. cikkei.
118 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 27. és 20. cikkei.
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intelligencia és a gépi tanulás következtében az általa írt program saját magán végre-
hajtott módosításait.

A beépített és alapértelmezett adatvédelem intézménye előírja a megfelelő technikai 
és szervezési intézkedések – például álnevesítés – végrehajtását, amelyek célja főképp 
adatvédelmi elvek, így például az adattakarékosság hatékony megvalósítása.

Az álnevesítés vagy idegen szóval pszeudonimizáció egy intézkedés, amelyet köve-
tően a személyes adat nem köthető további kiegészítő információk hiányában valamely 
személyhez. A lényege, hogy az ismételt azonosításhoz szükséges információkat elkülö-
nítve és biztonságosan kell kezelni. Szemben az anonimizált adattal, a pszeudonimizált 
adat továbbra is személyes adatnak tekintendő, és élvezi az adatvédelmi jog szélesebb 
körű védelmét.

Az adatvédelem elvei ennek megfelelően nem alkalmazhatók az anonim informáci-
ókra, vagyis az olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy nem azonosítható 
természetes személyre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket 
olyan módon anonimizáltak, hogy annak következtében az érintett többé nem azono-
sítható be.119

A bűnügyi adatvédelmi irányelv szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelé-
sére kerülhet sor jogszerűen, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából 
szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, 
kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A beépített és alap-
értelmezett adatvédelem intézménye különösen azt kell, hogy biztosítsa, hogy a szemé-
lyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne váljanak 
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Érdemes továbbá figyelembe venni az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 
a PNR-adatok kezelése körében kiadott útmutatójában foglaltakat is, amelyeket abból 
a célból fogalmaztak meg, hogy a PNR-adatok kezelése során az alapvető jogok meg-
sértését megelőzzék.

E szerint az adatokat csak azokkal a bűncselekményekkel kapcsolatban szabad fel-
használni, amely célból az adatgyűjtés történt. A kezelt adatokhoz csak az annak keze-
lésére felhatalmazott szervezeti egységek férhetnek hozzá. Arra is érdemes hangsúlyt 
fektetni, ha valamely adatkezelést végző személy csak a súlyos bűncselekmények meg-
előzésével foglalkozik, úgy ne ismerhesse meg például a terrorcselekmény megelőzéséhez 
szükséges adatokat.

Fontos, hogy az adatok ne automatikusan, hanem csak pontos adatgyűjtés keretében 
jussanak el az információs egységekhez.

Figyelembe kell venni azt is, hogy védett tulajdonságot érintő adatokon nyugvó profi-
lok nem lehetségesek, ugyanakkor előfordulhat, hogy valamely más tulajdonságból védett 
tulajdonságra vonható le következtetés. Így például az étkezésre vonatkozó információból 
adott esetben a vallási szokások is megismerhetők. Védett tulajdonságokra vonatkozó 
adatokat az információs egységek nem kezelhetnek. Ennek elérése érdekében fontos, 

119 Bűnügyi adatvédelmi irányelv 21. preambulumbekezdés.
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hogy például az étkezésre vonatkozó információt, egészségügyi információt törölni kell. 
Azt is ellenőrizni szükséges, hogy a PNR-adatokat tartalmazó adatszolgáltatás szabad 
szöveges területein nem található-e ilyen jellegű információ.

Az adatkezelés során fontos a profilok tesztelése, amelyhez anonimizált mintákat 
kell alkalmazni. A profiloknál alkalmazott túl széles kritériumrendszer megnöveli a fals 
pozitív eredmények előfordulását, és néha önmagában már ez diszkriminatív lehet. Pél-
dául LMBT magánszemélyekről információ szerezhető korábbi bűnügyi adatokból, mivel 
néhány nem EU-tagállamban magatartásuk bűncselekmény lehet.

Az adatoknak pontosnak és valósnak kell lenniük. A nem pontos adatok hátrányosan 
érinthetik a magánszemélyeket, és hibás korrelációkat hozhatnak létre, ami a rendészeti 
tevékenység iránti bizalmat csökkentheti. Az információs egységek pedig csak felhatal-
mazott rendészeti szervek részére továbbíthatnak adatokat a rendszerből.120

120 FRA 2014, 2.
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4. fejezet 
A big data fogalma és szerepe a prediktív rendészetben

A big data az infokommunikációs technológiára épülő modern kor egyik meghatározó 
jelensége, illetve módszere, amelynek nagy szerepe van a prediktív rendészeti technikák 
alkalmazásában is.

A big data általános ismérvei, fogalma

Bizonyára észrevette már e jegyzet olvasója is, hogy ami után kutakodott a világhálón, 
nem sokkal ezt követően hasonló tartalmú hirdetéseket és kéretlen leveleket kapott. Ennek 
az okát egyszerűen, két szóval meg lehet magyarázni: big data. Napjainkban gyakran 
lehet e fogalmat hallani, de sajnos az emberek döntő többsége nincs tisztában a jelenté-
sével. Dan Ariely amerikai professzor ezzel kapcsolatban rendkívül elmésen fogalmazta 
meg az ezzel kapcsolatos problémát. „A Big Data olyan, mint a tinédzsereknél a szex: 
mindenki beszél róla, de senki sem tudja igazán, hogyan is kell csinálni. Mindenki azt 
hiszi, hogy mindenki más csinálja, ezért mindenki azt mondja, hogy ő is csinálja.”

Valóban sokat beszélnek róla az emberek, de a pontos jelentését nem igazán tudják 
(legalábbis a többség). A big data egy angol kifejezés (big = nagy, data = adat), amelyet 
a magyar köznyelvi beszédben rendszerint „Big Data”-ként ejtenek ki. Pontos és min-
denki által elfogadott fogalmi meghatározása nincs, de ha a témával kapcsolatos szak-
cikkeket, könyveket és világhálós forrásokat megnézzük, azt láthatjuk, hogy a legtöbb 
esetben közel hasonló tartalmú meghatározásokkal találkozhatunk. A Rendészettudomá-
nyi Szaklexikonban is megtalálható a big data kifejezés meghatározása, amely az alábbi:

„Big Data (Nagy Adat): a digitalizáció, az → internet és a közösségi háló elterjedé-
sével a magánszemélyek, cégek, számítástechnikai eszközök, intelligens rendszerek, 
okoseszközök által világszerte és naponta generált különböző formátumú óriási meny-
nyiségű (több exabit) → digitális adathalmaz és ezen adathalmazt kezelő technológia.A 
~t a nemzetközileg használatos 3V jellemzi – mennyiség (volume), sebesség (velocity) 
és változatosság (variety) –, és ezáltal olyan információtechnológiát igényel, amely képes 
a számítógép-hálózaton keresztül elérhető összes adathordozón keresést, elemzést végre-
hajtani, a különböző adatformátumú adathalmazok közötti kapcsolatokat, összefüggése-
ket feltárni.A rendészetben a ~ egy → bűncselekmény elkövetőjének felfedéséhez jelentős 
segítséget ad a közösségi webhelyek kapcsolati hálóinak feltérképezése, az interneten 
rendelt különböző anyagok, meglátogatott webhelyek felderítése, valamint a kamerafel-
vételek kiértékelése alapján, így nő az elkövető valószínűsíthetősége.”121

A szaklexikon definíciójában számos fontos tartalmi elem található. Az egyik ilyen fon-
tos tartalmi elem, hogy a világháló és a közösségi hálózatok (például Facebook, Twitter, 

121 Boda 2019, 60.
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Instagram, LinkedIn stb.) elterjedése és széles körű használata járult hozzá a nagy meny-
nyiségű adat létrejöttéhez. Ez a nagy mennyiségben rendelkezésre álló adat szükségeltetik 
ugyanis ahhoz, hogy minél pontosabb előrejelzéseket készíthessünk. Természetesen 
ez nemcsak a kriminális előrejelzéseket jelenti, hanem vonatkozhat a vásárlási szoká-
sokra, a gabona várható világpiaci árára és a fertőző betegségek terjedési sebességére 
egyaránt.

A globálisan keletkező adatok mennyiségét napjainkban már exabitben mérik. 
A naponta keletkező új adatok mennyiségére csak becslések vannak, de már egy évek-
kel ezelőtti IBM-felmérés is úgy becsülte, hogy a napi szinten keletkező új adatmeny-
nyiség mintegy 2,5 exabit adat környékén van (ez napjainkra már bizonyára jelentősen 
növekedett). Ennek, hogy valamelyest érzékeltessük a nagyságát, egy olyan számot kell 
elképzelni, ami után 18 nulla van (1018) és 2,5 trillió bitnek felel meg. Ez a napi több exa-
bitnyi új adatmennyiség több forrás adataiból tevődik össze, többek között mobilinternet 
használatából és a gépek közötti kommunikációból.122

A gépek közötti kommunikáció kapcsán egy újabb fontos fogalom merül fel, a tár-
gyak/dolgok internete. A kifejezés többnyire IoT-ként szerepel, amely az Internet of 
Things angol kifejezés rövidítése. A fogalom alatt a Rendészettudományi Szaklexikon 
meghatározása alapján az alábbiakat értjük:

„IoT (Tárgyak/dolgok internete): minden olyan dolog és használati tárgy, amely egy 
hálózaton (általában az → interneten) keresztül más gépekhez csatlakozva, általában 
kétirányú → kommunikációval, emberi beavatkozás nélkül működik. A működés köz-
ben keletkező → adatokat, → információkat képesek más berendezésekre eljuttatni, 
és valamilyen technológia segítségével, akár netes → adatbázisok, felhőalapú rendsze-
rek révén a világ bármely pontján megosztani. Az IoT-berendezéseket sokszor nevezik 
»okos«-nak, vagy »smart«-nak  is. A ~ egyik gyakorlati alkalmazása az okoseszközök, 
-utak, -városok kialakítása során történik. Egyes becslések szerint 2020-ra  50 milliárd 
eszköz lesz az internetre kötve. <internet of things>”123

A naponta keletkező új adatmennyiségben tehát nagy szerepe van a gépek közötti 
kommunikációnak is, amelyek ugyancsak szerepet játszhatnak a különféle előrejelzé-
sek készítésében. E mellett azonban szintén hatalmas adatmennyiséget állítanak elő 
a különféle szenzorok, az okoseszközök, illetve a közösségi hálózatok használata során 
keletkező „lenyomatok” (például tweetek, hipertextek, geolokalizációs információk, 
hang- és videofájlok, klikkek, tranzakciók).124

122 Mi az a „Big Data” (2013)?; „[A]z IBM szakértői becslésük alapján arra jutottak, hogy napjainkban 
kétévente megduplázódik az összes adatmennyiség, vagyis huszonnégy hónap alatt annyi adat termelődik, 
mint a történelemben előtte összesen.” Giczi–Szőke 2017, 462.
123 Boda 2019, 285.
124 Giczi–Szőke 2017.
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A három „V”

Visszatérve a big data szaklexikonbeli meghatározására, a 3V ugyancsak a fontos tar-
talmi elemek közé sorolható, amelyet a legtöbb forrás megemlít. A legfontosabb „V” 
betűvel kezdődő kívánalmak a Big Data kapcsán a volume, a velocity és a variety. Mind-
három szó az angol nyelvből származik.

A volume (jelentése: tömeg, nagy mennyiség) az adatok mennyiségét jelenti. Az elő-
rejelzésekhez, azok pontosságához nélkülözhetetlen, hogy az adatok minél nagyobb 
mennyiségben álljanak a rendelkezésre. Azzal kapcsolatban azonban a meghatározások-
ban nem szerepel egzakt kitétel, hogy az elemzésekhez milyen mennyiségű adat szük-
séges, mennyire nagy mennyiségű az az adat, amitől már Big Dataként tekinthetünk rá. 
Az egyik legfontosabb feltétele tehát a pontos előrejelzéseknek az, hogy minél nagyobb 
mennyiségű adat álljon rendelkezésre.

A velocity (jelentése: sebesség) a gyors adatfeldolgozást jelenti, vagyis, a rendelke-
zésre álló hatalmas adatmennyiséget milyen gyorsan tudjuk feldolgozni. Ebben segítenek 
az egyre nagyobb teljesítményű számítógépek.

A harmadik „V” betű az adatok sokszínűségére utal (variety) (jelentése: fajta, válasz-
ték, változatosság). Egy előrejelzés annál megbízhatóbb, annál pontosabb lesz, minél 
sokszínűbbek a rendelkezésre álló (elemzendő) adatok. Egyes prediktív szoftvereknél is 
hibaként róják fel, hogy túlságosan egysíkúak a felhasznált adatok, ezért az előrejelzés 
sem lehet kellően pontos. Minél több helyről származnak tehát az adatok, annál ponto-
sabb előrejelzést lehet készíteni.

A három „v” mellett egyesek más „v” betűvel kezdődő szavakat is megadnak, mint 
olyan tényezőket, amelyek fontosak az előrejelzés pontosságához. Ilyen ugyancsak 
„v” betűvel kezdődő és a Big Data-hoz köthető kifejezés a veracity (jelentése: igaz-
ság, igazságérzet, igazmondás), amely az adatok megbízhatóságát jelenti. Amennyiben 
nem megbízható adatok kerülnek elemzésre, úgy az előrejelzés nem lesz megbízható. 
A kevesebb adat ezért néha több, vagyis bizonyos esetekben a kevesebb adattal is pon-
tosabb előrejelzések készíthetők, mint a több, de megbízhatatlan forrásból származó 
adatból. A megbízhatóságot ebben az esetben nem abban a hétköznapi értelemben kell 
feltétlenül érteni, hogy például illegálisan, a fekete piacon, olcsón beszerzett adatból 
készül egy előrejelzés. Szó sincs erről, ugyanis egy megbízható forrásból származó 
adat is lehet rossz minőségű. A variability (jelentése: változékonyság, változandóság, 
variációs tulajdonság) az adatok állandó változását jelenti, hiszen az adatok tartalma is 
változhat. A visualisation (jelentése: láthatóvá tevés, vizualizáció) az adatok bemutatását 
jelenti. Az adatok közötti összefüggések bemutatása nem lehetséges a hagyományos 
grafikai módszerekkel, ezért más eszközöket kell alkalmazni (fastruktúrájú térképek, 
párhuzamos koordináták stb.). A value (jelentése: érték) az adatok potenciális értéke. 
Minden adatnak üzleti értéke van, nagyobb nyereség érhető el ugyanis akkor, ha jobban 
megértjük egy adott termék vásárlóit, vagy optimalizálni tudunk egy eljárást. A validity 
(jelentése: érvényesség) alatt az adatok érvényességét értjük. Félreviheti az előrejelzést 
ugyanis, ha nem naprakészek az adataink, ha sok olyan adat van közte, amelyek már 
nem aktuálisak. Az elemzések előtt ezért célszerű megszabadulni azoktól az adatoktól, 
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amelyek az előrejelzések pontatlanságát eredményezhetik.125 Természetesen mindegyik 
„V” betűnek meg lehet találni a szerepét és a jelentőségét az előrejelzéseknél, azonban 
az elsőként említett a „3V” van a legnagyobb hatással az előrejelzésekre.

A Big Data adatok csoportosítása

A Big Data-adatokat keletkezésük alapján az alábbi három nagy csoportba sorolhatjuk:126

1. Emberi eredetű adatok: idesorolhatók a korábban létrehozott (mára digitalizált) 
irodalmi és művészeti alkotások, a közösségi média kommentjei, lájkjai, posztok, 
blogok, vlogok, e-mail-üzenetek, sms-ek stb.

2. Folyamateredetű adatok: nyilvántartások adatai (egészségügyi, nyilvántartási, 
banki) és tranzakciós adatok sorolhatók ide (vásárlások, utalások, hitel- és bank-
kártya-tranzakciók stb.)

3. A világhálóval kapcsolatban lévő gépek egymás közötti kommunikációja során 
keletkező adatok (szenzoros adatok, log fájlok), műholdképek, webkamerák, földrajzi 
helyet azonosító nyomkövetők (GPS) stb. Az ebbe a kategóriába sorolható adatok 
mennyisége növekszik a leggyorsabban.

Big Data – Small Data

Ha létezik Big Data, akkor természetesen „Small Data-nak” is léteznie kell. A fogalmat 
a Big Data-val szembeállítva szokták rendszerint használni, többek között akkor, amikor 
jóval kisebb adatmennyiségről van szó (néhány terabytos), kevésbé komplex a rendel-
kezésre álló adathalmaz stb.

Ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy egy adott populációnak mi a véleménye egy kér-
désről (például egy ország vagy város lakosságának), lehetőség van arra, hogy egyen-
ként megkérdezzünk mindenkit. Ennek egyik fajtája lehet például a népszavazás. Ekkor 
az emberek egy része urna elé járul, és elmondja a véleményét. A szavazatokat összesítve 
megtudható a választópolgárok véleménye, az eredményből pedig akár a jövőre vonat-
kozó előrejelzések is készíthetők. A népszavazással kapcsolatban problémáként merülhet 
fel, hogy nem lehet megkérdezni az embereket hetente egy-egy újabb kérdéssel kap-
csolatban (mert a többség nem menne már el úgysem szavazni), idő- és költségigényes, 
a legtöbb esetben a választópolgárok kisebb része megy csak el szavazni, kizárólag a 18 
év feletti lakosság álláspontja ismerhető meg belőle stb. Annak érdekében, hogy a fenti 
problémákat kiküszöböljék, a kérdőívezés módszerét használják többet a piackutatás 
során, amelyből ugyancsak lehet következtetni például a jelenlegi és a jövőbeli vásár-
lói szokásokra. A kérdőívezés kapcsán azonban számos probléma merülhet fel, többek 
között a reprezentativitás kérdése, a kérdezőbiztos személyének befolyásoló hatása stb. 
A reprezentativitással kapcsolatban az egyik legfőbb kérdés az, hogy vajon ezer, két-

125 Devan 2016 után Giczi–Szőke 2017. 
126 Giczi–Szőke 2017 után.
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ezer vagy ötezer ember tudja-e reprezentálni egy ország egész lakosságát. A pontos 
mintaválasztás ezért az egyik leginkább támadhatóbb része a kérdőíves felméréseknek, 
így a minta kiválasztásának módszertana a kérdőíves felmérések legfontosabb területei 
közé sorolható. A kérdőíves felméréseknél pedig ugyancsak problémaként jelentkez-
het a válaszadó őszinteségének a kérdése. Egy kérdezőbiztosnak mennyire fog őszinte 
választ adni a megkérdezett? Nyilvánvaló, hogy egyes személyes jellegű, egészségügyi 
vagy szexuális élettel kapcsolatos kérdések esetén nem várhatunk minden válaszadótól 
őszinte választ, vagyis az ez alapján készített előrejelzés nem lesz megbízható, nem 
lesz pontos. Ráadásul az is problémaként jelentkezhet, hogy mire megtörténik az ada-
tok feldolgozása, addigra a beszerzett adatok már számos esetben idejét múlttá válnak, 
elvesztik az aktualitásukat.127

Amennyiben megbízható válaszokat szeretnénk, s nemcsak néhány ezer fős mintát 
szeretnénk megkérdezni, hanem több százezer vagy akár több millió ember őszinte véle-
ményét kívánjuk megismerni, s gyorsan és folyamatosan szeretnénk az adatokat besze-
rezni, akkor más módszert kell alkalmazni és más adatstratégiát kell kidolgozni. Az új 
és megbízható módszer a Big Data. Ennek során, ha megfelelő minőségű és mennyiségű 
adatokra támaszkodunk, akkor emberek millióinak az őszinte „válaszát”128 (megfigyelt 
viselkedését) kaphatjuk meg, amely már alkalmas arra, hogy megbízható előrejelzéseket 
készítsünk, akár a bűnözés jövőbeli alakulásával kapcsolatban is.129

A Big Data és a hivatalos statisztika

A hagyományos adatgyűjtési módszerek és technikák hátrányai nyilvánvalóak a hivata-
los statisztikai adatszolgáltatók számára is,130 azonban a Big Data felhasználása állami 
szervek számára (így a rendvédelmi és a büntető igazságszolgáltatási szervek számára 
is) jelenleg számos akadályba ütközik. Ennek ellenére már az Eurostat a 2010-es  évek 
elején elindította azt a munkát, amely a Big Data forrásokból szerzett adatokat, hivatalos 
adatokká „szelídíti”, amelyek ezáltal beépíthetők a hivatalos statisztikai rendszerbe.131 
A megszelídített Big Data adatoknak köszönhetően csökkent az adatszolgáltatók terhe, 
másrészt pedig a jelenleginél gyorsabb és hatékonyabb lesz (lett?) az adatszolgáltatás. 
Mint azt a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai tanulmányukban is kifejtik, nap-

127 Giczi–Szőke 2017.
128 Az őszinteséggel kapcsolatban érdemes megemlíteni azt, hogy például amennyiben csak a közösségi 
média kommentjeit vesszük figyelembe, bizonyára nem kapunk őszinte válaszokat, mert az emberek 
többsége nem a saját véleményét fejti ki, hanem csak az ismerősei által elvárt normához igazodó válaszát 
osztja meg. Ezzel kapcsolatban lásd bővebben: Pléh–Unoka 2016
129 Mester 2015.
130 Ezzel kapcsolatban lásd bővebben: Giczi–Szőke 2017.
131 Európában az Olasz- és a Holland Statisztikai Hivatal jár élen a Big Data-val kapcsolatos módszerek 
alkalmazásában, de az Észt Központi Bank is részt vesz olyan konzorciumi projektben a Tartui Egye-
temmel és a Positium LBS nevezetű céggel, amely a mobileszközök által generált adatok alkalmazásának 
lehetőségeit vizsgálja a hivatalos statisztikában. Giczi–Szőke 2017. 
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jainkban a Big Data fontos része kell hogy legyen az állami szervek statisztikai adat-
gyűjtésének is,132 ennek ellenére a hazai állami szervek e területen még jelentős lemara-
dásban vannak. Ennek azonban elsődleges oka a jogszabályi környezet hiányosságaiban 
keresendő. Nyilvánvaló, hogy ha a jogszabályok erre lehetőséget adnak, akkor a hazai 
állami szervek is szélesebb körben fogják majd használni a Big Data-t.

Az adattárolás és az ezzel kapcsolatos problémák

A különféle Big Data-technikák elterjedését részben az tette lehetővé, hogy a koráb-
binál sokkal gyorsabb és nagyobb teljesítményű számítógépek jelentek meg, amelyek 
széles körben elérhetővé váltak a cégek, sőt a lakosság számára is. Az egyre jelentősebb 
mennyiségű adat tárolására azonban már nem voltak alkalmasak az „otthoni” gépek, 
ezért napjainkban már természetessé vált, hogy az adattárolás (nagy mennyiségű adat 
esetén) nem a felhasználó gépéhez kötődik, hanem a felhőkhöz (virtuális szerverek). 
A felhőkben történő adattárolást nagyban elősegítette az a tény, hogy az adattárolás ezen 
formájának költsége jelentősen csökkent, így gyakorlatilag bárki számára elérhetővé vált. 
Mindenképp pozitív tényként értékelhető, hogy jelentősen csökkent a tárolás költsége, 
azonban ez számos problémát generált. Az adattárolás mind inkább olcsóbbá válása 
azt eredményezi, hogy az adatbirtokosok nem szelektálnak sem a bejövő, sem pedig 
a meglévő adatok között, hanem mindent lementenek, ezáltal a meglévő adatok között 
rengeteg fölösleges adat is szerepel. Szükséges lenne tehát a meglévő adatokat szűrni, 
s csak az előrejelzéshez szükséges adatokat tárolni. Kérdésként merülhet fel, hogy milyen 
problémákat okozhat az, hogy fölöslegesen tárolunk nagy mennyiségű adatot – azt leszá-
mítva, hogy ez nyilvánvalón fölösleges pénzkidobás az adatot tároló személy részéről, 
hiszen a fölösleges adat tárolásáért is ugyanúgy fizetnie kell.133 Mint arról a fentiekben 
említést tettünk, a 3V mellett egyéb tényezők is fontosak a Big Data-elemzések során. 
Az egyik ezek közül az adatok érvényessége. Az adatok gyorsan devalválódnak, és nem-
hogy nem szolgálhat segítségül, de tévútra is vezethet egy előrejelzés készítésénél. Hogy 
egy hétköznapi példával próbáljuk érzékeltetni az adatok gyors devalválódásának folya-
matát, egy divattal kapcsolatos problémát említünk meg. Azért, mert az egyik nyáron 
a piros színű ruha volt a divat, és a világhálón a piros színű ruhákat keresték a legtöbben, 
az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a következő nyáron is a piros szín lesz a divat. A piros 
színű ruhákkal kapcsolatos adatok tehát fölöslegesnek tekinthetők, ezért ha évek múlva 

132 Giczi–Szőke 2017
133 A fölösleges tárolási költségekkel kapcsolatban érdemes néhány mondatot szólni, amely jól érzékel-
teti a probléma nagyságát. Egy felmérés alapján 2020-ban  globális szinten közel 900 milliárd dollárnyi 
összeget fizetnek ki feleslegesen a cégek az adatok tárolására. A tárolt adatokat egy úszó jéghegyhez lehet 
hasonlítani. A szervezetek által tárolt adatok 54%-a  sötét adat (ez nincs semmilyen kapcsolatban a „dar-
kwebbel”, ezen adatmennyiségről nem tudják a tulajdonosai sem, hogy hasznos vagy haszontalan adatokat 
tartalmaznak-e), 32%-uk elavult, redundáns és triviális (vagyis felesleges adatok), míg a hasznos adatot 
csak a jéghegy csúcsa jelzi, ami 14%. The Databerg Report: See what others don’t identify the value, risk 
and cost of your data (2015).; Ez lenne a Big Data hátulütője (2016)? 
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is ezzel kapcsolatban próbálunk valamilyen kereskedelmi stratégiát kidolgozni, akkor 
az valószínűleg tévútra visz majd bennünket. De ha nagyobb időtávokban gondolkodunk, 
akkor gondolhatunk például az életkor okozta ízlés, divat, gondolkodásmódbeli, vásárlói 
szokások stb. változásaira is, ami értéktelenné tehet egyes adathalmazokat. Ez alapján 
könnyen belátható, hogy számos esetben, akár néhány hónap is milyen jelentős mértékű 
változást tud okozni egy közösség életében, ezért egy olykor több éves adat felhasználása 
nagyban ronthatja az előrejelzés pontosságát.

Ugyancsak problémaként merülhet fel az adatok forrásának kérdése, vagyis hogy 
honnan származnak az adatok. A Big Data technikákkal készített előrejelzéseknél fontos 
kutatásetikai kérdés az, hogy egyértelmű legyen az adatbázis, illetve az, hogy milyen 
típusú adatokat használtunk fel. Ezzel kapcsolatban, majd a megelőző szoftvereket bemu-
tató fejezetben részletesen is említést teszünk arról, hogy mely szoftverek esetében nem 
egyértelmű az, hogy milyen adatbázisból dolgoznak, és milyen adatokat használnak 
az előrejelzések készítéséhez. A rendészeti területen különösen fontosak az ilyen jellegű 
etikai kérdések, mivel az előrejelzések alapján akár a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések foganatosítására is sor kerülhet (például Egyesült Államok).134 A felhasznált 
adatok forrása és azok megbízhatósága – különösen a bűnügyi előrejelzéseknél – tehát 
a legfontosabb etikai kérdések közé sorolhatók.

A Big Data felhasználásának területei

A fentiekben említett óriási adatmennyiséget már évek óta az élet számos területén fel-
használják, az aktuális állapot felmérésére és a várható jövőbeli tendenciák előrejelzésére. 
A felhasználás rendkívül széles körű, jelen kiadvány azonban nem tudja és nem is kívánja 
minden részletre kiterjedően bemutatni ezeket a területeket, azonban a kriminális fel-
használás melletti néhány fontosabb területet mindenképp érdemes megismerni, amely 
jól szemlélteti azt az elmúlt években bekövetkezett technikai fejlődést, amely a Big Data 
területén lezajlott. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy alig van olyan terület napjainkban, 
ahol valamilyen formában ne használnának valamely Big Data technikát előrejelzések 
készítésére.

A legszélesebb körben a kereskedelemben és a szolgáltatások területén alkalmaz-
zák a Big Data-t. Mint arról az 1. fejezetben is említést tettünk, a vásárlói szokások 
előrejelzése adja a Big Data technikák alkalmazásának az egyik legszélesebb területét. 
A piac megfelelő szintű feltérképezése jelentősen javíthatja a marketing- és értékesítési 
kampányok hatásfokát, továbbá támogatást ad az árképzésnél, és optimalizálja a logisz-
tikai folyamatokat.135 A kereskedelem területén elsőként az amerikai vállalatok voltak 
azok, amelyek az új módszerrel próbáltak meg minél több profitra szert tenni. Közülük 
is kiemelkedik a Walmart. Az amerikai cégóriás például a Social Genome nevezetű 
Big Data-szoftvert alkalmazza, hogy minél több vásárlót elérjen. A szoftver összeköti 

134 Szikinger 2016.
135 Mi az a „Big Data” (2013)?
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az internet publikus és a közösségi médiában közölt információit a vásárlási adatokkal 
és a kontakt információkkal. Ugyancsak a Walmart fejlesztette ki Shoppycat nevezetű 
szoftvert, amely a Facebook felhasználók számára tud termékeket ajánlani az ismerőseik 
érdeklődési köre alapján. Sőt, még a legközelebbi bolt elérhetőségét is megadja.136

Említettük a korábbi fejezetekben, hogy a nagy közmű szolgáltatók (víz, gáz, áram 
stb.) ugyancsak élen járnak a Big Data használatában. A Big Data-technikák alkalmazá-
sával a közművek meghibásodásának és a várható fogyasztási kiugrások előrejelzésére 
használnak prediktív szoftvereket. „A legizgalmasabb példa mégis talán New Yorkból 
származik. 2012-ben  a város környezetvédelmi hivatala a Big Data segítségével találta 
meg a csatornarendszer eltömítéséért felelős éttermeket. A New York-iak már évek 
óta szenvedtek ugyanis a sütőolajjal bedugított lefolyók környezetkárosító hatásaitól. 
A hagyományos módszerek szerint az ellenőrök szúrópróba szerű ellenőrzést végez-
tek. A Big Data környezetében a város informatikusai összekapcsolták a szemétszállító 
magánvállalkozások adatbázisait az éttermek számláival és földrajzi adataival. Az így 
kapott eredmények alapján a felderítési ráta 95%-ra  nőtt.”137 A szolgáltatással foglalkozó 
cégeken belül a pénz- és hitelintézetek, illetve a biztosító társaságok is előszeretettel 
alkalmaznak Big Data-technikákat. A pénzintézetek a nagy mennyiségű adatot többek 
között a hitelkihelyezés és a pénzügyi befektetések területén használják fel.

A kevésbé közismert Big Data-felhasználók közé tartozik az egészségügy, holott 
napjaikban az egészségügy is egyre gyakrabban alkalmazza a Big Data kínálta előre-
jelzési lehetőségeket. Az egyik leggyakrabban alkalmazott terület a fertőző betegségek 
terjedési ütemének az előrejelzése.138 Ez alapján relatíve nagy biztonsággal adható válasz 
arra, hogy egy adott időpontban várhatóan mely területen lesz jelen valamely betegséget 
okozó kórokozó.

Az egyik legismertebb ezzel kapcsolatos kutatás Paul Allen nevéhez köthető. A Mic-
rosoft társalapítója által létrehozott Vulcan nevű cég az ebolajárvány terjedését a mester-
séges intelligenciával próbálja előre jelezni. A 2019 év végétől kezdődő és tömeges meg-
betegedést okozó koronavírus-járvány terjedését pedig ugyancsak a világhálón keletkező 
adatok felhasználásával próbálják előre jelezni. Az egyesült államokbeli John Hopkins 
Egyetem kutatói a Twitter segítségével szereznek valós idejű információkat egyes beteg-
ségekről, a Google pedig már 2008-tól  kezdve az influenzajárványok gócpontjait próbálja 
meg beazonosítani a világhálón keletkező hatalmas adathalmaz alapján (Google Flu 
Trends).139 Az egészségügy területén, a fertőző betegségek terjedésének előrejelzésére, 
sokak szerint jelenleg a leghatékonyabb módszer a Big Data használata. Jóval kevesebb 

136 Szűts–Yoo 2016.
137 Szűts–Yoo 2016, 16.
138 Ezzel kapcsolatban lásd bővebben az alábbi honlapokat: www.promedmail.org, www.healthmap.org, 
www.google.org/flutrends; Szűts–Yoo 2016.
139 Dodds–Zolfagharifard 2020, Iot Zóna 2020; Ezzel kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy 
a szoftver éveken keresztül jól működött, azonban 2013-ban  az előrejelzések pontatlanná váltak, ugyanis 
az influenzával kapcsolatos hírek hatására olyanok is kereséseket folytattak a világhálón, akik nem voltak 
betegek, ezért az előrejelzés pontossága jelentősen romlott. Szűts–Yoo 2016.

http://www.promedmail.org
http://www.healthmap.org
http://www.google.org/flutrends
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adatot felhasználva, de ugyancsak a Big Data-hoz sorolhatóak azok az okos egészségügyi 
eszközök, amelyek folyamatosan monitorozzák az egészségünket, és az orvosok számára 
„valós idejű leleteket” biztosítanak. Ilyen eszközök többek között az egyre népszerűbbé 
váló okosórák és fitneszkarkötők.140

A munkaerőpiacon ugyancsak használják a Big Data-technikákat, elsősorban arra, 
hogy előre jelezhessék azt, hogy várhatóan ki lesz/kikből lesz a legjobb munkavál-
laló. Számos szakember szerint már vége annak az időnek, amikor egy meghirdetett 
álláshirdetésre kígyóznak a sorok egy munkahely előtt. A Big Data előnyeit felhasz-
nálva, a személyes interjúkra már csak kizárólag azokat a jelölteket hívják be, akik a Big 
Data-elemzéseket „kiállták”, így már felvételi elbeszélgetésen csak néhány jelöltre kell 
koncentrálnia a leendő munkaadónak.

Legvégül pedig tegyünk említést a Big Data rendészet és igazságszolgáltatás területén 
történő felhasználásának lehetőségeiről. A rendészet területe kissé megkésve kezdte csak 
alkalmazni a Big Data-technikában rejlő lehetőségeket. A rendőrségi alkalmazás során 
használt szoftverekről részletesen a 6. fejezetben teszünk említést.

A Big Data-nak  és a prediktív rendészetnek a rendőrség és a büntető igazságszolgálta-
tás területén történő alkalmazásának lehetőségeiről Szikinger István ír részletesen az Elő-
relátó rendőrség című tanulmányában. Szikinger véleménye szerint a Big Data-adatok 
alkalmazásán alapuló prediktív rendészet (a szerző szóhasználatában előrelátó rendé-
szet) számos nyomozási cselekmény foganatosításakor használható. „A házkutatások 
és lefoglalások végrehajtásához szükséges megalapozott feltételezések következetes 
számonkérése, azzal összhangban pedig az eredmény tudományosan megalapozott való-
színűsítése – akár számítógépes programok segítségével – egyidejűleg szolgálná a bűnül-
dözés hatékonyságát, valamint az ilyen beavatkozásokkal érintett alapjogok védelmét. 
Még közelebb áll az előrelátó rendőrség működésének keretében alkalmazott eljáráshoz 
az előzetes letartóztatás elrendelésével kapcsolatban intézményesíthető módszer.”141 Szi-
kinger István álláspontja szerint ugyancsak használhatók a Big Data-technikák alapján 
működő megelőző szoftverek az előzetes letartóztatások elrendelésénél és a különféle 
szabadságelvonásoknál is (jelenleg a letartóztatás a helyes megnevezés). Ebben az eset-
ben a szoftver a terhelt várható magatartását próbálja meg prognosztizálni. Az előzetes 
letartóztatások elrendelését a tudományos-technikai eredmények hatékonyan szabályoz-
hatnák, az elrendeléshez, a fenntartáshoz és a megszüntetéshez szükséges döntések pedig 
jóval megalapozottabbak lehetnek.142

Ma már gyakorlatilag szinte mindenkinek van digitális lábnyoma, a világhálón tör-
ténő minden keresés, levelezés, megosztás, hozzászólás stb. megőrződik, így azoké is, 
akik törvénytelen dolgokat kívánnak elkövetni. A Big Data-adatok ezért nagy eredmé-
nyességgel felhasználhatók a terrorizmus elleni küzdelemben is. A terroristák, még ha 
álnéven is, de mindennapi életük során használják a világhálót, a mobiltelefonjukat, 

140 Szűts–Yoo 2016, 16.
141 Szikinger 2016, 565.
142 Szikinger 2016.
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a közösségi médiát, amellyel digitális lábnyomot hagynak maguk után, ami nagyban 
segítheti (és segíti is) a nyomozóhatóságokat a sikeres felderítésben.

A közlekedésrendészetben ugyancsak szerepe lehet a Big Data-nak. Az okosvárosok 
kapcsán nagy jelentősége van a beérkező nagy mennyiségű adathalmaznak, amely többek 
között segít optimalizálni a forgalmat, s szerepe lehet a balesetek megelőzésében is.143

A rendvédelmi szerveken belül a büntetés-végrehajtás területén ugyancsak számos 
lehetséges alkalmazási területe van a Big Data-nak  és a prediktív szoftvereknek (például 
rezsimbesorolás). Az adóigazgatás területén naponta több tízmilliónyi adat keletkezik, 
amely ugyancsak kiváló lehetőséget biztosít a Big Data-elemzésekre. Gondoljunk például 
a NAV online pénztárgépeire, amely minden egyes vásárlásnál rögzíti a vásárlás helyét, 
idejét, összegét stb.

A Big Data-elemzések előnyei és hátrányai144

Mint mindennek, így természetesen a Big Data-nak  is számos előnye és hátránya van, 
amelyeket alkalmazásukkor figyelembe kel venni. A 6. és 7. fejezetnél, ahol az egyes 
prediktív szoftvereket részletesen bemutatjuk, ott a külső szakértők által megfogalma-
zott etikai és egyéb jellegű problémák minden egyes szoftver esetében ismertetjük, de 
ettől függetlenül összefoglalóan is érdemes megismerni azt, hogy milyen főbb előnyei 
és hátrányai vannak a Big Data-elemzéseknek.

A legfontosabb előnyök közé sorolható, hogy a beszerzett adatok valós idejűek (real 
time), vagyis aktuálisnak tekinthetőek, azt az állapotot tükrözi, amit szeretnénk megis-
merni (vagyis a valós viselkedést, fogyasztói szokást stb. mutatja). Egy felmérés szem-
pontjából ezek kulcsfontosságú tényezőknek tekinthetők, ugyanis egy elavult adat sokszor 
félrevezető lehet, s nem a valós helyzetet fogja mutatni. Ugyancsak nagy előnyként érté-
kelhető, hogy nincs közvetítő személy (kérdezőbiztos), akinek a személyisége nagyban 
befolyásolhatja (pozitív és negatív irányban egyaránt) a kérdezés menetét.

A hagyományos adatgyűjtési technikák során nagy figyelmet szentelnek a reprezen-
tativitásnak, vagyis annak, hogy területileg, nemileg, életkor stb. alapján minden egyes 
csoport megfelelő arányban legyen képviselve. Ez a Big Data során viszont nem minden 
esetben biztosított. Gondolhatunk például arra, hogy ha a mobiltelefon-forgalom alapján 
kívánunk előrejelzéseket megadni, akkor nem biztos, hogy a felmérésünk reprezenta-
tív lesz, mivel egyrészt az ország területének nem teljes körű a lefedettsége, így azok 
az emberek, akik ezeken a területeken élnek, ők nem fognak szerepelni az előrejelzésben. 
Másrészt pedig nemcsak lefedettségi hiány, hanem akár lefedettségi többlet is kialakulhat, 
ami ugyancsak torzíthatja az előrejelzést. A mobiltelefon kapcsán ugyancsak probléma-
ként jelentkezhet, hogy az eltérő korosztályok eltérő arányban használják a telefont, ami 
szintén azt eredményezi, hogy nem lesz reprezentatív a felmérés. A mobiltelefon analó-

143 Benedek–Molnár 2013.
144 A fejezet Giczi Johanna és Szőke Katalin 2017-es  tanulmánya alapján állíottuk össze. Giczi–Szőke 
2017.
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giájára számos technikai eszköz használatát lehetne példaként felhozni, amely mutatja 
azt, hogy kellő körültekintéssel szabad csak felhasználni a Big Data-adatokat. A fentiek 
alapján könnyen belátható, hogy a legtöbb Big Data-forrással kapcsolatban elmondható 
az, hogy a reprezentativitásuk megkérdőjelezhető.

Ugyancsak a problémaként jelentkezhet, hogy a beszerzett adatok nem megfelelő 
minőségűek (ezzel kapcsolatban lásd bővebben a A három „V” című alfejezetet). A Big 
Data-technikák alkalmazásának az Achilles-sarka az adatvédelem, amellyel részletesen 
a 3. fejezet foglalkozik. Azt azonban érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni – külö-
nösen a rendészet szemszögéből nézve –, hogy amennyiben az adatforrások nem meg-
bízhatóak, az elemzés módszertana és az alkalmazott algoritmusok nem világosak, úgy 
az eredmények támadhatóvá válnak. Az adatok beszerzésének rendszerint költsége van, 
amely egyes esetekben meghaladják a várható haszon összegét. Természetesen ilyenkor 
mérlegelni szükséges, hogy megéri-e egyáltalán az adatokat megvásárolni és azokat 
felhasználni. A fejezet elején már említettük, hogy a Big Data-technikák alkalmazása 
során nem a hagyományos nagyságrendű adatok feldolgozását kell elvégezni. Az elem-
zések nem hajthatók végre a korábban végzett módon és műveletekkel. Az óriási méretű 
adathalmazt nem lehet asztali gépen (vagy laptopon) tárolni, nem tehetők bele Word-do-
kumentumba vagy Excel-fájlba, hanem más elemzési módokat kell alkalmazni, ami más 
jellegű szakértelmet igényel, mint amivel egy átlagos számítógép-felhasználó rendelke-
zik. Ugyancsak problémaként jelentkezhet a duplikátumok kiszűrésének a nehézsége. 
A nagyszámú duplikátum félreviszi az előrejelzést, ezért ezeket meg kell kísérelni törölni 
az adatbázisból.

Érintőlegesen arról már említést tettünk korábban, a közösségi média posztjai 
sok esetben nem a valós véleményt tükrözik, mivel azok általában egy közösség által 
elvárt normához közelítenek,145 ezért nem tekinthetők őszinte véleménynek a közös-
ségi médiában lévő kommentek, lájkok, posztok stb. Problémaként jelentkezhet, hogy 
a Big Data-adatok forrásai megszűnhetnek (megszüntetnek egy honlapot, törli valaki 
a Facebook-profilját stb.), ami a később beszerzett adatokkal való összehasonlíthatóságot 
mindenképp megnehezíti.

A Big Data esetében ugyancsak hátrányként jelentkezik az, hogy bizonyos összefüg-
gésekre kíváncsiak vagyunk ugyan, azonban az összefüggésre már nem. Erre példaként 
több helyen is olvasható az a mókás példa, miszerint a hitelkártya-kibocsájtók rájöttek 
arra, hogy azok az ügyfeleik, akik krómozott koponyát vásárolnak, azok rendszerint 
késnek a törlesztések fizetésével, viszont azok, akik csúszásgátlót vesznek, azok időben 
törlesztenek. Az ok és okozati összefüggések viszont már nem érdekli a pénzintézeteket, 
csupán az a tény, hogy kinél nagyobb a nem fizetés valószínűsége.146

145 Pléh–Unoka 2016.
146 Szűts–Yoo 2016.
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A gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a Big Data kapcsolatrendszere

Jelen kiadványnak nem célja az, hogy minden részletre kiterjedő informatikai ismereteket 
adjon, mivel a jegyzet olvasói döntő többségben a hallgatók, valamint a rendészettudo-
mány és a jogtudomány művelői közül kerülnek ki, akiknek a részletekbe menő ismere-
tekre a munkájuk során nem lesz szükségük. Azt azonban célul tűzték ki a jegyzet írói, 
hogy a hallgatóknak és a terület iránt érdeklődőknek a könyv tartalmának elsajátítását 
követően, legyen egy olyan általános képe a prediktív rendészetről, hogy az alapismeretek 
megszerzését követően alkalmassá váljanak arra, hogy a későbbiekben akár önállóan is 
képesek legyenek a témával kapcsolatos szakirodalmat feldolgozni. Egyik ilyen terület, 
amelynek megismerését rendkívül fontosnak tartják a jegyzet szerzői, az a gépi tanulás 
(machine learning). Mint arról már említést tettünk, a Big Data-elemzés nem a hagyo-
mányos módszerekkel történik, részint azért, mivel az lehetetlen lenne a nagyszámú adat 
miatt. Az adatok feldolgozásában és értelmezésében nagy szerepe van az úgynevezett 
gépi tanulásnak (machine learning). Ennek során a számítógépek „tanítása” történik, így 
olyan mintákat vehetnek észre, amelyekre nem lettek korábban programozva.147 A gépi 
tanulás a mesterséges intelligencia egyik területe,148 amely önállóan vagy emberi segít-
séggel képes mintákat és törvényszerűségeket felfedezni.

A gépi tanulási algoritmusoknak két nagy fajtája van, a felügyelt tanulás és a nem 
felügyelt tanulás. A felügyelt tanulás során van egy olyan adattömeg, amelynek alapján 
az algoritmus modellt alkot. Olyan modellt, amelyet fog tudni használni az adatok érté-
kelésekor. Az egyik modell a klasszifikáció (classification), a másik pedig a regresszió 
(regression). A klasszifikáció során az egyed besorolása valamilyen szempont szerint 
történik, míg a regresszió során egy folytonos értéket kívánunk meghatározni. A nem 
felügyelt gépi tanulási modellek közé sorolható a klaszterezés (clustering), amelynek 
során valamely tulajdonság alapján csoportosítja a mintákat.

Ha pedig az alkalmazott modelleket nézzük, akkor a legismertebbek és a leggyakrab-
ban alkalmazott modellek a logisztikus regresszió (csak a klasszifikációnál használható), 
a döntési fák (a legismertebb módszer) és az emberi ideg működését szimuláló neurális 
hálózat.149

A gépi tanulás során a rendszer bizonyos minták alapján képes emberi segítséggel 
vagy anélkül szabályszerűségeket felismerni, s képes lesz akár döntéseket is hozni. Minél 
nagyobb a minta, amelyből tanulhat a rendszer, annál nagyobb lesz a valószínűsége, 
hogy a jövőben jó döntést fog hozni. A mesterséges intelligencia és ezen beül a gépi 

147 Szűts–Yoo 2016.
148 A mesterséges intelligencia (artificial intelligence – AI) kifejezést először John McCarthy (1927–2011) 
használta 1955-ben. Sántáné Tóth Edit megfogalmazásában: „A mesterséges intelligencia a számítástudo-
mány azon részterülete, amely intelligens számítógépes rendszerek kifejlesztésével foglalkozik. Ezek pedig 
olyan hardver/szoftver rendszerek, amelyek képesek ‘emberi módon’ bonyolult problémákat megoldani: 
az emberi gondolkodásmódra jellemző következtetések révén bonyolult problémákra adnak megoldást, 
a problémamegoldást teljesen önállóan végzik, vagy közben kommunikálnak környezetükkel, tapaszta-
lataikból tanulnak stb.” 
149 Kávásy 2017; Fodor é. n.
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tanulás alkalmazása már napjainkban is az élet számos területére kiterjed, s várhatóan 
még nagyobb szerepet fog kapni a mindennapjaink során. Ez a sokoldalú felhasználás 
természetesen nem hagyja érintetlenül a rendészet területét sem. Már jelenleg is számos 
területen használják ezeket az okoseszközöket (rendszám felismerés, karakterfelismerő 
kamerák, arcfelismerő kamera stb.), és a jövőben még több eszköz válik a gépi tanulásnak 
köszönhetően okossá.
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5. fejezet 
A forró pontos rendészet jelentősége a prediktív rendészet 

területén

A különféle megelőző szoftverek döntő többségükben a forró pontos rendészeten, azok 
korábbiakban feltárt kriminológiai és rendészeti törvényszerűségein alapulnak. Nagyon 
leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a már évtizedek óta alkalmazott forró pontos 
rendészet egy ráncfelvarráson esett át, és a prediktív analitika a mai modern technikai 
vívmányaival ötvözve létrehozta a prediktív rendészetet. (Nem véletlenül szokták móká-
san azt mondani, hogy a prediktív rendészet tulajdonképpen „öreg bor, új üvegben”) 
Ahhoz, hogy megértsük a szoftverek működésének a főbb elveit, nélkülözhetetlen tehát 
a forró pontos rendészet ismerete, amelyről a jelen fejezetben teszünk említést.

Az analóg térképek

A forró pontos rendészet alaposabb megismeréséhez a hagyományos térképészethez kell 
visszanyúlnunk. Régi vágya volt az embernek, hogy szűkebb vagy tágabb környezetét 
két dimenziós módon, kicsinyítve tudja ábrázolni. Évezredekkel ezelőtt sziklán, majd 
papiruszon, később pedig papíron ábrázolták a felszín arányosan kicsinyített mását. 
A felszín ábrázolása, a térkép birtoklása stratégiai jelentőségű tényező volt már évezre-
dekkel ezelőtt is, aminek vadászati, hadászati, stratégai stb. jelentősége volt. E térképek 
kétdimenziósak voltak, vagyis szélességet és hosszúságot tudtak rajta ábrázolni.150

A korábbi térképdefiníciók a Föld felszínének kétdimenziós, kicsinyített másaként 
határozták meg a térkép fogalmát. Napjainkra a digitális térképek megjelenésével azon-
ban ez megváltozott, ezért két-, illetve háromdimenziós térképekről egyaránt beszélhe-
tünk.151

A bűnözés térben való megjelenítése közel 200 éves múltra tekint vissza (Lásd: Guerry 
Franciaország erkölcsi statisztikájáról szóló esszé című műve, 1833). Guerry-t követően 
egyre több tudományterület képviselője vizsgálta a tér és a bűnözés viszonyát, amelynek 
eredményeképpen a bűnözési térképezés (crime mapping) egyre nagyobb szerepet kapott 
a bűnözés előrejelzésében és a trendek megismerésében.

A digitális térképek

A térképezés terén minőségi ugrást jelentett a személyi számítógépek (PC-k) megjele-
nése, amely a hagyományos papíralapú térképektől eltérően már jóval szélesebb körű 

150 Pődör 2005.
151 „A térkép a Földön, más égitesten, vagy a világűrben található természeti és társadalmi jellegű tárgyak, 
jelenségek, vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, generalizált, magyarázó ábrázolása síkban.” 
Unger 1994, 5.
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elemzési lehetőséget biztosított. A digitális térképek megjelenéséről (az 1990-es  évektől) 
kezdve szokás a térképeket „digitális” és „analóg” térképekre bontani. Ezzel kapcsolatban 
viszont meg kell jegyeznünk, hogy a digitális térképet ha kinyomtatják, akkor azok is 
analóggá válnak.152

A térképek csoportosítása

A térképeket számos elv alapján lehetséges kategorizálni, ezek közül az egyik a tarta-
lom alapján történő csoportosítás. Ez alapján el lehet különíteni általános és tematikus 
térképeket. A bűnözés ábrázolása során tematikus térképeket használunk. A tematikus 
térképek „a természeti és társadalmi környezet nem tájrajzi elemeit, jelenségeit, azok 
mennyiségi és minőségi jellemzőit ábrázolják. A tematikus térképek háttérképét az álta-
lános térképek egyszerűsített változatai adják. A tematikus térképek csoportjába a ter-
mészeti környezet, a társadalmi, gazdasági élet, a tudomány, a közigazgatás, a politika, 
a történelem stb. térképei tartoznak.”153

A bűnözés mennyiségi és/vagy minőségi jellemzőit ábrázoló térképek tehát a temati-
kus térképek csoportjába sorolhatók. Azokat a tematikus térképeket, amelyeken a bűnö-
zés valamely elemét ábrázoljuk, bűnözési térképnek nevezzük. A forró pontos rendészet 
és a prediktív rendészet alkalmazása során többnyire digitálisan előállított bűnözési 
térképeket használnak.

„A bűnözési térkép olyan tematikus térkép, amelyen a bűnözés valamely jellem-
zőjének földrajzi elhelyezkedése ábrázolható. A térképeket szemlélve észrevehetünk 
olyan kapcsolatokat, összefüggéseket a bűnözés és a kriminogén tényezők között, melyek 
egyébként elkerülnék a figyelmünket.”154 Gyakran lehet találkozni a hibás „bűnügyi 
térkép” megnevezéssel is. Ez kerülendő, mivel a térképeken nem kizárólag a bűncse-
lekmények ábrázolására van lehetőség, hanem akár szabálysértések megjelenítésére is.

A forró pont

Relatíve rövid időszakra tekint vissza a forró pontok kutatása. Sherman, Gartin és Buer-
ger amerikai kutatók voltak azok, akik Minneapolis városában vizsgálták a bűnözés 
gócpontjait. Ennek során azt tapasztalták, hogy a segélyhívások 50,4%-a  a város 3,3%-
áról érkezik,155 vagyis rendkívül koncentrált az elhelyezkedése a településen a kritikus 
helyeknek. Sherman, L. W. és Spelman, W. (1995) a későbbiekben észrevették, hogy 
a forró pontoknak időbeli és térbeli ciklusaik vannak, méretük pedig időszakosan vál-
tozhat. A forró pontok nem állandó képződmények, idővel akár meg is szűnhetnek.

152 Pődör 2006.
153 Unger 1994, 7.
154 Tóth 2007, 27.
155 Sherman–Gartin–Buerger 1989.
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A forró pontra (vagy más néven gócpont, angolul hot spot) a nemzetközi és a hazai 
szakirodalomban nincs általánosan elfogadott definíció. Abban a legtöbb kutató egyetért, 
hogy a forró pont területe viszonylag kis méretű, a környezeti átlagtól jelentősen eltérő 
fertőzöttsége pedig hosszabb ideig fennáll. Azzal kapcsolatban viszont nincs egységesen 
elfogadott álláspont, hogy mekkora méretű lehet (maximum és minimum) egy forró pont, 
mennyi ideig kell magasabbnak vagy alacsonyabbnak lennie a környezetétől a bűnözési 
fertőzöttségnek, illetve mennyivel kell meghaladnia a környezetét a bűnözés volume-
nének. Amíg ezek a releváns kérdések nincsenek tisztázva, addig egységes forró pont 
definícióról nem beszélhetünk.156

A forró pontok kutatásának egyik legelismertebb szakértőjének számító Sherman 
szerint, a forró pont és a környezete viszonylatában legalább egyéves időintervallumot 
kell vizsgálni, illetve véleménye szerint akkor beszélhetünk forró pontról, ha legalább hat-
szor nagyobb egy területen a bűnözés nagysága, mint a környező területeken.157 A forró 
pontok jelölése általában piros színnel történik.

A nemzetközi és a hazai forró pont meghatározások figyelembevételével, Mátyás Sza-
bolcs az alábbiakban határozta meg a forró pont fogalmát: „[O]lyan, viszonylag kis kiter-
jedésű területet értünk alatta (pl. háztömb, bevásárlóközpont, utca), amelynek a bűnözési 
fertőzöttsége hosszabb időn keresztül magasabb a környezete átlagánál. A forró pont 
területének kiterjedésére, az átlag feletti fertőzöttség időtartamára és a környezeti átlag-
hoz való különbség mértékére nincsen egzakt kitétel. A forró pont a hideg pont ellentéte, 
melyek megnevezésére időnként a „gócpont” elnevezést is használják.”158

A hideg pont

Megfigyelhetők olyan területek is, ahol a környezeti átlagnál jóval kisebb a bűnözés 
nagysága. Ezeket a területeket hideg pontoknak nevezzük. Jelölésük rendszerint kék 
színnel történik. A hideg pontok esetében is felvetődnek ugyanazon kérdések, mint 
a forró pontoknál (méret, időtartam, intenzitás mértéke stb.), azonban ezekkel kapcsolat-
ban sincs egységes álláspont a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. A hideg pontok 
kutatásával meglehetősen kevesen foglalkoznak, ami feltehetőleg abból adódik, hogy 
kevésbé látványos kutatási eredményekkel kecsegtet egy bűnügyileg alulfertőzött terület, 
mint egy forró pont.

A forró pontos rendészet főbb jellemzői

Az emberi munkaerő egyre jobban felértékelődik, a rendvédelmi szervektől pedig mind 
inkább elvárja a lakosság, hogy a lehető leghatékonyabban működjön, vagyis minél 
kevesebb ember, minél kevesebb forrásból egyre magasabb szinten biztosítsa a közrend 

156 Pődör 2013.
157 Spelman 1995; Mátyás 2017a.
158 Boda 2019, 206.
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és a közbiztonság védelmét.159 Ez az alapelv volt az, amit az elmúlt néhány évtizedben 
számos rendészeti stratégiát életre hívott; nem volt ez másképp a forró pontos rendészet 
esetében sem. A forró pontos rendészet angol megnevezése a hot spots policing.

A forró pontos rendészet kialakulását segítette elő, az elmúlt közel három évtized-
ben bekövetkezett technikai fejlődés, továbbá a kriminológia érdeklődése a terület 
iránt, amely ráirányította a figyelmet a „hely” fontosságára. A számítógépek fejlődése 
és az elemző programok megjelenése pedig lehetővé tette a korábbinál sokkal részlete-
sebb elemzéseket.

A forró pontos rendészet kialakulására főként három „helyalapú” rendészeti stratégia 
volt hatással:

 – racionális döntések elmélete (rational choice theory),
 – rutintevékenységek elmélete) (routine activity theory),
 – környezeti kriminológia (enviromental criminology).160

A forró pontos rendészet alapvető célja, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erő-
forrásokat a leginkább hatékony módon lehessen kihasználni, a járőrútvonalakat pedig 
optimálisan tudják meghatározni. A rendészeti stratégia azt feltételezi, hogy ha sikerül 
a forró pontokban mint a legfertőzöttebb területeken csökkenteni a bűncselekmények 
számát, akkor ennek hatására egy adott település egészében csökkenthető a bűnözés 
volumene. A forró pontos rendészetet elsőként az Amerikai Egyesült Államokban alkal-
mazták, ahol jelenleg is az egyik legszélesebb körben alkalmazott rendészeti stratégia.161

A forró pontos rendészet Mátyás Szabolcs megfogalmazásában „a forró pontok felis-
merését követően kialakított olyan rendészeti stratégia, amely az érintett terület bűnözési 
fertőzöttségének proaktív módon történő csökkentésére irányul. A stratégia egyik kiemelt 
eleme a megemelt létszámú, demonstratív rendőri jelenlét biztosítása.”162

A forró pont lehatárolásának problematikája, elemzés szintjei

A forró pontos rendészet főként azon a kriminológiai törvényszerűségen alapul, hogy 
a bűncselekmények eloszlása térben és időben egyenetlen, azonban vannak olyan térszí-
nek, ahol jóval átlag feletti a bűncselekmények aránya. A forró pontos rendészetnek is 
az egyik alaptézise, hogy átlag feletti számban csak ott fog bűncselekmény bekövetkezni, 
ahol már korábban is követtek el jogsértő cselekményt.163 Központi kérdésnek tekint-

159 Braga–Bond 2008. Az államigazgatás – s benne a rendőri munka hatékonyságának növelése érdeké-
ben – 2015-től  kezdődően úgynevezett Jó Állam kutatás kezdődött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem koor-
dinálásával. A rendőrség hatékonyságának növelése érdekében a munkacsoport javasolta számos földrajzi 
(társadalmi) indikátor felvételét a teljesítményértékelési rendszerbe, illetve a bűnözési térképek szélesebb 
körű elterjesztését (például forró pontos térképek). Lásd bővebben: Sallai–Tihanyi–Vári–Mátyás 2016.
160 Practice Profile Hot Spots Policing. National Institute of Justice. 
161 Practice Profile Hot Spots Policing. National Institute of Justice. 
162 Boda 2019, 207.
163 Perry et al. 2013.
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hető a forró pont területnek a lehatárolása. Ha túl kis méretű a forró pont, akkor olyan 
területek maradhatnak ki az elemzésből, amelyek relevánsak lehetnek. Ha viszont túl 
nagy, akkor nehéz lesz rendészeti szempontból a hatékony lefedése a területnek (nehéz 
a rendelkezésre álló erőket és eszközöket megfelelő hatékonysággal elosztani). A forró 
pontos rendészet esetében az egyik kulcskérdés, hogy minél pontosabban legyen meg-
határozva a forró pontok területe, amire jelenleg már számos szoftver áll rendelkezésre.

A témával foglalkozó források rendszerint négy forrópontlefedési technikát szoktak 
megemlíteni, amelyek az alábbiak: 1. rácstérképezés (grid mapping) (grid = rács, hálózat), 
2. ellipszisekkel történő lefedés (covering ellipses), 3. magsűrűségbecslés (kernel density 
estimation) (kernel = bél, dióbél, az operációs rendszer magja), 4. heurisztikus modell.

1. A rácstérképezés során négyzet alakú rácsokkal fedik le a térképet, ami technika-
ilag viszonylag egyszerűen megoldható, viszont a rácsok határai a legtöbb esetben nem 
követik a bűncselekményekkel fertőzött területek határait.

2. Az ellipszisekkel történő lefedés során nem rácsokkal vagy egyéb mértani for-
mákkal, hanem ellipszisekkel fedik le a bűncselekményekkel fertőzött területeket. Maga 
a lefedés technikailag ugyancsak nem tekinthető bonyolultnak, azonban problémaként 
jelentkezik, hogy a mértani forma számos esetben nem fedi le a forró pontokat, mivel 
azok alakjával nem esik egybe.

3. A magsűrűségbecslés a nehezebb forrópontlefedési technikák közé sorolható, 
ugyanakkor számos helyen sikerrel használják. A forró pont közepét igyekeznek beazo-
nosítani, ettől távolodva pedig csökkenő értékek jellemzik majd a lefedett területet.

4. A leggyakrabban alkalmazott forrópontlefedési technika, a heurisztikus modell. 
Végletesen leegyszerűsítve talán azt is mondhatjuk, hogy a „józan paraszti észt” alkal-
mazzák ennek a technikának az alkalmazásakor. Néhány évi szolgálat után a legtöbb 
rendőr fejében „megvannak” ugyanis azok a helyek, ahol általában bűncselekményeket 
szoktak elkövetni, ezért logikusan ezeken a helyeken szoktak a legtöbb időt eltölteni 
a járőrözés során. A heurisztikus modell során három főbb technikát lehet alkalmazni 
a forró pontok lefedésére. 1. A hagyományos, gombostűs módszer, amikor a korábbi 
tapasztalatok alapján bűncselekménnyel fertőzött területeket gombostűvel (vagy nap-
jainkban inkább filctollal) jelölik meg. 2. Manuális módszerrel is lehetséges rácsokat 
(cellákat) létrehozni a térképen, amellyel ugyancsak behatárolhatók a forró pontok. 3. Az 
egyik leggyakoribb fajtája pedig az illetékességiterület-alapú lehatárolás.164 A forró pon-
tos rendészeti stratégiák kidolgozásánál és a forró pontok területének lehatárolásánál 
figyelembe kell venni, hogy a forró pontok dinamikus képződmények, nem statikusak, 
időben és térben egyaránt változ(hat)nak.165

A forró pontos rendészet során ellenőrzés alá vont terület nagysága eltérő lehet. A ház-
tömbök szintjétől egészen a több utcát tartalmazó területig bezárólag. Nemcsak a mérete 
lehet eltérő a forró pontoknak, hanem a beazonosításukra is többféle technikát lehet 
alkalmazni. Az eltérő beazonosítási technikák következtében nincs olyan általánosan 

164 Perry et al. 2013.
165 Perry et al. 2013.
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elfogadott módszer, amelyet feltétlenül ajánlott követni. A beazonosítás módja függhet 
az adott rendvédelmi szervnél alkalmazott technológiáktól, az elemzői tapasztalattól 
és a korábban alkalmazott módszerektől egyaránt.166

A forró pontos rendészet gyakorlati aspektusai

A forró pontos rendészeti stratégia tulajdonképpen ellentétben van a korábban alkal-
mazott „személyalapú felfogással”. Ennek során ugyanis nem az egyes személyekre, 
hanem a helyre koncentrálnak a helyes rendészeti stratégia kialakításakor. Ezért nevezik 
a forró pontos rendészetet „helyalapú” (place-based) rendészeti stratégiának is. A forró 
pontos rendészet mellett érvelők szerint a rendőrség, akkor tud hatékonyan működni, ha 
a rendelkezésre álló erőket nem szétszórva, hanem koncentráltan a magas fertőzöttségű 
területekre fókuszálja. A forró pontos rendészet esetében jóval kisebbek a járőrkörzetek, 
vagyis kisebb területen egyszerre jóval több járőr tartózkodik, ami az intézkedések 
és a bűnmegelőzés sikerességét növelheti (bár ez utóbbi eredményességének mérése 
meglehetősen nehéz).167 Ugyancsak fontos kitétel a forró pontos rendészet esetében, hogy 
elsősorban urbánus területeken alkalmazható, ahol a bűnözés koncentrálódik.168

A forró pontos rendészeti stratégia alkalmazásánál számos esetben semmilyen különö-
sebb intézkedést nem kellett alkalmazni, csupán a megnövelt járőrözési idő elegendő volt 
ahhoz, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma (lásd: Minneapolis Hot Spots Patrol 
Experiment).169 Vagyis, a gyakorlatban ez kis méretű és magas fertőzöttségű területeken 
történő intenzív (látható) járőrözést jelent.

Számos kísérletet végeztek arra vonatkozólag, hogy a forró pont egyes részein mennyi 
ideig kell járőrözni ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a bűncselekmények száma. Egy 
Minneapolisban (USA) végzett kutatás szerint a járőröknek két óránként, jól láthatóan 
11–15 percet kellett eltöltenie egy forró pontban ahhoz (más kutatások is nagyjából 
hasonló időintervallumot állapítottak meg), hogy egyaránt csökkenjen a súlyos bűncse-
lekmények és a segélyhívások száma. A járőrök a gócpontok között ingázva, előre nem 
jelezhető módon bukkantak fel az egyes forró pontokban.170 Egy Massachusettsben (USA) 
végzett felmérés alapján a különféle rendészeti stratégiák közül a forró pontos stratégiák 
voltak a leginkább hatékonyak, ezen belül is a szituációs megelőzési stratégia bizonyult 
a legeredményesebbnek (elhagyott épületek lebontása, graffiti letisztítása stb.).171

166 Practice Profile Hot Spots Policing. National Institute of Justice. 
167 Braga–Bond 2008.
168 Practice Profile Hot Spots Policing. National Institute of Justice.; Pődör 2007.
169 Braga–Bond 2008.
170 Koper 1995.
171 Braga–Bond 2008.
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A forró pontok csoportosítása

A forró pontos rendészet egyik legfőbb feladata, hogy megfelelő választ tudjon adni 
a különféle rendészeti kihívásokra. Mint arról a fentiekben is említést tettünk, a forró 
pontok nem egységesek (egymástól eltérőek), időben és térben változnak, vagyis, a külön-
böző forróponttípusokban fellépő jogellenes cselekményekre eltérő válaszokat kell adniuk 
a rendvédelmi szerveknek.

A forró pontoknak számos csoportosítása létezik, ezek közül is az egyik legismertebb, 
a Jerry H. Ratcliffe által készített osztályozás, amely térbeli elhelyezkedés (elszórt, cso-
portosuló, pontszerű) és időbeli eloszlás (diffúz, fókuszált, akut) alapján is kategorizálja 
a gócpontokat (3. táblázat). Ratcliffe ez alapján kilenc féle forróponttípust különít el,172 
amelyek mindegyike eltérő rendőri intézkedést igényel. A Ratcliffe-féle tipizálás egyik 
fő érdeme, hogy nemcsak a térbeli kiterjedést vizsgálta, hanem az időbeli dimenziót is.173

3. táblázat: A Ratcliffe-féle rendőri intézkedések mátrixa

Térbeli elhelyezkedés

A rendőri intézkedések 
mátrixa

elszórt csoportosuló pontszerű

Id
őb

el
i e

lo
sz

lá
s

diffúz járőrautó, építészeti bűn-
megelőzés,
felvilágosító kampány

szondáztatás, gyalogos 
járőrök, építészeti bűn-
megelőzés, felvilágosító 
kampány

útakadályok, civil ruhás 
rendőrök, szondáztatás, 
magánbiztonság, térfigye-
lőkamera-rendszer

fókuszált járőrautó, gyalogos járőr, 
közvilágítás fejlesztése, 
felvilágosító kampány

gyalogos és gépkocsis 
járőrök, szondáztatás, 
magánbiztonság, közvilágí-
tás fejlesztése

figyelő/ellenőrző egységek, 
civil ruhás gyalogos járőr, 
térfigyelőkamera-rendszer, 
belépő és kilépő pontok 
ellenőrzése

akut rendőrautó (civil jelleg-
gel), magánbiztonság, 
közvilágítás fejlesztése

figyelő szolgálat és civil 
ruhás rendőrök, térfigyelő 
kamerák

figyelés/ellenőrzés, 
bevetési csoport, térfigyelő 
kamerák, civil ruhás ren-
dőri egységek

Forrás: Ratcliffe 2004, 13.

172 Lásd bővebben: Mátyás 2018.
173 Mátyás 2018.
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6. fejezet 
Prediktív szoftverek az Amerikai Egyesült Államokban 

és egyes európai országokban

Az alábbiakban a legfejlettebb angolszász országban, a prediktív rendészet úttörőjének 
számító Amerikai Egyesült Államokban használt prediktív szoftvereket mutatjuk be 
részletesen, kitérve két európai állam, Olaszország és Hollandia saját fejlesztésű pre-
diktív programjaira is.

ATACRAIDS

Az ATACRAIDS egy mozaikszó, amely az Automated Tactical Analysis of Crime 
Regional Analysis and Information Data Sharing szavak kezdőbetűiből tevődik össze. 
A szoftver a Bair Analytics terméke volt, amelyet a LexisNexis Risk Solutions 2015-ben  
vásárolt meg tőle.

Az ATACRAIDS egy forrópontalapú szoftver, amely előrejelzi, hogy egy adott terüle-
ten a nap melyik szakában és a hét melyik napján várható bizonyos bűncselekményeknek 
az előrefordulása.174

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A független elemzők szerint nem tisztázott, hogy milyen bemeneti adatok szüksége-
sek az előrejelzésekhez. Az adatfrissítések CAD (Computer-Aided Dispatch) és RMS 
(Records Management Systems) programokkal történnek, ami által valószínűsíthető, 
hogy a múltbéli bűncselekményi adatok nagy szerepet kapnak az előrejelzésben.175 
Az egyesült államokbeli Sacramentóban bővebb a felhasznált adatok köre, mint máshol. 
Itt az adatbázist kiegészítik azoknak a bűnelkövetőknek a lakóhelyével is, akiket felté-
telesen szabadlábra helyeztek. Amennyiben pedig egy hasonló jellegű bűncselekményt 
követnek el, mint amit egy feltételesen szabadlábra helyezett személy elkövetett, úgy 
azt az elkövetőt felkeresik a rendőrség munkatársai.176

174 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
175 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.); Robinson–Koepke 2016.
176 Bornemann 2016.

https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A cég tájékoztatása szerint az ATACRAIDS szoftver regressziós algoritmust használ. 
A független elemzők véleménye szerint az viszont nem egyértelmű, hogy a szoftver 
konkrétan milyen technikát alkalmaz az előrejelzésekhez.177

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

Rendkívül széles körű az előre jelzett bűncselekmények spektruma, a szakirodalom 
alapján a vandalizmustól az emberölésig bezárólag számos deliktum előrejelzésére hasz-
nálják.178

Az elérhető források alapján, a hatékonysággal kapcsolatban mindössze egy konkrét 
értéket közöltek: 2008 és 2014 között 30%-kal  csökkent a jelentett bűncselekmények 
száma Wichita Fallsban (USA, Texas).179

A Wichita Falls Rendőrkapitányság éves jelentésében ugyancsak írnak a szoftver haté-
konyságával kapcsolatban. Megemlítik, hogy a szoftver által elemzett bűncselekményi 
statisztikának köszönhetően növekedett az intézkedések tudatossága, nőtt a rendőrök 
ébersége, javult a közbiztonság, jóval hatékonyabban tudnak fellépni a bűnelkövetőkkel 
szemben. Összességében vizsgálva a szoftver használatát elmondható, hogy pozitívan 
értékelik az ATACRAIDS szoftver működését, a nagyobb éberség következtében pedig 
nőtt a letartóztatott személyek száma is.180

A szoftver használata a gyakorlatban

Az ATACRAIDS a többi megelőző szoftverhez hasonlóan egy vizuálisan könnyen befo-
gadható térinformatikai alapú szoftver. A program jelenlegi változatának a sikeréhez 
az ESRI-vel történő együttműködés is hozzájárult, ugyanis a korábbinál jóval látványo-
sabb lett a szoftver által megjelenített térkép.181 A felhasználók a forró pontos térképekhez 
hasonló prediktív zónákat láthatnak a térképen. A szoftver a környezeti átlagtól eltérő 
fertőzöttség megjelenítésére kék, zöld, sárga és piros színeket használ (7. ábra). A piros 
színnel jelölt terület a legérintettebb a bűncselekmények által.182A cég lehetőséget biztosít 
a lakosság részére is a külső hozzáféréshez. A RAIDS Online interaktív térképen (raid-
sonline.com) keresztül a lakosság is meg tudja ugyanis nézni az Egyesült Államokban 
és Kanadában azt, hogy milyen a lakókörnyezete aktuális bűnözési helyzete.183

177 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
178 McClung 2015.
179 McClung 2015.
180 Annual report (2012). 
181 Wohlfeil 2015.
182 McClung 2015.
183 Wohlfeil 2015; Bornemann 2016.
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7. ábra: Az ATACRAIDS által generált térkép
Forrás: Teamhuber. Elérhető: www.teamhuber.com/wp-content/uploads/Bair-Pic-2.jpg (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05. )

A szoftver felhasználásának területei

Az ATACRAIDS megelőző szoftvert az alábbi egyesült államokbeli településeken hasz-
nálják:

 – Richland PD (Washington),
 – Wichita Falls PD (Texas),
 – Bellingham PD (Washington),
 – Shawnee PD (Oklahoma),
 – Sacramento PD (Kalifornia),
 – Oklahoma City PD (Oklahoma),
 – Phoenix PD (Arizona).184

A szoftverrel szemben megfogalmazott kritikák

A szoftver használatával kapcsolatban nem fogalmaztak meg kritikát, viszont a RAIDS 
Online interaktív térképpel igen – amely általánosságban minden megelőző szoftverről 
elmondható. A jogvédők álláspontja szerint az online térkép az előszobája annak, hogy 
szélesebb körben is bevezessék a prediktív szoftverek használatát. Amennyiben pedig 
bevezetik a megelőző szoftverek szélesebb körű használatát, úgy az az etnikai profilalko-
tást fogja erősíteni. Ugyancsak kritikaként fogalmazták meg, hogy a szoftvert használó 
rendőrkapitányságok már jelenleg is egy üzleti alapon működő magáncéggel vannak 
összeköttetésben, ami a jövőben még szorosabbá válhat (még több terméket vásárolhat 
a rendőrség), ami által kiszolgáltatottá válhat a rendőrség.185

184 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.); Hannem et al. 2019; Esri 2014; Bornemann 2016; Robinson–Koepke 2016.
185 Bornemann 2016.
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Chicago’s Strategic Subject List/Heat List

A „Chicago’s Strategic Subject Listet” (a továbbiakban: SSL) a rendőri szakzsargonban 
„Heat Listnek”, vagyis „hőlistának” is nevezik. A lista azokat a személyeket tartalmazza, 
akik a jövőben valószínűsíthetően emberölést vagy valamilyen lőfegyverrel kapcsola-
tos bűncselekményt fognak elkövetni. A szoftver vizsgálja ezenkívül a sértetté válás 
valószínűségét is. A téma egyik szakértőnek számító, Jeff Asher bűnelemző szerint 
a Strategic Subject List megnevezés kissé félrevezető, mivel tulajdonképpen nem egy 
listára kell gondolni az SSL kapcsán, hanem egy olyan algoritmusra, amely előre jelez 
bizonyos bűncselekményeket.186

A szoftvert a Department of Justice Bureau of Justice Assistance anyagi támogatásával 
az Illinois Institute of Technology fejlesztette ki.187 Az SSL korai verziója 2013-ra  készült 
el. A lista megalkotásának ötletét Andrew Papachristosnak, a Yale szociológusának 
kutatásai adták. Bár Papachristos nem vett részt az SSL elkészítésében, azonban a Chi-
cago bűnözését vizsgáló korábbi kutatásai (a fegyveres erőszakot, a társadalmi hálókat 
és azok kapcsolatait vizsgálta) mindenképp inspirálták a szoftver későbbi megalkotóit.188 
A Chicago’s Strategic Subject List más előre jelző szoftverektől eltérően, konkrétan azt 
próbálja előre jelezni, hogy ki lesz az elkövető, a más szoftverek által előrejelzett mikor 
és hol kérdésekkel szemben.189

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

Az SSL rendkívül széles körű adatgyűjtésen alapul, a rendőrségi iratokon és feljegy-
zéseken kívül számos változó adatot felhasznál. A 0-tól  500-ig  terjedő pontszámokat 
a bűnügyi nyilvántartásban szereplő 8 jellemző alapján adják. Faji és nemi jellemzőkkel 
kapcsolatban nem használ adatot az SSL, a rendszerben lévő adatok pedig folyamato-
san aktualizáltak.190 Az előre jelző program az alábbi változó alapján értékel egy adott 
személyt:

 – hány alkalommal vált valaki lövöldözés áldozatává;
 – egy adott személy kora a legutóbbi letartóztatása idején;
 – hány alkalommal vált valaki támadás vagy súlyos testi sértés áldozatává;
 – egy adott személy hányszor volt korábban letartóztatva erőszakos bűncselekmény 

miatt;
 – hányszor volt valaki korábban letartóztatva kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-

mények miatt;
 – a korábbi letartóztatások száma jogtalan fegyverhasználat miatt;

186 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
187 Strategic Subject List. Chicago Data Portal. 
188 Asher-Arthur 2017.
189 Posadas 2017.
190 Strategic Subject List. Chicago Data Portal. 
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 – milyen bűnelkövetői aktivitása van jelenleg egy adott személynek;
 – rendelkezik-e valaki bandakapcsolatokkal.191

Egy adott személy társadalmi kapcsolatait korábban ugyancsak rizikófaktorként vették 
számításba, jelenleg azonban ezt már nem „pontozzák”. A New York Times elemzése 
alapján a változók között az életkor a legfontosabb tényező, amelynek mintegy 89%-os  
a szórásnégyzete. Vagyis, ha az életkort összehasonlítjuk a többi tényezővel, akkor azok 
kevésbé jelennek meg az összpontszámban.192

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

Az SSL kvantitatív módszereket használ az elemzés során. A rendszer 0–500 pontig 
pontozza a listán szereplő személyeket: 0 az extrém alacsony kockázatot jelöli, míg 
az 500 a legmagasabb kockázattal rendelkezőket.193

Az algoritmus nem publikus, azonban a New York Times elemzői a pontszámok alap-
ján „megfordították” az SSL logikájának a működését, és ez alapján becsülték meg, hogy 
a végső pontszám milyen értékekből tevődhet össze, az egyes tényezők pedig mekkora 
súllyal eshetnek latba. Ez alapján az életkor tekinthető a legszignifikánsabb tényezőnek. 
Az életkornál 10 évenként 40 ponttal csökken a végső pontérték. Ezért a legmagasabb 
kockázattal rendelkezők között senki sem idősebb, mint 30 éves.194

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A Chicago’s Strategic Subject List az erőszakos bűncselekmények közül az emberölést 
és a lőfegyverhasználatot jelzi előre.

Az Illinois Institute of Technology (Chicago) professzora, Miles Wernick a chicagói 
lista hatékonyságát a dohányzás és a rák között megfigyelhető összefüggéshez hasonlí-
totta. A dohányzás és a tüdőrák közötti összefüggés alapján azt mondhatjuk, hogy termé-
szetesen nem lesz tüdőrákos mindenki, aki dohányzik, de nagyobb a kockázata a betegség 
kialakulásának. Az erőszakos bűncselekmények esetében is hasonló megállapításokat 
lehet tenni. Ha valaki korábban elkövetett már egy erőszakos bűncselekményt, nem fel-
tétlenül igaz az, hogy ismét bűncselekményt fog elkövetni, de nagyobb a valószínűsége 
a bűnismétlésnek.195 A Chicago’s Strategic Subject List eredményességével kapcsolatban 
hasonló megállapítások tehetők, mint a fejezetben szereplő más megelőző szoftverekkel 
kapcsolatban: független elemzés még nem készült a hatékonyságával kapcsolatban.

191 Posadas 2017; Asher–Arthur 2017; Strategic Subject List. Chicago Data Portal. 
192 Posadas 2017.
193 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
194 Asher–Arthur 2017.
195 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
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A RAND Corporation kiadványának állítása szerint az SSL kezdeti verziója nem volt 
hatékony a fegyveres erőszak visszaszorításában,196 ezért a rendszer hatékonyságának 
növelése érdekében jelenleg az SSL negyedik változata van használatban.197

A szoftver használata a gyakorlatban

A listán szereplő személyek (potenciális bűnelkövetők) számával kapcsolatban gyakran 
hibás értékek látnak napvilágot. Az SSL listáján közel 400 ezer személy neve található, 
azonban akik valóban veszélyes bűnelkövetőké válhatnak, azok száma nagyságrendekkel 
kisebb. A listán szereplő első 400 személy esetében, mintegy ötszázszor nagyobb az esély 
arra, hogy erőszakos bűncselekményt követnek el, mint a listán szereplő többi személy.198 
Mint arról elsőként a New York Times is tudósított (2016. május), az első 1400 személy 
az, akiket a legnagyobb kockázatúak között tartanak számon. Ezzel egybevág a chicagói 
rendőrség vezetőjének (Eddie Johnson) a véleménye is, aki szerint kb. 1400 fő az, aki 
nagyrészt felelős az erőszakért Chicagóban. 2016-ban  pedig a CPD szerint 1500 fő volt 
felelős a fegyveres bűncselekmények zöméért.199

A kezdeti időszakban az SSL listáját úgy használták, hogy aki a listán szerepelt, azt 
„értesítették”, ezzel is a tudomására hozva, hogy a rendőrség kvázi potenciális bűnelkö-
vetőként tartja számon. Három év alatt a rendőrök, a szociális munkások és a közösségi 
vezetők több mint 1300 olyan személyt kerestek fel az otthonában, akik a listán szere-
peltek. (A jövőben pedig még nagyobb számban kívánják felkeresni a listán szereplő 
személyeket.) A felkeresett személyekkel és a közeli családtagokkal a rendőrség szak-
emberei őszintén közlik, hogy a látókörükben van. A szociális munkások ugyancsak 
felkeresik a listán szereplő személyeket, akik próbálnak segítséget nyújtani ezeknek 
az embereknek, így például kábítószer-elvonó programot és különböző képzési lehető-
ségeket ajánlanak fel a részükre.200

A lista nem publikus, de a https://data.cityofchicago.org honlapon201 elérhető egy 
olyan anonim lista, amely 398 684 főt tartalmaz (8. ábra).202

196 Posadas 2017.
197 Asher–Arthur 2017.
198 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
199 Asher–Arthur 2017.
200 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
201 Strategic Subject List. Chicago Data Portal. 
202 Asher–Arthur 2017.
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8. ábra: A chicagói rendőrség által közzétett anonim listán szereplő első 14 személy
Forrás: Strategic Subject List. Chicago Data Portal.

A szoftverrel kapcsolatban megfogalmazott kritikák
A szoftvert a jegyzet írásának idején kizárólag a chicagói rendőrség használta. Számos 
forrás arról tesz említést, hogy a listára elsősorban a letartóztatások alapján kerülnek fel 
a bűnelkövetők. A valóságban azonban ennél jóval szélesebb a listán lévők köre. Több 
forrás is megemlíti, hogy azon személyek is szerepelnek a listán, akiktől 2012. augusz-
tus 1-jét követően ujjnyomatot vettek. A chicagói rendőrség szerint azokra kell nagyobb 
figyelmet fordítani, akik elérik vagy meghaladják a 250 pontot, vagyis 250 pont alatt 
nem kerül senki sem a chicagói rendőrség látókörébe.203

A teljes SSL lista 398 684 nevet tartalmaz, amiből leképződik egy kisebb lista. 
A 398 684 főből 287 404 személynek van 250-nél magasabb pontértéke (9. ábra), vagyis 
mintegy 150 ezer listán szereplő ember nincs a rendőrség látókörében (2016). Nem világos 
azonban az, hogy ebből az óriási létszámból hogyan áll össze egy viszonylag rövid lista. 
A legtöbb személynek ugyanis nincs olyan múltja, amely a magas bűnügyi kockázatú 
személyekhez sorolná.

127 513 fő például sohasem volt letartóztatva vagy nem vált fegyveres konfliktus 
sértettjévé, de ennek ellenére 90 000 közülük magas kockázatúnak minősül (2016).204

203 Posadas 2017.
204 Posadas 2017; Strategic Subject List. Chicago Data Portal. 
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9. ábra: A Strategic Subject Listen lévők pontszámának megoszlása205

Forrás: Posadas 2017

Az SSL-rendszer nem tart nyilván nemre és bőrszínre vonatkozó adatokat, ennek ellenére 
a jogvédők véleménye szerint az SSL diszkriminatív.206 A jogvédők ugyancsak sérel-
mezik azt, hogy a chicagói rendőrség nem árulja el a rendszert működtető algoritmust, 
ami miatt már többen is beperelték a helyi rendőrséget. Ennek eredményeképpen néhány 
személy esetében kiadták azt, hogy milyen változók alapján számolták ki a listán lévő 
pontszámot.

Ugyancsak kritikaként fogalmazzák meg, hogy az életkor szerepe a pontértékek-
ben magasan felülreprezentált. Az eredmények alapján a fiatalabb korosztály az (főként 
a 30-as  éveikben járók), akik főként erőszakos bűncselekményeket követnek el, ez azon-
ban régóta ismert kriminológiai tény, vagyis semmiképp sem tekinthető stratégiai jellegű, 
újszerű megállapításnak.

Kérdésként merülhet fel továbbá a rendszerrel kapcsolatban, hogy miért pont 250 
pont a küszöbérték? Ezzel kapcsolatban a rendszer kidolgozói ugyancsak nem tudnak 
adekvát választ adni.

A kritikusok szerint a szoftverre eddig több millió dollárt költöttek el, ennek ellenére 
nem lehet stratégiai listának tekinteni, hiszen 280 000 személynek van 250 pontnál 
magasabb pontértéke.

A maximális pontszámmal (500) rendelkezőknek csak 22%-a  volt bűnismétlő. 2016-
ban  a listán szereplő 1400 ember (akiknek 429 vagy annál magasabb pontértéke volt) Chi-
cago fegyveres bűncselekményeinek kevesebb mint 20%-át követte el. A listán szereplő 
126 687 személy sohasem volt letartóztatva, nem volt sértettje fegyveres erőszaknak, 
vagy részese bármilyen erőszaknak. Kérdésként merülhet fel, hogy akkor ezek a sze-
mélyek mi alapján kerültek a rendszerbe.207 A fegyverrel elkövetett bűncselekményeket 
gyakran hozzák kapcsolatba a bandákkal, azonban a bandatagok által elkövetett fegy-
veres bűncselekmények nehezen jelezhetők előre.208

205 Posadas 2017.
206 Ezt cáfolja Miles Wernick vezető kutató, aki szerint a szoftver nem diszkriminál sem etnikai, sem nemi, 
sem pedig területi alapon. Asher–Arthur 2017.
207 Posadas 2017.
208 Asher–Arthur 2017.
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CityScan (CrimeScan)

Daniel B. Neill és Wil Gorr (Wilpen L. Gorr), a Carnegie Mellon University (Pittsburg /
USA/) kutatói voltak azok, akik 2009-től  kezdve a chicagói rendőrséggel együttműködve 
egy olyan szoftver megalkotásán dolgoztak, amely nemcsak hogy megelőzi, hanem 
meg is akadályozza az erőszakos bűncselekményeket. Ennek az együttműködésnek lett 
a gyümölcse a CrimeScan nevezetű prediktív szoftver (crime = bűncselekmény, bűnö-
zés; scan = szkennel, letapogat). Miután a CrimeScan egyesült a chicagói „WindyGrid”209 
nevezetű adatbázissal, az egyesített rendszert CityScannek nevezték el.210 A szoftver 
rendészeti használatát néhány év után leállították, mivel a készítők szerint hatékonyabb 
és nagyobb pontosságú módszerek is léteznek, mint az általuk korábban alkalmazottak 
(például neurális hálózatok).211

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A CrimeScan szoftver a kisebb tárgyi súlyú deliktumokról készült jelentések (amelyek 
később erőszakos bűncselekményeket generálhatnak [például vandalizmus, rendzavarás, 
kábítószer-kereskedelem]), valamint a 911-es  segélyhívószámra érkező telefonhívások 
adatai alapján adta meg a bűncselekményekre vonatkozó előrejelzéseket.212

A CityScan viszont már nemcsak a bűncselekményeket jelezte előre, hanem a 311-
es213 telefonszám hívásai alapján a térbeli mintázatokat is, ezáltal lehetővé vált a valós 
idejű monitorozása a 311-es  segélyhívószámnak. A rendszert jelenleg kizárólag csak 
a patkányok okozta fertőzések előrejelzésére és megakadályozására használják (vagyis 
rendészeti területen már nem alkalmazzák).214 Az előrejelzéshez felhasznált adatok jórészt 
a lakosság által bejelentett panaszokból és az elektronikusan elérhető nyilvános egészség-
ügyi adatokból (kórházlátogatások, egészségügyi termékek eladásai stb.) származnak.215

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A CrimeScan és a CityScan szoftverek által használt pontos algoritmust nem nevezték 
meg egyik nyilvános forrásban sem. A szoftver készítői később azonban úgy nyilatkoztak, 
hogy a korábban alkalmazott algoritmus kevésbé volt hatékony, ezért felhagytak a City-

209 A „windy” megnevezés Chicagónak a „Windy City” (szeles város) megnevezéséből adódik. 
210 Neill‒Nobles‒Flaxman 2012.
211 Daniel B. Neill és Wil Gorr közlései alapján (2019).
212 Mann 2017; Rieland 2018.
213 A 311-es  szám számos amerikai és kanadai nagyvárosban létező általános nem segélyhívó szám („forró 
drót”), amelyen az állampolgárok különféle információkat kaphatnak a helyi szolgáltatásokkal és az önkor-
mányzattal kapcsolatban, de bejelentéseket tehetnek úthibákkal vagy akár graffitivel kapcsolatban is. 
Először Baltimore-ban  vezették be 1996-ban. Wood 2016.
214 Daniel B. Neill közlése alapján (2019).
215 Neill 2017.
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Scan rendészeti alkalmazásával, s más hatékonyabbnak ígérkező modelleket vizsgálnak 
(például neurális hálózatok).

Az előrejelzések pontosságának növelése érdekében a CityScan szoftver a gépi tanulás 
módszerét alkalmazza.216

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A CrimeScan és CityScan szoftvereket az erőszakos bűncselekmények előrejelzésére 
használták.217

A CityScan és CrimeScan szoftverek rendészeti hatékonysággal kapcsolatban nem 
közöltek egzakt értékeket. A megelőző szoftver egyik készítője, Daniel B. Neill egyik 
publikációjában úgy nyilatkozott a szoftverrel kapcsolatban, hogy „egy olyan új módszer, 
ami nagyon sikeres a gyakorlatban”218 (10. ábra). A CityScan szoftver közegészségügyi 
hatékonyságával kapcsolatban ugyancsak Neill közölt információkat. Ez alapján a City-
Scan 20%-kal  hatékonyabb, mint a korábbi patkánycsapdák voltak.219

10. ábra: CrimeScan: Előzetes eredmények
Forrás: Neill‒Nobles‒Flaxman 2012, 8.

A szoftver használata a gyakorlatban
Mint azt a fentiekben is említettük, mindkét szoftver az erőszakos bűncselekmények 
előrejelzésére szolgált. A fejlettebb CityScan viszont már nemcsak a bűncselekmények, 
hanem a térbeli mintázatok előrejelzésére is alkalmas volt. (A 311-es  forró drót hívásai 

216 Neill 2017.
217 Neill‒Nobles‒Flaxman 2012.
218 Neill‒Nobles‒Flaxman 2012.
219 Neill 2017.
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alapján nagy pontossággal sikerült a térbeli mintázatokat felfedni és előre jelezni például 
az üresen álló épületek, a graffitieltávolítások és rágcsálóirtások helyszínei alapján.)

A szoftver esetében az egyik kulcskérdés az volt, hogy miként tudja detektálni azokat 
a klasztereket, amelyekben várhatóan a legtöbb erőszakos bűncselekmény fordul majd 
elő. Ezt úgy érték el, hogy a szoftvert naponta két alkalommal futtatták le. Minden 
nap elemezték a fő indikátorokat a lakótömbök szintjén, és ez alapján azonosították be 
azokat a klasztereket, ahol várhatóan nagyobb lesz a bűnözés az elkövetkező 1 hétben. 
(A szoftverfejlesztők szerint az előrejelzések 1 hétig relatíve nagy pontosságot mutattak.) 
A veszélyeztetett területek esetében nemcsak az adott területet, hanem a szomszédos 
területek eseményeit is figyelemmel követték, mivel ez alapján lehetséges a legnagyobb 
hatékonysággal előre jelezni a felbukkanó erőszakos bűncselekményi klasztereket. 
A szoftver erényei közé sorolják, hogy nemcsak a „rossz környékeket”, hanem a konkrét 
forró pontokat is viszonylag nagy pontossággal határozta meg.220 A CrimeScan vizsgált 
szezonális és heti trendeket, illetve a súlyos erőszakos bűncselekményeknek a rövid 
és hosszú távú arányait is.221

11.ábra: A CityScan által generált térkép222

Forrás: Neill‒Nobles‒Flaxman 2012, 17.

A szoftver felhasználásának területei és a szoftverrel  
szemben megfogalmazott kritikák

A CrimeScan szoftvert Chicagóban és Pittsburghben használták, míg a CityScan szoft-
vert Chicagóban, Baltimore-ban  és Pittsburghben.223

220 Neill‒Nobles‒Flaxman 2012.
221 Rieland 2018.
222 Neill‒Nobles‒Flaxman 2012, 17.
223 Neill 2017.
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A CrimeScan esetében is elsősorban a jogvédők azok, akik megfogalmazták kritiká-
jukat, álláspontjuk szerint a szoftver etnikai alapon diszkriminál.224

Crime Anticipation System (CAS)

A holland megelőző szoftver kifejlesztését elsősorban az tette szükségessé, hogy Amsz-
terdam városában – más holland városokhoz viszonyítva – éveken keresztül kiemelke-
dően magas volt a betörések és a rablások száma,225 ami arra sarkallta a rendőri vezetőket, 
hogy a hagyományos rendészeti eszközöktől eltérő módon próbálják meg csökkenti 
a szubjektív biztonságérzetre negatívan ható deliktumok számát. A Crime Anticipation 
System (a továbbiakban: CAS) nevezetű szoftver fejlesztője Dick Willems volt, aki 2012-
ben  csatlakozott az amszterdami rendőrséghez; a szoftver 2013-ra  készült el.226 A Crime 
Anticipation System szoftverrel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy térbeli 
és időbeli előre jelző rendszer, amely egy adott településen a forró pontokra és „forró 
időszakokra” koncentrál, s nem a magas kockázatú személyekre.227

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A Crime Anticipation System szoftver esetében az alábbi három fő adatbázisból szár-
maznak az adatok:

 – a rendőrség központi bűnügyi nyilvántartása (BVI),
 – a települési önkormányzatok települési szintű adatokat tartalmazó saját adatbázisa 

(GBA),
 – a Holland Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa (CBS).

A CAS a rendőrség központi bűnügyi nyilvántartásából (BVI) származó alábbi adatokat 
használja fel az előrejelzések készítéséhez:

 – az előre jelzett deliktumok száma különböző időintervallumokban (utolsó 2 hét, 
utolsó 4 hét, utolsó félév stb.),

 – a fenti adatok a szomszédos cellák esetében,
 – lineáris trend a cellákban (bűncselekményi értékek növekedése, csökkenése, stag-

nálása),
 – a rendőrség által összegyűjtött releváns adatok a korábbi bűncselekményekre, 

az elkövetési helyekre és az ismert elkövetőkre.228

224 Mann 2017.
225 A három bűncselekmény regisztrált esetszáma 2013-ban: magánlakásba történő betörés: 8257, közterületi 
rablás: 2358, rablás: 276. Willems 2016.
226 Willems 2016
227 Oosterloo – van Schie é. n.
228 Oosterloo – van Schie é. n.; Willems 2016.
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Az elkövetőkkel229 kapcsolatban a CAS a BVI-ből  származó alábbi indikátorokat vizs-
gálja:

 – Egy bűncselekmény elkövetési helyének távolsága km-ben  a legközelebbi ismert 
elkövető lakhelyétől, aki az elmúlt 6 hónapban bűnügyi szempontból „aktív” volt.

 – Az ismert elkövetők (gyanúsítottak) száma, akik az elmúlt 6 hónapban „aktívak” 
voltak, és 500 méteres körzeten belül élnek.

 – Az ismert elkövetők (gyanúsítottak) száma, akik az elmúlt 6 hónapban „aktívak” 
voltak, és 1000 méteres körzeten belül élnek.

A CAS szoftver egy adott területre az alábbi 16 féle statisztikai indikátort használja:
 – lakosok száma,
 – férfiak száma,
 – nők száma,
 – háztartások száma,
 – háztartások átlagos mérete,
 – nem nyugati őshonos lakosok száma,230

 – egy személyes háztartások száma,
 – egyszülős háztartások száma,
 – több személyes, gyermek nélküli háztartások száma
 – kétszülős háztartások száma,
 – átlag életkor,
 – ingatlanok száma,
 – egy átlagos ingatlan értéke,
 – jövedelemmel rendelkezők száma,
 – szociális juttatásokban részesülők száma,
 – havi bevétel összege.231

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek és előre jelzett bűncselekmények

A Crime Anticipation System a bűnözés előrejelzésére a generikus klasszifikációs 
modellt alkalmazza, ezen belül pedig a logisztikai regressziós modellt.232

A CAS által előrejelzett deliktumok a földrajzi térhez erősen kötődő, térreleváns bűncse-
lekmények.233 A Crime Anticipation System az alábbi 5 bűncselekmény előrejelzésére 
alkalmas:

 – zsebtolvajlás,
 – betörés (vállalati helyiségbe),

229 2017-ben  az „ismert elkövető” helyébe a „gyanúsított” kifejezés lépett. Oosterloo – van Schie é. n.
230 Az indikátort 2017-ben  törölték, mivel nem volt prediktív értéke. Willems 2017.
231 Oosterloo – van Schie é. n.
232 Dick Willems közlése alapján.
233 Oosterloo – van Schie é. n.



2002

 – gépjárműfeltörés,
 – kerékpárlopás,
 – közterületi rablás.234

12.ábra: A betörések és az eredményesség néhány mutatója Amszterdamban (2014. február 22. és 
2014. március 7. között)
Forrás: Willems 2016, 18.

A CAS rendszer hatékonysága
A CAS rendszer hatékonysága a bűncselekmény típusától és a helyszínétől függően 
változik. Az Amszterdamban elkövetett lakásbetörések kb. 20%-át tudják előre jelezni, 
ami egyes esetekben akár a 40%-ot elérheti (például ha a szomszédos területek bűncse-
lekményi értékeit is figyelembe veszik).235

13.ábra: A rablások előrejelzésének pontossága (2013. június 15. és 2004. március 7. között)236

Forrás: Willems 2016, 23.

234 Smith et al. 2016; Willems 2016; Oosterloo – van Schie é. n.
235 Dick Willems közlése alapján.
236 Willems 2016, 23.
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A szoftver használata a gyakorlatban

A CAS szoftver használata nem igényel különösebb előképzettséget, használatának 
elsajátítása átlagos számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkező személy számára 
nem jelent problémát.

A települések területét a szoftver 125 × 125 méteres négyzetekre osztja fel, amely 
egy térinformatikai alapú térképen ábrázolt. (A CAS-térkép a GBA-adatokból gene-
rált, amely címmel és irányítószámmal ellátott.) Az egyes területek (négyzetek) eltérő 
karakterisztikával rendelkeznek, egy részük pedig nyilvánvalóan nem releváns bűnügyi 
szempontból (legelők, nyílt vizek, farmok stb.), amelyek a jobb átláthatóság érdekében 
nincsenek ábrázolva a térképen.237 A négyzetek mérete jó kompromisszum a pontosság 
és a gyakorlatiasság között. Ha túl nagy ugyanis a terület, akkor nem lehet eredménye-
sen járőrözni, ha pedig túl kicsi, akkor jóval kisebb az esély a sikeres intézkedésre.238 
Hasonlóan más megelőző szoftverhez, a CAS-t is elsősorban a városi területeken lehet 
hatékonyan alkalmazni, a vidéki területeken kevésbé hatékony a háztartások csekély 
száma miatt. A CAS által szerkesztett ábrákat könnyű olvasni (használni), mivel egyér-
telműen látszik rajta a kockázat mértéke és időintervalluma. A legmagasabb kockázatú 
területeket piros, a közepes kockázatú területeket narancssárga, míg az alacsony koc-
kázatú területeket sárga színnel jelölik a térképen.239

A CAS-sal végzett gyakorlati munka fontos része, hogy az elemzést végző rendőrök 
megpróbálják felfedni egy-egy potenciális kockázat okát, vagyis kiegészítik a térké-
pen lévő információkat. Az elemzőknek lehetőségük van ugyanis arra, hogy ne csak 
a szoftver által használt adatbázisokhoz férjenek hozzá, hanem más forrásokat és adat-
bázisokat is használjanak. (Kiegészítik többek között a térképeket a futballmérkőzések 
vagy a zenei fesztiválok idejével.)240 Minden egyes területnek van egy hozzárendelt 
irányítószáma, az összesített információk (indikátorok) alapján pedig egy kockázati 
pontszám generálódik.

14. ábra: A CAS által generált térkép
Forrás: Smith et al. 2016

237 Willems 2017.
238 Oosterloo – van Schie é. n.
239 Oosterloo – van Schie é. n.
240 Oosterloo – van Schie é. n.
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A szoftver felhasználásának területei

A CAS szoftvert elsőként Amszterdamban tesztelték, majd egy kísérleti projekt keretében 
több holland városban is használták (Enschede, Hoorn, Hoefkade és Groningen Noord).241 
2017 májusától pedig a CAS az összes holland rendőrkapitányság részére elérhetővé vált 
(2017-ben  a 167 rendőrkapitányságból 110 használta).242

A szoftverrel kapcsolatban megfogalmazott kritikák

A CAS rendszeréről is megfogalmazódnak a kisebbségeket érintő kritikák, miszerint 
a szoftver diszkriminatív, még pedig azáltal, hogy sok esetben a kisebbségek által 
nagyobb arányban lakott területeket jelöli meg veszélyeztetett területként. Ezzel kap-
csolatban Sinan Çankaya holland kultúrantropológusnak jelent meg számos publikációja.243 
A kutató több hónapon keresztül a rendőrökkel együtt dolgozva vizsgálta, hogy mi alap-
ján választják ki a rendőrök az intézkedés alá volt személyeket. Çankaya megállapította, 
hogy az alábbi 3 tényező alapján állítanak meg valakit a holland rendőrök:

 – kulturális jellemzők: ruházat, ékszerek, testdíszítés;
 – biológiai jellemzők: bőrszín, arc jellemzői, kor, nem, fizikai állapot;
 – ismert elkövető.

A CAS által megjelölt területek esetében – a kutató álláspontja szerint – a járőröző 
rendőrök számos esetben faji-etnikai alapú profilalkotást végeznek. A diszkrimináció 
automatikusan egyenlőtlenségeket generál, amit jelen esetben kumulatív hátránykényt 
értelmezhetünk. Ugyancsak kritikaként fogalmazzák meg, hogy bár a CAS által szer-
kesztett ábrát könnyű használni, mivel egyértelműen látszik rajta a kockázat és idő, 
azonban a bűncselekmény elkövetésére előre jelzett időintervallum nem feltétlenül fedi 
a valóságot.244 A CAS rendszer kritikájaként fogalmazták meg továbbá, hogy az indiká-
torok között szerepel a szociális segélyben részesülők száma, ami által úgy tűnhet, hogy 
a szegényebb emberek között több az elkövető és az áldozat egyaránt. Az indikátorok 
között viszont nem szerepel például az átlag feletti vagyonnal rendelkezők száma. Az ő 
kriminalitásukat ezért nem ismerjük, amely a kritikusok szerint félrevezető lehet.245

241 Oosterloo – van Schie é. n.
242 Willems 2017.
243 Çankaya 2012; Çankaya 2015.
244 Az elkövetés idejének pontatlan megadására példaként a lakásbetörést említi meg a legtöbb forrás. 
A legtöbb feljelentő ugyanis rendkívül széles időintervallumot ad meg a bűncselekmény lehetséges elkö-
vetésére, ami meglehetősen pontatlanná teszi az előrejelzést. Ez elsősorban abból adódik, hogy a legtöbb 
betörést akkor követtik el, amikor a feljelentő a munkahelyén tartózkodik, ezért csak következtetni tudnak 
a deliktum elkövetésének lehetséges idejére. Ezzel szemben például a rablás vagy a zsebtolvajlás elkö-
vetésének időpontja sokkal pontosabban beazonosítható, ami az előrejelzéseket jóval pontosabbá teszi. 
Oosterloo – van Schie é. n.
245 Oosterloo – van Schie é. n.
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Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics

A Hitachi 2015-re  készítette el a „Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics” 
nevű előrejelző szoftvert (a továbbiakban: PCA), a már korábban is működő Hitachi 
Visualization Platform/Suite 4.5 (HVS) részeként. A HVS egy olyan hibrid, felhőalapú 
platform, amely a közbiztonsági szektorból eltérő adatokat képes integrálni, smelyeket 
valós időben (időeltolódás nélkül) képes térbelileg megjeleníteni.246 A Hitachi 2015-ös  
bejelentése szerint az első olyan eszköz, amely valós időben képes a közösségi média 
és a világháló adatfolyamát együtt analizálni.247

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A Hitachi PCA szoftver igen széles körből gyűjt adatokat. A cég ismertetője alapján 
az alábbi strukturált és strukturálatlan adatokat használja a szoftver az előrejelzések 
készítéséhez:

 – rendőrségi objektumok földrajzi elhelyezkedése,
 – úthálózat,
 – köztéri világítás (a lámpák elhelyezkedése),
 – feltételesen szabadlábon lévők nyilvántartása,
 – a rendszámtábla-bevonásokat nyilvántartó adatbázis,
 – lövöldözések helyszínei,
 – közösségi média posztjai (kulcsszavak, témakoncentráció),
 – múltbeli bűncselekményi adatok,
 – időjárás-előrejelzés,
 – gazdasági és demográfiai adatok,
 – tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek releváns adatai.248

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A Hitachi információi alapján a „Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics” nevű 
előrejelző szoftver egyedülálló a gépi tanulás területén, a szoftver pedig az R program-
nyelvet használja.249 A szoftver az első olyan prediktív rendészeti eszköz, amely valós 

246 Hitachi Data Systems Unveils New Advancements In Predictive Policing To Support Safer, Smarter 
Societies. Hitachivantara.com. 
247 Hitachi Data Systems Unveils New Advancements In Predictive Policing To Support Safer, Smarter 
Societies. Hitachivantara.com. 
248 Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015). 
249 „Az R egy integrált programkörnyezet adatfeldolgozáshoz, számolási eljárások kidolgozásához és grafi-
kus adatmegjelenítéshez. Az a kifejezés, hogy az R egy programkörnyezet azt jelenti, hogy nem csak 
specifikus számolási eljárásokat használhatunk, hanem egy olyan lehetőséget kapunk, ami tetszőleges célú 
további számolási algoritmusok kifejlesztésére, programozáshoz és a kidolgozott algoritmusok tesztelésre 
is alkalmas. Azaz az R egy programozási nyelv és programkörnyezet is egyúttal.” Tóthmérész é. n.
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idejű természetes nyelvi feldolgozást alkalmaz, a közösségi média és egyéb magánjellegű 
adatok betáplálásának segítségével.

Olyan eljárást használ a PCA, amely megérti és elemezni tudja a közösségi média 
posztjait, a köznyelvi beszédet és szöveget, illetve képes megtalálni a bűncselekmé-
nyek szempontjából releváns szavakat.250 A hagyományos bűnmegelőzési modellek sok 
esetben személyes tapasztalatokra épülnek. A PCA ezzel szemben olyan tényezőket 
vizsgál, amelyek hatással lehetnek a bűnözésre (időjárási minták, tömegközlekedési 
eszközök mozgása, közösségimédia-aktivitás, szociális szolgálatok jelentései, egyéb 
digitális és videóaktivitás stb.).251

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics szoftver az alábbi bűncselekmé-
nyeket jelzi előre:

 – támadás,
 – rablás,
 – szexuális bűncselekmény,
 – lopás.252

Nem áll rendelkezésre független teszteredménye a szoftvernek. A Hitachi a PCA haté-
konyságáról úgy nyilatkozik, hogy terméke jóval „erőteljesebb”, mint a versenytársaké.253 
A cég állítása szerint az előre jelző szoftvert „kettősvak-vizsgálatnak” vetették alá több 
rendőrkapitányságon is. A szoftvert úgy futatták, hogy annak eredményét előre nem 
láthatták a rendőrség munkatársai, majd csak a későbbiekben.254

A szoftver használata a gyakorlatban

A Hitachi PCA szoftver esetében is a felhasználó egy rendkívül látványos, térinforma-
tikai alapú térképet lát (15. ábra). A térkép egy olyan felületet ábrázol, amely egy adott 
bűncselekmény esetében a fenyegetettség szintjét mutatja. A fenyegetettség szintje 0 
és 100 között található, egy négyzet pedig 2000 m2-nyi területet fed le. A térképen pedig 
be lehet állítani, hogy milyen típusú deliktum aktuális állapotát kívánjuk látni (16. ábra).255

250 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
251 Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015). 
252 Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015). 
253 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
254 Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015). 
255 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)

https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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15. ábra: A Hitachi PCA forró pontokat ábrázoló térképe
Forrás: Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015).

16. ábra: A relatív fenyegetettség szintje egy prediktív zónában
Forrás: Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing 
(A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)

A PCA szoftver pontosan meghatározza a járőrörözés területét és a fenyegetettség szint-
jét, aminek köszönhetően gyorsabban lehet választ adni egy adott bűnügyi helyzetre 
(17. ábra). A gyártó a szoftver erényei közé sorolja továbbá, hogy a vizuális megjelenítés 
során korábban nem jelzett kapcsolatok is megfigyelhetők.256

256 Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015). 

 https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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17. ábra: A támadások valószínűsége Washington északkeleti részén
Forrás: Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (2015).

A szoftver felhasználásának területei

A Hitachi ez idáig nem hozta nyilvánosságra, hogy mely városokban használják a PCA 
szoftvert. 2015 októberétől a Hitachi féltucatnyi városban próbajelleggel teszteli a szoft-
vert. Annak ellenére, hogy az érintett településeket a cég nem nevezte meg, a prediktív 
piacon jártas szakértők valószínűsítik, hogy Washington, D. C. köztük van. Néhány karibi 
ország ugyancsak a Hitachi listáján lehet, ahol az óriásvállalat korábban videómegfigyelő 
rendszereket és szenzorokat tesztelt.257

HunchLab

A Philadelphiai Rendőrkapitányság és az Amerikai Egyesült Államok Igazságügy-mi-
niszterének Hivatala azzal bízták meg a térinformatikai fejlesztésekkel foglalkozó Aza-
vea céget, hogy fejlesszen ki egy olyan rendszert, amely képes előre jelezni a bűncse-
lekményeket. Az Azavea a HunchLab-projektet258 2005-ben  indította, a szoftver korai 
változatának kifejlesztése pedig 2008 és 2011 között zajlott. Kezdetben a HunchLab 
szoftver elsősorban a közeli ismétlődés mintája (Near-repeat pattern) és a bűnözés szezo-
nalitásának vizsgálata alapján jelezte előre a bűncselekményeket. Az Azavea a munkába 
később bevonta Jerry Ratcliffe-et és Ralph Taylort, a Temple Egyetem kutatóit, akiket 
azzal bíztak meg, hogy egy adott terület demográfiai viszonyai alapján próbálják meg 
modellezni a bűnözés hosszú távú trendjeit.

257 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
258 A HunchLab elnevezés egy összetett szó, amely a hunch (magyarul: sejtés, előérzet, gyanú stb.) és a labo-
ratory (magyarul: laboratórium) kifejezésekből tevődik össze. 

https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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2013-ban  kezdődött meg a HunchLab 2.0 kifejlesztése. Ennek során újabb statisz-
tikai megközelítéseket alkalmaztak (így jóval több adat elemzésének elvégzésére lett 
képes a szoftver), és számos bűnözési modellt építettek be a programba. A HunchLab 2.0 
szoftver 2013 szeptemberére készült el, amelyet abban az évben be is mutattak a szak-
mai közönségnek, 2014-től  pedig már mindenki számára elérhetővé vált.259 A Hunchlab 
jelenlegi tulajdonosa a Shotspotter nevezetű cég.

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre
A különféle megelőző szoftverek közül a HunchLab alkalmazza az előrejelzéshez 

a legszélesebb körű adatforrást. A HunchLab fejlesztőinek véleménye szerint rendkívül 
fontos a nem bűncselekményi adatok használata is, ugyanis ha csak kizárólag bűncselek-
ményi adatokat használnának előrejelzésre, akkor az előrejelzés egyoldalú lenne. A cég 
álláspontja szerint bizonyos esetekben a földrajzi indikátorok, máskor viszont a hét napjai 
vagy az év hónapjai bizonyulnak a legfontosabb tényezőnek.

A felhasznált adatokat kétféle kategóriába lehet sorolni:
 – földrajzi adatok (pontok, vonalak, poligonok) – ezek az információk származhatnak 

rendőrségi forrásból vagy Open Street Mapről,260

 – időbeli adatok.261

Az előrejelzéshez az alábbi rendőrségi adatok beszerzése szükséges:
 – illetékességi területek határai,
 – eseményadatok (bűncselekményi adatok, szolgálat adatai stb.),
 – eseményazonosító (jogi besorolás, elkövetés helyének földrajzi koordinátái, cím 

stb.).262

A HunchLab 2.0 által figyelembe vett adatok és tényezők:
 – bűncselekményi adatok (hely, idő, típus) (lásd bővebben a fentieket);
 – társadalmi-gazdasági indikátorok, különbözőségek (például szegénység, munka-

nélküliség);
 – földrajzi jellemzők közelsége és sűrűsége (pontok, vonalak és poligonok);
 – időbeli ciklusok;
 – ismétlődő időbeni események (havi, heti, napi);
 – ünnepnapok, sportesemények;
 – időjárási adatok (például hőmérsékleti értékek, csapadékmennyiség/-típus);
 – népsűrűség;

259 Under the hood (2015). 
260 Az Open Street Map (OSM) egy olyan szabadon felhasználható és szerkeszthető internetalapú térkép, 
amelyet bárki szerkeszthet, például megjelölve olyan objektumot, amely korábban nem volt a térképen. 
261 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
262 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
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 – népszámlálási adatok (az amerikai népszámlálás adatai);
 – bárok, éttermek, kórházak, buszmegállók, metróállomások, templomok, iskolák 

és közlekedési csomópontok elhelyezkedése;
 – iskolai órarend;
 – domborzati adatok (például tengerszint feletti magasság, vizek elhelyezkedése) 

(az Amerikai Geológiai Szolgálat [USGS] domborzati adatai alapján).263

A szoftver készítőjének egyik alapelve, hogy helyeket jelezzenek előre, s ne személye-
ket.264 Ennek szellemében személyes adatokat nem is használ fel a rendszer (például 
letartóztatási adatok, a közösségi média adatai, a bűnügyi nyilvántartások adatai, ban-
dakapcsolatok adatai stb.).265

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A vizsgált megelőző szoftverek közül a HunchLab 2.0 szoftver az, amely a legtöbb 
modellt és tényezőt használja fel az előrejelzések készítéséhez. A legtöbb szoftverhez 
hasonlóan az Azavea fejlesztői is a gépi tanulás módszerét használják az előrejelzések 
pontosságának növeléséhez. Ennek során pedig többek között a magyarázó változókból 
döntési fákat generálnak, amelyek a helyes döntés megtalálásához véges számú döntést 
nyújtanak.

A szoftver számos kriminológiai modellt alkalmaz, például a kockázatiterep-modellt 
(Risk Terrain Modeling),266 a közeli ismétlődés modelljét (Near Repeat Modell) és a rutin 
tevékenységek elméletét (Routine activity theory).267 A HunchLab által alkalmazott 
elsődleges modell azonban a gradient boosting machine (GBM) gépi tanulási algoritmus 
(a kifejezésnek nincs magyar megfelelője).

Előre jelzett bűncselekmények

A HunchLab szoftvert bármilyen tér-idő adattal lehet konfigurálni, ami lehetővé teszi 
azt, hogy elviekben bármilyen bűncselekményt előre jelezzen. Az egyes rendőrkapitány-
ságok eltérő számú bűncselekménytípust jeleznek elő a szoftverrel,268 azonban általában 
az alábbi, a szubjektív biztonságérzetet jelentősen befolyásoló deliktum előrejelzésére 
használják:

 – rablás,
 – betörés,

263 Under the hood (2015). 
264 A szoftver egyik szlogenje ennek megfelelően: „Forecast places, not people.”
265 Cheetham 2019.
266 Az Azavea a HunchLab szoftvernél csak a későbbiekben alkalmazta a Joel Caplan és Les Kennedy, 
a Rutgers Egyetem kutatói által kidolgozott kockázatiterep-modellt.
267 Hunchlab.com. Elérhető: www.hunchlab.com/ (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)
268 Robert Cheetham közlése alapján.
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 – súlyos testi sértés,
 – gépjárműfeltörés,
 – gépjárműlopás,
 – emberölés.269

18. ábra: Az egyes bűncselekmények előfordulásának feltételezett gyakorisága a „missziós területeken” (%)270

Forrás: Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing 
(A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)

Hatékonyság és a szoftver használata a gyakorlatban

Az Azavea a HunchLab 2.0 szoftver hatékonyságáról nem tett még közzé értékelést. 
A hatékonyság nagyban függ a bűncselekmény típusától és az elemzett adatok mennyi-
ségétől. Mindössze azt az információt osztotta meg a cég a honlapján, hogy a szoftver 
a legpontosabb előrejelzést az utolsó 28 nap adatai alapján tudja adni.271

Más előrejelző szoftverekkel összehasonlítva elmondható, hogy a HunchLabnak 
a leginkább részletes a működése, ez a szoftver használja a legtöbb indikátort, és erről 
található az egyik legnagyobb mennyiségű szakmai információ (videó, webinar, prezen-
táció, tudományos jellegű cikk).272 A szoftver más hasonló termékekhez képest relatíve 
olcsónak mondható, éves díja 50 000 dollár körül van.

269 Under the hood (2015). 
270 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
271 Hunchlab.com. Elérhető: www.hunchlab.com/ (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.); Robert Cheetham 
közlése alapján
272 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
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A HunchLab szoftver esetében a magas kockázatú területeket „missziós területnek” 
nevezik. E területeket a térképeken egy általában 250 × 250 méteres cellával ábrázolják. 
A cellák oldalhosszúságának a mérete 100 és 250 méter között változhat (19. ábra).273 
A cellák mérete elsősorban a terület jellegétől függ, így a városi területeknél 250 m 
az oldalhosszúság, míg a szuburbán területek esetében 500 méter. A cellák oldalhosz-
szúságának kialakításakor is szabad belátásuk szerint dönthetnek az egyes rendvédelmi 
szervek.274

Az iránymutatás szerint a szoftverbe 5 év adatait kell betáplálni, és ez alapján lehet-
séges a gépi tanulási módszer tesztelése. A szoftver gyakorlatban történő működése 
során különböző időintervallumok strukturált és strukturálatlan adatainak felhasználása 
lehetséges (például 7, 28, 365 nap).275

19. ábra: A „missziós területek” ábrázolása a HunchLab 2.0 szoftverrel. A cella színárnyalata mutatja 
a fertőzöttség mértékét is. 
Forrás: Under the hood (2015), 14.

A szoftver használható okostelefonon és tableten egyaránt (20. ábra). Az előrejelzéshez 
használt nagy mennyiségű adat a cég véleménye szerint biztonságosan, felhőalapú táro-
lással van megoldva. A Shotspotter a fejlesztések során az ESRI térinformatikai céggel 
és a Microsofttal működik együtt.

273 Under the hood (2015). 
274 Robert Cheetham közlése alapján.
275 Robert Cheetham közlése alapján.
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20. ábra: A Hunchlab szoftver tableten
Forrás: Hunchlab.com. Elérhető: www.hunchlab.com/features (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)

A térképen nemcsak az előre jelzett bűncselekmények láthatók, hanem az is, hogy milyen 
rendészeti taktikát érdemes alkalmazni (például milyen típusú kereskedelmi egységeket 
érdemes figyelni, a missziós területeken érdemes-e gyalogos szolgálatot ellátni stb.). 
A járőrök munkáját könnyíti továbbá, hogy az előrejelzés térképpel együtt pdf-formá-
tumban is kinyomtató.

A missziós területekre kattintva nemcsak az adott területen leginkább fenyegető 
bűncselekményt (bűncselekményeket) jelzi előre a program, hanem számos plusz infor-
mációval is szolgál. Például azzal, hogy a támadás feltételezhetően milyen típusú keres-
kedelmi egységeket fog érinteni. A szoftver ajánlást ad az optimális szolgálatvezény-
lésre is. A rendelkezésre álló erő és eszköz, illetve a beazonosított missziós területek 
fenyegetettségi szintjének ismeretében határozza meg, hogy a járőrök melyik „cellában” 
tartózkodjanak. A járőrök munkáját segítheti továbbá az elemzők azon tevékenysége 
is, amikor különféle „térbeli megjegyzéseket” helyeznek el a térképeken (például egy 
korábbi elkövető büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulása).276

A szoftver felhasználásának területei

A cég honlapja alapján a HunchLab szoftvert (vagy annak demó változatát) az alábbi 
egyesült államokbeli településeken/megyékben használják vagy korábban használták:

 – St. Louis PD,
 – Peoria PD,
 – Philadelphia PD,
 – New Castle County,
 – Lincoln PD,
 – City of Tacoma PD,
 – Pierce County,

276 Hunchlab.com. Elérhető: www.hunchlab.com/ (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)
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 – New York PD (a New York-i  Rendőrkapitányságon csak tesztelték a szoftvert, a hasz-
nálatára nem került sor),

 – Washington PD,
 – Miami PD,
 – Toledo PD.277

A szoftverrel szemben megfogalmazott kritikák

A Shotspotter cég számára az átláthatóság és az adatkezelés rendkívül fontos, ezért 
a tapasztalataikat rendszeresen megosztják a rendőrség munkatársaival, az újságírókkal 
és a jogi aktivistákkal.278 Relatíve kevés kritika fogalmazódott meg ezért a rendszerrel 
kapcsolatban, azok is főként áltanosságokat tartalmaznak, így a jogvédők az adatok meg-
bízhatósága miatt aggódnak, illetve amiatt, hogy a szoftver a kisebbségekkel szemben 
diszkriminatív (főként a fiatal színes bőrűekkel szemben).279

Az IBM megelőző szoftverei

Az IBM informatikai cég már évekkel ezelőtt felismerte az előre jelző szoftverekben rejlő 
hatalmas piaci potenciált, és jelentős összeget fektetett különféle prediktív szoftverek 
kifejlesztésébe. A cég jelenleg is az egyik legnagyobb a piacon, a legtöbb megrendelése 
pedig a pénzintézetektől és a telekommunikációs cégektől érkezik. Az IBM megelőző 
szoftverei a cég által korábban kifejlesztett más elemző szoftvereken alapulnak (például 
IBM Cognos Business Analytics, SPSS Advanced Analytics). Az alábbiakban három, 
a bűnözés előrejelzésére szolgáló szoftvert mutatunk be: Crime Prediction and Prevention 
(a továbbiakban: CPP), Blue CRUSH és Blue PALMS.

Crime Prediction and Prevention
Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A CCP szoftver a legtöbb megelőző szoftverhez képest széles körből származó adat-
mennyiséget használ fel az előrejelzésekhez. A cég információi szerint megpróbálják 
az összes elérhető releváns információt összegyűjteni a minél pontosabb előrejelzéshez.

Felhasználják a múltbéli bűncselekményi adatokat, profilokat és a térképeket. Számí-
tásba veszik az előrejelzések készítésénél az időjárási adatokat, a hőmérsékleti értékeket, 
az ünnepnapokat, a fesztiválokat, a fizetésnapokat (utóbbi három tényező a bűnözést 
elősegítő tényezőnek tekinthető), az év hónapjait és a hét napjait is. A múltbéli bűncse-
lekményi adatoknál figyelembe veszik a bűncselekmény elkövetésének helyét, a bűn-

277 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.) Robert Cheetham közlése alapján; Hannem et al. 2019; Robinson–Koepke 2016.
278 Hunchlab.com. Elérhető: www.hunchlab.com/ (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)
279 Hansen 2016.
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cselekmény típusát és a társadalomra veszélyességét. A minél pontosabb előrejelzés 
érdekében felhasználják a sértetti és az elkövetői adatokat, vizsgálják a bűncselekmény 
elkövetésének okát és a bűncselekmény számos egyéb jellemzőjét. Strukturálatlan ada-
tokat is nagy mennyiségben felhasználnak, így többek között képeket, hang- és videó-
felvételeket, jelentéseket, tanú- és gyanúsítottkihallgatási jegyzőkönyveket, rendőrségi 
információkat, e-mail-üzeneteket és blogbejegyzéseket, továbbá figyelemmel kísérik 
a chataktivitást is.280 Az IBM szerint ez a nagy mennyiségű információ szükséges ahhoz, 
hogy elemezzék az interakciókat, a bűnelkövetők vágyait, motivációját és „megértsék” 
a bűnözés mögött lévő információkat. Ha megértjük ugyanis azt, hogy „miért” történik 
egy bűncselekmény, akkor könnyebben és pontosabban lehet előre jelezni a jövőt.281

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A CCP szoftver az IBM SPSS282 rendszerére épül. Az SPSS rendszere pedig elsősorban 
a gépi tanuláson és a mesterséges intelligencián alapul. Nem abból a feltevésből indul ki 
a szoftver, hogy a múltbeli cselekmény a jövőben is feltétlenül folytatódni fog. A modell 
kombinálja a múlt eseményeinek az elemzését egy magasabb szintű gondolkodásmóddal, 
amely meghatározza a bűnelkövetői viselkedést, a tömegmintákat (térbeli mintázatot) 
vagy a szervezett bűnözés evolúciójának a struktúráját.283

Előre jelzett bűncselekmények és a szoftver használata a gyakorlatban

A szoftvert az erőszakos bűncselekmények előrejelzésére használják.
Az IBM információja alapján a cég szoftvere segít
 – optimalizálni az erőforrásokat és azok felhasználását;
 – monitorozni, mérni és csökkenteni a bűnözést;
 – javítani a szituációs tudatosságot azáltal, hogy információkat szállít akkorra és oda, 

amikor szükséges;
 – javítani a költségvetést és a tervezést, mivel megközelítően előrelátható az elkövet-

kező néhány hét;
 – megteremteni a rendőröknek a biztonságosabb intézkedési feltételeket, a lakosság 

számára pedig egy élhetőbb lakókörnyezetet.284

280 Robinson–Koepke 2016; IBM Hungary. Elérhető: www-03.ibm.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.);
Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
281 IBM. Elérhető: www.ibm.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 30.)
282 Az SPSS a Statistical Package for the Social Sciences rövidítése. A szoftvercsomag statisztikai elemzések 
elvégzésére alkalmas (például kérdőívek kiértékelése). A nevével ellentétben a szoftvert nemcsak kizárólag 
társadalomtudomány területén használják, hanem számos egyéb területen is (például orvostudomány). 
283 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.) 
284 IBM Hungary. Elérhető: www-03.ibm.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)
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Blue CRUSH

Ugyancsak az IBM SPSS elemző szoftverén alapul a Memphisben alkalmazott Blue 
CRUSH285 (Criminal Reduction Utilizing Statistical History) rendszer, amelyet 2005-ben  
Richard Janikowski, a Memphis-i  Egyetem egykori kriminológia professzora és Larry 
Godwin, a memphisi rendőrség korábbi kapitánya készített.286 A szoftvert eredetileg 
a szexuális támadások számának csökkentésére fejlesztették ki, később azonban más 
bűncselekmények előrejelzésére is használták. 2005. év végén indult egy pilot prog-
ram, az egész városra kiterjedően pedig a Blue Crush-t 2006-ban  indították el. Az első 
évben a bűncselekmények számában szerény csökkenés volt tapasztalható, de 2010-re  
már az erőszakos bűncselekmények 24%-kal, a vagyon elleni bűncselekmények pedig 
több mint 26%-kal  csökkentek. A szexuális támadások esetében viszont már az indulást 
követő évben jelentős visszaesés következett be (938→574),287 2006 és 2011 között pedig 
25%-kal  csökkent a számuk.288 A szoftver az alábbi bűncselekményeket jelzi előre: súlyos 
testi sértés, rablás, betörés és gépjárműlopás. A szoftver ESRI ArcGIS-alapú, és képes 
beazonosítani forró pontokat, illegális tevékenységeket és különféle trendeket is felismer.289

21. ábra: A BLUE CRUSH által generált térkép
Forrás: IBM Hungary. Elérhető: www-03.ibm.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 19.)

285 Blue CRUSH címmel 2002-ben  egy nagysikerű német–amerikai romantikus filmet rendeztek (magyarul: 
Sorsdöntő nyár), amely részben a szoftver nevét is ihlette.
286 Langlois et al. 2018
287 Blue Crush Continues To Help MPD Combat Crime. Memphisflyer.com.; Langlois et al. 2018
288 Gibbons 2019.
289 Chaudhuri 2010.
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Blue PALMS

Blue PALMS néven vált ismertté az IBM Predictive Analytics Lead Modeling Software 
elnevezésű programja, amelyet a Miami-Dade-i  Rendőrség alkalmazott először a bűnözés 
előrejelzésére.

Elsősorban az utcai rablások visszaszorítására hozták létre, amely rendkívül magas 
értéket mutatott Miamiban. Az új modell már a tesztelésnél is jó eredményeket adott. 40 
felderített ügyön tesztelték, és 73%-ban  helyesen adta meg a lehetséges elkövető szemé-
lyét. A Blue PALMS alkalmazásával biztonságosabbá váltak Miami-Dade utcái, csökkent 
a bűnismétlések és nőtt a letartóztatások száma.290 A Blue PALMS rendszer – a többi 
IBM megelőző szoftverhez hasonlóan – a múlt bűncselekményi adataira épít. A Mia-
mi-Dade-i  rendőrségen korábban rögzített bűncselekményi adatokat használja fel (a nyo-
mozók viszik fel a rendszerbe) és egy percen belül egy 20 fős, lehetséges elkövetőket 
tartalmazó listát generál a program.291 A rendszerbe felvitt bűncselekményi adatok között 
a Blue PALMS kapcsolatot keres. A program egy olyan algoritmus alapján dolgozik, 
amely a találati valószínűség alapján egy listát készít a potenciális bűnelkövetőkről.292

A szoftverek felhasználásának területei

A jegyzet írásának idején az alábbi városokban használják vagy használták (huzamosabb 
ideig vagy kísérleti jelleggel egyaránt) a bűnözés előrejelzésére az IBM különféle elemző 
és megelőző szoftvereit:

 – Richmond PD (USA),
 – Edmonton PD (Kanada),
 – Durham PD (USA),
 – Memphis PD (USA),
 – Miami-Dade PD (USA),
 – Manchester PD (UK),
 – Baltimore PD (USA),
 – Baltimore County PD (USA),
 – Charleston PD (USA),
 – Fort Lauderdale (USA),
 – Macon (USA),
 – Minneapolis PD (USA).293

290 Miami-Dade Police Department: New patterns offer breakthroughs for cold cases (2013). 
291 Kattau 2015. 
292 Fiorenza 2013.
293 Robinson–Koepke 2016; Hannem et al. 2019; Stacey et al. 2019.
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Keycrime

Olaszország számos városában komoly problémát jelentenek napjainkban is a rablások.294 
Ennek csökkentése érdekében, a milánói rendőrség egy olyan megelőző szoftvert kívánt 
kifejleszteni, ami előrejelzi a rablások várható elkövetési helyét és idejét.

A szoftver kifejlesztésének mozgatórugója, Mario Venturi, Milánó rendőrkapitánya 
volt. A milánói rendőrség szakemberei felismerték ugyanis azt, hogy a rablások 70%-a  
összefüggésbe hozható más rablásokkal (például a rabló személye vagy az általa használt 
gépjármű). A megelőző szoftver fejlesztéséhez 2007-ben  láttak hozzá, 2008-ban  pedig 
a milánói rendőrségen bevezették a Keycrime nevezetű szoftver használatát.295 A szoftver 
jelenlegi fejlesztésében a Microsoft is részt vesz.

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre
A szoftver működtetéséhez széles körű együttműködésre van szükség (22. ábra). 

A rendőri munka esetében a hagyományos nyomozati munka mellett az elemző-értékelő 
munka kapja a legnagyobb szerepet, a szoftverek folyamatos fejlesztése pedig magas 
szintű informatikai tudással rendelkező szakemberek bevonását teszi szükségessé. 
A többi prediktív eljáráshoz hasonlóan, a Keycrime esetében is számos matematikai algo-
ritmust használunk, amely matematikusok segítségével történik. A különféle elkövetői 
viselkedések elemzésében pedig pszichológusok és szociológusok nyújtanak segítséget.296

22. ábra: A Keycrime esetében az egyes területek együttműködésének rendszere
Forrás: KeyCrime. www.emmeviemme.com/ (A letöltés dátuma: 2019. 04. 26.)

A szoftver minden egyes rablásról 11 000 bitnyi információt gyűjt össze, amelyek 
az alábbi tényezőkre vonatkoznak:

 – a bűncselekménnyel kapcsolatban: az elkövetés ideje, helye, a kirabolt hely típusa;
 – az elkövetővel kapcsolatban: becsült életkor, magasság, testalkat, bőr, haj, szemszín, 

ruházat;
 – a fegyverrel kapcsolatban: típus, modell, szín;
 – a gépjárművel kapcsolatban: típus, modell, szín, rendszám stb.;

294 Mastrobuoni 2017.
295 Mastrobuoni 2017.
296 www.emmeviemme.com (A letöltés dátuma: 2019. 04. 26.)
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Az optimális megelőző bűnügyi stratéga kialakítása előtt a fenti adatokat összevetik 
a rendőrségi jelentésekkel, a sértetti jegyzőkönyvekkel, a térfigyelő kamerák felvételeivel 
és a beszerzett fényképfelvételekkel.297

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A szoftver fejlesztői abból a már korábban megfigyelt kriminológiai törvényszerűségből 
indultak ki, hogy a rablást elkövetők rendszerint ugyanolyan üzlettípust, ugyanabban 
az időben (napszakban), ugyanazon településen (vagy annak környékén) szoktak kira-
bolni, ami által előre jelezhetővé válik a mozgásuk. Amennyiben ezeket a törvényszerű-
séget elemzik, úgy lehetőség adódik előrejelzések készítésére, a várható elkövetési helyre 
és időre vonatkozóan. A Keycrime-mal foglalkozó írások nem nevesítik, azonban számos 
alkalommal utalnak arra, hogy a rendszer részint a különböző bűnelkövetői viselkedési 
minták vizsgálatán alapul.298

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A Keycrime szoftvert az Olaszországban nagy számban előforduló rablások (fegyverrel 
és fegyver nélkül elkövetett rablások egyaránt) miatt fejlesztették ki. Más bűncselekmény 
előrejelzésére jelenleg nem használják.

A Keycrime hatékonyságával kapcsolatban a szoftvert bemutató honlapon két ábra is 
található, amely alapján rendkívül eredményesnek tekinthető a milánói szoftver. A rab-
lások száma 2008 és 2017 között 58%-kal  mérséklődött (23. ábra), míg a bankrablások 
száma a 2009 és 2017 közötti időintervallumban 88,8%-kal  csökkent (24. ábra). A költség-
hatékonyság ugyancsak fontos eleme a hatékonyság vizsgálatának. A milánói rendőrség 
évente 2,5 millió eurót spórol meg a Keycrime szoftver használatával.299

23. ábra: A Keycrime szoftver eredményessége a kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett 
rablások esetében Milánó városában (2008–2017)
Forrás: www.emmeviemme.com (A letöltés dátuma: 2019. 04. 26.)

297 Mastrobuoni 2019.
298 Mastrobuoni 2017.
299 Mastrobuoni 2019.
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24. ábra: A Keycrime szoftver eredményessége a bankrablások esetében Milánó megyében (2008–2017)
Forrás: www.emmeviemme.com (A letöltés dátuma: 2019. 04. 26.)

A szoftver használata a gyakorlatban
A Keycrime szoftver honlapja meglehetősen kevés információt közöl a szoftverről 
és annak gyakorlati működéséről. A megelőző szoftver működésével kapcsolatban 
a legtöbb írás Giovanni Mastrobuonitól származik, aki az Essex-i  Egyetem professzora.

Az elkövetett bűncselekményről az olasz hatóságok megpróbálnak a lehető legtöbb 
adatot beszerezni, amelynek egyik sarkalatos pontja az áldozatokkal készített telefonos 
interjú (ekkor főként a modus operandival és az elkövető külső megjelenésével kap-
csolatban tesznek fel kérdéseket). Az olasz rendőrség álláspontja szerint az interjúra 
azért a rablás utáni napon kerül sor, mivel ekkorra már sikerül valamelyest feldolgozni 
az áldozatoknak az őket ért traumát. Az interjút követően történik meg az adatok fel-
vitele a rendszerbe.300

25. ábra: A Keycrime képernyőképe: A kék pöttyök jelölik a rablások áldozatait, míg a kék négyzetek 
a potenciális áldozatokat
Forrás: Mastrobuoni 2017, 56.

300 Mastrobuoni 2017.
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A szoftver felhasználásának területei és szoftverrel  
szemben megfogalmazott kritikák

A Keycrime szoftvert a jegyzet írásának idején kizárólag Milánó városában és Milánó 
megyében alkalmazták.

A Keycrime rendszerről szóló források konkrét kritikát nem fogalmaznak meg a szoft-
verrel kapcsolatban. Giovanni Mastrobuoni professzor álláspontja szerint a jelenleg 
alkalmazott modell jól működik, azonban felvetődött a Keycrime szoftver készítőiben is, 
hogy vajon a leghatékonyabb algoritmust használják-e, vagy esetleg lehetséges lenne-e 
egy még hatékonyabb és még kevesebb adattal működő szoftver megalkotása.

Számos megelőző szoftver a jogvédők céltáblájává vált, mivel véleményük szerint 
diszkriminatív a kisebbségekkel szemben. A Keycrime szoftverrel kapcsolatban ilyen 
probléma nem merült fel, annak ellenére, hogy Milánó lakosságának is közel 20%-át 
már bevándorlók teszik ki.301

Motorola – CommandCentral Predictive

A CommandCentral Predictive szoftver (a továbbiakban: CCP) eredetileg a PublicEn-
gine vállalat terméke volt. Miután a Motorola megvásárolta, a cég az új-zélandi Wynard 
Grouppal társulva készítette el a CCP szoftver végleges változatát. A CCP jelenleg 
része a Motorola Intelligens Közbiztonság programjának. A szoftver 2013 óta érhető el. 
A szoftver segít azonosítani a bűncselekményi mintákat és felderíteni a kapcsolatokat 
az egyes bűncselekmények között.302

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A CommandCentral Predictive szoftver más megelőző szoftverhez képest meglehe-
tősen kevés adattípust használ fel az előrejelzések készítéséhez. A felhasznált adatok 
az alábbiak:

 – múltbéli bűncselekményi adatok,
 – a bűncselekmény elkövetésének helye,
 – a bűncselekmény elkövetésének ideje,
 – múltbeli bűnözési minták,
 – bűncselekmények kölcsönhatása.

A fenti adatok alapján a CCP a bűncselekmény elkövetésének helyét, típusát és idejét 
jelzi előre.303

301 Mastrobuoni 2017.
302 Motorola: Advanced Crime Analytics Means Bad News for Criminals (2015). Predictive Policing Sys-
tems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)
303 Robinson–Koepke 2016; Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predi-
ctive-policing (A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)
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Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A független elemzők szerint nem világos, hogy pontosan milyen modell alapján dolgozik 
a CCP. A Motorola honlapján megtalálható promóciós videóban a cég úgy nyilatkozik, 
hogy „fejlett algoritmusokat” használnak a pontos előrejelzések érdekében. A témában 
jártas szakemberek úgy vélik, hogy a gépi tanulás módszerét alkalmazza a CCP.

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A CommandCentral Predictive szoftver a rendelkezésre álló források alapján az alábbi 
három fajta deliktum előrejelzésére használják: betörés, rablás, testi sértés.304

A CommandCentral Predictive hatékonyságával kapcsolatban nem áll rendelkezésre 
független elemzés. Ennek ellenére a cég számos adatot közöl a szoftver hatékonyságáról 
és pontosságáról. A cég állítása szerint a CCP szoftver a következő nap bűncselekmé-
nyeinek mintegy 30%-át képes előre jelzni.

A 4. számú táblázat a betörések esetében mutatja a forró pontos rendészet és a CCP 
szoftver alkalmazása során jelentkező eredményesség főbb mutatószámait.

4. táblázat: A betörések előrejelzésének főbb mutatószámai

A betörések előrejelzésének eredményei (a város népessége kb. 506 000 fő)
Forró pontos rendészet CommandCentral Predictive

találat (rajtaütések) 36 118
bűncselekmények száma 398 398
pontosság 9,04% 29,64%
összes cella 2940 2940
megfigyelt hatékonyság 1,22% 4,01%
elérhető hatékonyság 13,53% 13,53%
standardizált pontossági hatékonysági index (SAEI) 0,81% 8,78%

Forrás: Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing 
(A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)

A pontossági mutatókat a következők alapján határozzák meg:

Valós pozitív: a sikeresen előrejelzett bűncselekmények száma.
Hamis pozitív: hibás riasztások és előrejelzések száma.
Hamis negatív: előre nem jelzett bűncselekmények száma.305

304 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
305 Motorola solutions. Elérhető: www.motorolasolutions.com (A letöltés dátuma: 2019. 06. 02.)

https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
http://www.motorolasolutions.com


2023

A szoftver használata a gyakorlatban

A CommandCentral Predictive szoftvert használók hasonló nyitóképet láthatnak, mint 
a PredPol esetében: 500 x 500 láb (kb. 150 x 150 méter) méretű piros négyzetek láthatók 
a képernyőn (26. ábra). Mindegyik négyzethez egy fertőzöttségi szint van hozzárendelve 
(1, 2, 3), attól függően, hogy mennyire akut egy adott terület bűnügyi helyzete.306

26. ábra: A fertőzött területeket jelölő számmal ellátott négyzetek
Forrás: Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing 
(A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)

A gyakorlati bűnüldöző munkát nagyban segíti a CommandCentral Predictive szoftver 
esetében az a funkció, amely lehetővé teszi azt, hogy megismerhető a veszélyeztetett 
területeken a lekérdezést megelőző 90 nap bűnügyi helyzete (27. ábra).

A Motorola közlése alapján a szoftver használatával a járőrkörzet nagysága egyhar-
madával lecsökken, a „predikciós területről” pedig részletes leírást ad a CCP szoftver, 
hogy várhatóan milyen intézkedések várhatók, és mi jellemzi az adott területet. A pontos 
előrejelzéseknek köszönhetően észszerűbben lehet gazdálkodni a rendelkezésre álló 
erőforrásokkal, a szolgálatban lévő járőröknek pedig egyértelmű, hogy pontosan mely 
területeken kell tölteniük a szolgálati idejüket. A szoftver okostelefonon és tableten egy-
aránt használható. A Motorola képzést biztosít a felhasználók számára, ügyfélszolgálata 
pedig a hét minden napján (24 órában) rendelkezésére áll a felhasználóknak.307

A CCP szoftver alkalmas elemző munkára is, azonban e funkció igénybevétele nélkül 
is használható a mindennapi rendőri munka során.308

306 Robinson–Koepke 2016; Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predi-
ctive-policing (A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)
307 Motorola solutions. Elérhető: www.motorolasolutions.com (A letöltés dátuma: 2019. 06. 02.)
308 PublicEngines Announces New Crime Prediction Tool: CommandCentral Predictive (TM) (2013).
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27. ábra: A veszélyeztetett területek 90 napos „története”
Forrás: Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing 
(A letöltés dátuma: 2019. 05. 05.)

A szoftver felhasználásának területei
A Motorola előre jelző és elemző szoftvereit a jegyzet írásának idején számos egyesült 
államokbeli városban használták, többek között Saint Louisban, Las Vegasban, Spring-
fieldben és Detroitban.309

PredPol

A megelőző szoftverek közül a legnagyobb hírnévnek a PredPol örvend, ami részben 
annak köszönhető, hogy ez volt az első, széles körben használt előre jelző program. 
A jegyzet írásának idején beszerezhető információk szerint a PredPol szoftver piacvezető-
nek tekinthető a prediktív rendészet piacán. A cég adatai alapján az Egyesült Államokban 
33 emberből 1-et, a PredPol által kifejlesztett szoftver óv a bűncselekményektől.310 Maga 
a PredPol név rendkívül találó (a „predictive policing” szavak első szótagjaiból), de egy-
ben megtévesztő is, mivel sokan abban a hiszemben vannak, hogy ez maga a prediktív 
szoftver, amelyből mindössze egyetlen fajta létezik.

309 Srivastava 2015; Jackson 2018; Detroit Gives Green Light to Real-Time Crime Center Powered by 
Motorola Solutions (2016).
310 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
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A PredPol története

A PredPol cég a Los Angeles-i  Rendőrség és az UCLA egyetem közötti kutatásból nőtt 
ki. William J. Bratton, Los Angeles-i  rendőrkapitányként a COMPSTAT felhasználásá-
nak hatékonyabb módját kívánta megtalálni. A kutatásba később a Santa Clara Egyetem 
matematikusai és viselkedéskutatói is bekapcsolódtak, aminek során viselkedési és elő-
rejelzési modelleket vizsgáltak.

A PredPol vállalatot 2012. január 4-én  az Egyesült Államokban alapította Jeff 
Brantingham és George Mohler. Brantingham az antropológia professzora az UCLA 
egyetemen (Los Angeles), kutatási területe részben a bűnözés matematikai modellezé-
sére irányul. Kutatásaiban azt vizsgálja, hogy az emberek minként használják a városi 
környezetet a rutintevékenységeik során, illetve ennek milyen hatása van a különféle 
bűncselekményi mintázatokra. Mohler a UCLA, a Santa Clara Egyetem és az Indiana 
University oktatója, aki többek között a bűnözés modellezésének vizsgálatával, a pre-
diktív rendészettel és a gépi tanulással foglalkozik.311

Az előrejelzéshez felhasznált adatok köre

A PredPol szoftver meglehetősen kevés adatot használ az előrejelzésekhez, a felhasznált 
adatok pontossága viszont feltétele annak, hogy az előrejelzések pontosak legyenek. 
A cég információi szerint nem használnak beazonosítható személyi, demográfiai és tár-
sadalmi-gazdasági adatokat. Ezzel lehet elejét venni ugyanis a magánélettel és a szemé-
lyiségi jogokkal kapcsolatos későbbi problémáknak.

A PredPol szoftver az alábbi három adat alapján ad bűnügyi előrejelzést:
 – a múltban elkövetett bűncselekmény típusa,
 – a bűncselekmény elkövetésének helye,
 – a bűncselekmény elkövetésének ideje.

A szoftver kizárólag az ismertté vált bűncselekmények alapján jelez előre, vagyis ami 
rendőrségi jegyzőkönyvben pontos adatokkal rögzítettek. A PredPol pontos előrejelzés-
hez elengedhetetlen a bűncselekményi adatok részletes felvitele, többek között a bűn-
cselekmény elkövetési helyének hosszúsági és szélességi adatai (geokódolt adat), vagy 
ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a régió, a település, az utca és a házszám pontos 
megadása.

A bűncselekmény elkövetésének pontos ideje a legfontosabb tényezők közé sorolható, 
ennek helytelen megadása az előrejelzés pontosságának akadálya. Hiba lehet a feljelenté-
sek felvételekor, ha a feljelentő nem tudja megmondani a bűncselekmény elkövetésének 
pontos időpontját, mivel ekkor a bűncselekmény elkövetésének idejét az észlelés idő-
pontjának tekintik. Ez a hibás gyakorlat a megelőző programok esetében az előrejelzés 
pontosságát rontja, mivel félrevezeti a szoftvert. A szoftver viszont alkalmas arra, hogy 

311 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
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bizonyos esetekben kalkuláljon egy olyan időpontot, amely a legvalószínűbbnek tekint-
hető az elkövetés idejére. Amennyiben nem állapítható meg pontos elkövetési időpont, 
úgy a szoftver nem veszi figyelembe az adott cselekményt.312

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

A PredPol jelenlegi verziója közel egy évtizedes tudományos kutatáson alapul, ami 
főként a környezeti kriminológia elveire épít. Ennek során – a múlt bűncselekményi ada-
tainak vizsgálata mellett – elsősorban elkövetői viselkedési modelleket tanulmányoztak. 
Az elkövetői viselkedési mintákat matematikai módszerekkel vizsgálták, gépi tanulási 
algoritmusokkal pedig olyan törvényszerűségeket (szabályszerűségeket) állapítottak meg, 
amelyek ezután felhasználhatók az előrejelzéseknél.

Az elkövetői viselkedés alábbi 3 modelljét alkalmazza a szoftver:
 – Ismételt viktimizáció

Ha valaki sérelmére bűncselekményt követtek el, akkor nagyobb a valószínűség arra, 
hogy ismételten sértetté váljon. A lakásbetörés példájával érzékeltetve az ismételt 
viktimizáció modelljét, ha egy betörő betört már valahová, akkor nagyobb esély 
van arra, hogy ismét visszamegy majd ugyanabba a házba, ahol korábban már járt, 
mivel valamennyire megismerte a helyet, ezáltal úgy érezheti, hogy kisebb a lebukás 
veszélye, mintha egy teljesen ismeretlen házba törne be.

 – Közeli ismétléses sértetté válás
A modell abból az elkövetői magatartásból indul ki, hogy a legtöbb bűnelkövető 
olyan helyen követ el bűncselekményt, amelyet ismer, mivel itt érzi magát „bizton-
ságban.” Amennyiben egy utcában lakásbetörés volt, úgy nagyobb az esély arra, 
hogy a közeljövőben vagy abba a lakásba (ismételt viktimizáció), vagy a környék 
valamelyik más lakásába fognak betörni, mivel az elkövető joggal feltételezi, hogy 
egy lakóterületen hasonló státuszú emberek laknak, hasonló napi rutinnal rendel-
keznek stb., s feltételezhetően hasonló értékeket is tud majd eltulajdonítani.

 – A tartózkodási hely alapján történő sértett kiválasztása
Régóta ismert tény, hogy a bűnelkövetőknek is van egy vadászterületük, amelyet 
nem szeretnek elhagyni, ezért rendszerint a lakóhelyüktől nem messze követik el 
a bűncselekményeket.313

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság

A szoftver az alábbi hét bűncselekmény típusra tud előrejelzést adni:
 – betörés,
 – gépjárműlopás,
 – lopás,

312 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
313 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
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 – rablás,
 – testi sértés,
 – kábítószeres bűncselekmények.314

A szoftver hatékonyságával kapcsolatban független szakértőktől vagy felhasználóktól 
származó konkrét eredmény nem áll rendelkezésre. A PredPol honlapja alapján az alábbi 
eredményességről lehet beszámolni. (Azzal kapcsolatban, hogy a bűncselekményi érté-
kek csökkenése milyen időintervallumban következett be, a cég nem közölt adatokat.)

 – Los Angeles (Kalifornia): 20%-os  csökkenése az előrejelzett bűncselekményeknek.
 – Plainfield (New Jersey): a rablás 54%-kal, a gépjárműlopás pedig 69%-kal  csökkent.
 – Jefferson County (Colorado): a rablás 24%-kal, a betörés pedig 13%-kal  csökkent.315

A PredPol által megalkotott algoritmussal 4,7%-át tudták a Los Angeles-i  Rendőrségen 
előre jelezni az ismertté vált bűncselekményeknek, míg más, nem prediktív technikákkal 
mindössze 2,1%-át (28. ábra). Egy Kentben (Egyesült Királyság) végzett felmérés szerint 
az ismertté vált bűncselekmények 9,8%-át és 6,8%-át jelezték előre, míg a predikítv 
algoritmus nélkül mindössze 6,8%-át, illetve 4%-át (2015) (29. ábra).316

28. ábra: A PredPol szoftverrel és az anélkül mért bűncselekményi érték csökkenése Los Angelesben
Forrás: Shimizu 2015

314 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
315 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
316 Shimizu 2015.
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29. ábra: A PredPol szoftverrel és az anélkül mért bűncselekményi érték csökkenése Kentben
Forrás: Shimizu 2015

A PredPol szoftver hatékonyságával kapcsolatban megfogalmazódnak ellenvélemények 
is, amelyek a világhálón több tanulmányban is olvashatók. Azzal kapcsolatban, hogy 
ezen állítások valósak, vagy esetleg a konkurens cégek keltette álhírnek tekinthetők, 
a jegyzet szerzői nem kívánnak állást foglalni, azonban érdemes megismerni a „másik 
oldal” álláspontját is.

A szoftver használata a gyakorlatban
A PredPol szoftver a magas kockázatú területeket egy 150 x 150 méter (500 x 500 láb) 

nagyságú piros szegélyű négyzettel jelöli egy Google-alapú térképen. E pirossal jelölt 
területek azok, ahol várhatóan bűncselekményt követnek el (30. ábra).

30. ábra: A PredPol szoftver által magas kockázatúnak jelölt területek (négyzetben)
Forrás: Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
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A szoftver a „top 20” dobozt rangsorba rendezi (veszélyeztetettségi szint alapján), és tér-
képen ábrázolja.317 Az optimális felderítés eléréséhez, a járőröknek a „piros dobozokban” 
(red box) járőrözéssel kell eltölteniük a szolgálati idejük mintegy 10%-át (vagyis órán-
ként 6 percet). A PredPol szoftver nemcsak a magas kockázatú területeket jelöli, hanem 
hőtérképeket is készít, amelynek színárnyalata a szolgálatirányító felé ugyancsak fontos 
információkkal szolgál, többek között azzal, hogy egy terület „aluljárőrözött” vagy 
esetleg „túljárőrözött-e”.

Más szoftverekhez hasonlóan, a PredPol is bármilyen internet eléréssel rendelkező 
eszközre (okostelefon, tablet, PDA stb.) képes továbbítani a járőröknek az aktuális elő-
rejelzést, melyre így azonnal tudnak reagálni. A grafikus megjelenítésen túl, a program 
statisztikai adatokat szolgáltat és diagramokat is generál, amelyek letölthetők pdf- vagy 
csv-formátumban (31. ábra).318

31. ábra: A PredPol szoftver által szerkesztett diagramok és statisztikai adatsorok
Forrás: Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)

A szoftver „COMPSTAT-jellegű” szolgáltatásokat is nyújt; összefoglalja és elemzi a leg-
fontosabb adatokat és eseményeket. Ezek az analitikai elemzések ugyancsak letölthetők 
pdf- vagy csv-formátumokban.

A PredPol felhőalapú tárolási rendszert alkalmaz, és a rendvédelmi szervek mellett 
a magánbiztonsági szektor számára is kínál előrejelzési lehetőséget.319

317 Mohler et al. 2015.
318 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
319 Predpol. Elérhető: www.predpol.com (A letöltés dátuma: 2019. 02. 10.)
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A szoftver felhasználásának területei

A Forbes adatai szerint 2015-ben  több mint 60 rendőrkapitányságon használták már 
a PredPol szoftvereit (például Los Angeles, Modesto, Santa Cruz, Atlanta, Tacoma, 
Reading, Fresno, Norcross).320 Egy 2012-es  felmérés szerint, amelynek során 200 ren-
dőrkapitányságot kérdeztek meg a prediktív rendészetről, 70%-uk nyilatkozott úgy, hogy 
az elkövetkező 2 évben alkalmazni kívánja a prediktív technikát.321

Az Egyesült Államokon kívül az Egyesült Királyságban is használták a PredPol szoft-
vert. A Kent-i  Rendőrség 2013 decemberében kezdte használni a szoftvert, amelynek 
hatására 4 hónap alatt 6%-kal  csökkent az utcai erőszakos bűncselekmények száma. 
A PredPol használatát a Kent-i  Rendőrség 2018-ban  felfüggesztette, mivel a Metropoli-
tan Police Service (a londoni rendőrség) hasonló jellegű programot kezdett el tesztelni.322

A szoftverrel szemben megfogalmazott kritikák

A szoftver, megjelenését követően élénk médiavisszhangot kapott. A kezdeti kritikák 
részben azzal kapcsolatban fogalmaztak meg kétségeket, hogy a PredPol által közzé tett 
statisztikai adatsorok nem kellően hosszúak ahhoz, hogy érdemlegesen össze lehessen 
vetni a „PredPol előtti” és a „PredPol utáni” időszakokat. Annak ellenére, hogy több ame-
rikai rendőrkapitányságon még csak tesztüzemben voltak a szoftverek, az eredményeket 
már a szoftver hatékonyságát bizonyító tényként hozták nyilvánosságra. Ugyancsak kri-
tikaként hangzott el – amelyet napjainkban is megemlítenek –, hogy elsősorban azokat 
a bűncselekményi adatokat emeli ki, amelyek esetében jelentős csökkenés következett 
be, holott több olyan deliktum is van, amelynél elhanyagolható csökkenés volt csak 
megfigyelhető. A PredPol cég üzletpolitikájával kapcsolatban fogalmazzák meg továbbá 
kritikaként, hogy az egyes városok (rendőrkapitányságok) és a cég között megkötött szer-
ződések olyan kitételt is tartalmaznak, amelynek alapján a szoftvert megvásárló város 
köteles olyan marketing munkát végezni a cég számára, amely megkönnyíti a szoftver 
eladását más települések részére. Ennek során kizárólag csak pozitív eredményeket 
közölnek a szoftverről.323 Az elmúlt néhány év kritikusai szerint a szoftver nem kellően 
hatékony, etnikailag elfogult és módszertani problémái is vannak a rendszernek, a pub-
likált eredmények pedig tudományosan nem kellően alátámasztottak.324

320 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.); Mann 2017.
321 Huet 2015; Annak ismeretében tervezi egyre több rendőrkapitányság bevezetni, hogy a PredPol szoftver 
ára 10 000 és 150 000 USD között van. Huet 2015.
322 Chowdhury 2018.
323 Cushing 2013; Bond-Graham–Winston 2013.
324 Winston–Burrington 2018; Thomson 2018.
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Risk Terrain Modeling325

A „Risk Terrain Modeling” szoftvernév (a továbbiakban: RTM) magyar fordításban 
„Kockázati Terep Modellezésnek” fordítható. Az RTM megnevezés azonban kissé meg-
tévesztő, hiszen a „Risk Terrain Model” kifejezés egy kriminológiai fogalmat is takar.

Az RTM alatt olyan módszert értünk, amely térinformatikai (GIS-) alkalmazást 
használ annak feltárása érdekben, hogy milyen kapcsolat van a bűnözés és az egyes 
térbeli (földrajzi) jellemzők között. A szoftver azokat a jellemzőket igyekszik beazo-
nosítani, amelyek a leginkább hatással vannak egy adott bűncselekménytípusra. A fő 
elv, amely alapján az RTM működik, hogy a bűnözés és a földrajzi környezet szoros 
kapcsolatban vannak egymással. E földrajzi tényezők növelik vagy éppen csökkentik 
a bűnözés kockázatát egy adott területen.326 A szoftvert a Rutgers Egyetem (USA) 
kutatói (Leslie Kennedy és Joel Caplan) fejlesztették, a megvalósítást pedig a Nemzeti 
Igazságszolgáltatási Intézet (U.S. Department of Justice, National Institute of Justice) 
anyagilag is támogatta.

Az előrejelzéshez használt adatok köre

A szoftver működésének alapfilozófiáját fejezi ki a cég szlogenje is, miszerint „Ne 
az emberekre, hanem a helyekre koncentrálj!” (Focus on Places, Not People!). Termé-
szetesen az RTM is figyelembe veszi a múlt bűncselekményi értékeit, azonban más 
megelőző szoftverrel összehasonlítva, jóval nagyobb hangsúlyt fektet a környezeti ténye-
zőkre (fizikai környezeti [földrajzi] tényezők). A szoftver készítői ugyanis abból indultak 
ki, hogy egy terület természeti tényezői és az emberek kölcsönösen hatnak egymásra. 
Az RTM beazonosítja azokat a környezeti jellemzőket, amelyek vonzzák a bűnözést 
(vagyis a bűnelkövetőket). Az 5. táblázat mutatja be azon tényezőket, melyeket a Risk 
Terrain Modelling szoftver potenciális rizikó faktorként tart számon.327

325 A fejezet a forrásmegjelöléssel ellátott részek kivételével a www.riskterrainmodeling.com honlap alapján 
készült.
326 Malleson é. n.
327 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
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5. táblázat: Potenciális rizikófaktorok

lakások zsírokkal, olajokkal és zsiradé-
kokkal kapcsolatos szolgáltató 
egységek 

filmszínházak éttermek (nem franchise- 
rendszerű)

autószerelő műhelyek büfékocsik (mobil kikereske-
delmi egységek)

éjszakai klubok iskolák (magán és állami)

bankok olyan bérletlakások, amelyek-
nél a bérleti díjat nem fizetik 

italboltok iskolák (felsőoktatási intéz-
mények)

bárok bútorkölcsönzők és lízingelők parkolók, állomások, 
garázsok

használtcikk-kereskedések

sétáló övezetek benzinkutak parkok hajléktalanszállók, sürgős-
ségi ellátó helyek 

bowlingközpontok boltok, bodegák zálogházak bevásárló központok
autómosók (önkiszol-
gáló)

klinikák gyógyszertárak taxiállomások

térfigyelő kamerák fitnesstermek, edzőtermek, 
tornacsarnokok

imádkozóhelyek turistaövezetek

csekkbeváltó helyek kórházak postahivatalok tömegközlekedési csomó-
pontok

koktélbárok A szociális lakásokat kiutaló 
hivatal

vasútvonalak tranzit megállóhelyek

kávéházak önkiszolgáló mosodák szabadidőközpontok üres épületek
vegyesboltok nyilvános könyvtárak éttermek (beülős 

és kifőzdék)
vegyeskereskedések (olcsóbb 
árfekvésűek)

áruházak gyermekgondozási központok éttermek (franchi-
se-rendszerű)

üzleti oktatási köz-
pontok

körömszalonok

Forrás: Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com (A letöltés dátuma: 
2019. 03. 28.)

Felhasznált módszerek, alkalmazott modellek

Mint azt a bevezető részben is említettük, az RTM főként a Risk Terrain Modelen alapul. 
Az elmélet alapján nagy szerepe van a térbeli faktoroknak a bűncselekmények bekövet-
keztében. Az RTM-re  olyan diagnosztikai eszközként tekinthetünk, amely a környezeti 
vonzerők alapján az emberi viselkedést diagnosztizálja, a sebezhető területeket pedig 
beazonosítja. Az RTM fejlesztőinek nem kizárólag az volt a célja, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének pontos helyét adják meg, hanem elsősorban az, hogy felfedjék azt, hogy 
hol klaszteresednek a bűncselekmények. A szoftver fejlesztői szerint elsőként a rizikófak-
torokat kell beazonosítani, majd ezt követően szükséges meghatározni azt, hogy milyen 
hatással van egy adott tényező a bűnözésre.328Az RTM által alkalmazott algoritmusok 
szelektálják és súlyozzák azokat a tényezőket, amelyek kapcsolódnak a bűnözéshez.

A Risk Terrain Model és a Risk Terrain Modelling kapcsán vált ismertté a Risk-Based 
Policing kifejezés, vagyis a kockázatalapú rendészet (ami megalapozza a bizonyítékon 

328 Malleson é. n.
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alapuló döntéshozatalt [evidence-based decision making]). E rendészeti stratégia a kocká-
zatos térszínek felfedésének módszerét jelenti. Előre meghatározza azon intézményeket, 
épületeket stb., amelyek átlagon felüli kockázati tényezőként jelentkeznek.329 A kocká-
zatalapú rendészetről az RTM fejlesztői, Leslie W. Kennedy, Joel M. Caplan és Eric L. 
Piza Risk-Based Policing (Kockázatalapú rendészet) címmel egy könyvet jelentettek 
meg. A kockázatalapú rendészet alkalmazása során a bűncselekmények kockázatainak 
kezelésével a rendőrség nagyobb hatásfokkal képes javítani a közbiztonságot és meg-
akadályozni a bűncselekmények bekövetkeztét.330

Az RTM fejlesztői egy olyan kaleidoszkóphoz hasonlítják a vizsgálandó teret, ahol 
az üvegszilánkok a tér egyes elemei. A bűnözés dinamikája ugyanis nem azonos a külön-
böző helyeken (még az azonos bűncselekménytípusok esetében sem). Az üvegszilánkok 
reprezentálják a tér jellemzőit, az egyes elemek bűnvonzó képességét. Más a bűnvonzó 
képessége egy gyorsétteremnek, mint például egy éjszakai bárnak. Ahogy a kaleidoszkóp 
mozgatásával az egyes elemek új mintázatot vesznek fel, úgy a mindennapi életben is 
viszonylag gyorsan változik az egyes helyek elrendeződése (új szórakozóhelyek nyílnak, 
mások bezárnak, új utakat építenek stb.), ezért egy terület bűnügyi fertőzöttsége folya-
matosan változik (változhat). Az egyes bűncselekménytípusok esetében pedig egymástól 
eltérőek azok a tényezők, amelyek a bűnözést kiváltják (vonzzák). Vagyis, más jelent 
kockázatot egy rablásnál, és más egy betörésnél.331

32. ábra: A bűnözési kockázat kaleidoszkópja
Forrás: About. Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com/about.html (A letöltés 
dátuma: 2019. 03. 28.)

Előre jelzett bűncselekmények és hatékonyság
Tételes felsorolást nem találunk egyik forrásban sem az RTM által előre jelzett bűncse-
lekményekről, a rendelkezésre álló irodalomban az alábbi deliktumokat említik:

 – erőszakos bűncselekmények,

329 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
330 Kennedy–Caplan–Piza 2018.
331 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
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 – fegyveres bűncselekmények,
 – rablás,
 – gépjárműlopás,
 – kábítószer-csempészet.

Független teszteredmények az RTM szoftverrel kapcsolatban sem állnak rendelkezésre. 
A cég honlapján olvasható, hogy az RTM szoftvert számos egyesült államokbeli kis- 
és nagyvárosban tesztelték már, az RTM-ről készült tanulmányok pedig kizárólag lek-
torált folyóiratokban jelentek meg, amivel azt kívánták érzékeltetni, hogy ez egyfajta 
garanciát jelent az általuk közölt eredmények hitelességére.

Az RTM szoftverről az alábbi egyesült államokbeli teszteredmények olvashatók 
(a csökkenés időintervallumára nem közöltek adatokat):

 – New York államban 35%-kal  csökkent a fegyveres bűncselekmények száma,
 – Colorado Springsben (Colorado állam) 33%-kal  csökkent a gépjárműlopások száma,
 – Glendale-ben  (Arizona állam) 42%-kal  csökkent a rablások száma.

Atlantic Cityben (New Jersey állam) 5 hónap alatt 20%-kal  csökkent az erőszakos bűn-
cselekmények száma (2017).332

A készítők szerint az RTM szoftver tudományosan bizonyított algoritmusok alapján 
működik, megbízható és pontos előrejelzést ad; pontosabb, mint a forró pontos rendé-
szet és más korábban már alkalmazott rendészeti technikák. Megemlítik továbbá, hogy 
a szoftver bizonyítottan csökkenti a bűnözést és javítja a közösségi kapcsolatokat.

A szoftver használata a gyakorlatban
A forró pontos rendészettől eltérően az RTM nem kizárólag azt kívánja előre jelezni, 

hogy hol fog bekövetkezni egy adott jogsértés, hanem hogy miért pont azon a területen 
fog kialakulni egy bűncselekményi klaszter (a forró pontos térkép ráadásul retrospektív). 
Nyilvánvalóan számos tényező befolyásolja a bűncselekmények kialakulását, de sem-
miképp sem szabad elfelejtkezni a térbeli komponensről. Az RTM részben ettől több, 
mint más előre jelző program: „térbeli diagnózist” képes adni. Ez az RTM által nyújtott 
többletinformáció, a térbeli intelligencia az, ami a rendvédelmi szervek számára jóval 
szélesebb körű felhasználási lehetőséget biztosít.

A rendőrök számára a „hol és miért” kérdéseket adják meg, vagyis az RTM más 
szoftvertől eltérően nemcsak előrejelzi, hanem magyarázza is a bűncselekmények kiala-
kulásának okát, így a helyszínre érkező rendőrök már tudják, hogy mit kell csinálniuk.333 
Az RTM szoftver az optimális döntés meghozatala érdekében táblázatokkal és térké-
pekkel (33. ábra) segíti a felhasználók munkáját. A térinformatikai alapú térképek egyes 
rétegei pedig érzékletesen szemléltetik az egyes tényezők hatását a bűnözésre.334

332 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
333 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)
334 Caplan et al. é. n.
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33. ábra: A bűnözési fertőzöttség Chicago városban (testi sértések)
Forrás: Maps & tablets. Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com/maps–tables.
html (A letöltés dátuma: 2019. 03. 28.)

A táblázatból is kitűnik (6. táblázat), hogy a szoftver nemcsak azokat a tényezőket tünteti 
fel, amelyek bűnügyi szempontból relevánsak, hanem azokat is, amelyek kevésbé fonto-
sak, ezért azokra kisebb figyelmet kell szentelni, ezáltal hatékonyabban lehet gazdálkodni 
a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

6. táblázat: Az RTM szoftver által készített táblázat, amely a rablás relatív kockázatának nagyságát 
mutatja Kansas (USA) városában

Forrás: Maps & tablets. Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com/maps–tables.
html (A letöltés dátuma: 2019. 03. 28.)

A hét napjaira és a nap óráira lebontott hőtérképet is generál a szoftver, amely a bűnözés 
időbeli intenzitásának demonstrálására alkalmas (34. ábra).

http://www.riskterrainmodeling.com/maps--tables.html
http://www.riskterrainmodeling.com/maps--tables.html
http://www.riskterrainmodeling.com/maps--tables.html
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34. ábra: Az RTM által készített hőtérkép a hét napjaira és a nap óráira megadva
Forrás: Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com (A letöltés dátuma: 
2019. 03. 28.)

A szenzitív adatok tárolására az RTM az Amazon biztonságos felhőtárhelyeit használja, 
amelyek folyamatosan elérhetőek a felhasználók számára. Rendkívül széles körű a fel-
használók köre: magánszemélyek, oktatási intézmények, nonprofit szervezetek, kormány-
zati cégek, üzleti élet szereplői is igénybe veszik az RTM által kínált szolgáltatásokat.

Eredetileg az RTM szoftvert kizárólag a rendvédelmi szervek használták, napjainkban 
azonban jóval szélesebb körű a felhasználás területe, így többek között az orvostudomány, 
a közegészségügy, a járványtan, a szállítmányozás, a várostervezés, a katasztrófavéde-
lem, a belbiztonság, a tengeri hajózás stb. is használja a szoftvert.335

A szoftver felhasználásának területei

Konkrét, a gyakorlati felhasználásról az alábbi egyesült államokbeli településeken van 
tudomásunk:

 – Kansas City PD,
 – Newark PD,
 – Atlantic City PD,
 – New York City PD,
 – New Haven PD,

335 Predictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés 
dátuma: 2019. 05. 05.)

http://www.riskterrainmodeling.com
https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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 – Jersey City PD,
 – Fayetteville PD,
 – Chicago PD.336

Az RTM szoftver tesztelésében 6 kontinens 45 országa és az USA 35 állama vett részt, 
míg a gyakorlatban vagy a kutatás szintjén jelenleg 6 kontinens 30 országában használják 
a szoftvert.

336 Risk Terrain Modeling. Elérhető: www.riskterrainmodeling.com (A letöltés dátuma: 2019. 03. 28.); Pre-
dictive Policing Systems. Elérhető: https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing (A letöltés dátuma: 
2019. 05. 05.); Hannem et. al. 2019.

http://www.riskterrainmodeling.com
https://teamupturn.gitbooks.io/predictive-policing
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7. fejezet 
Prediktív szoftverek és rendészeti kutatások német 

nyelvterületen

A prediktív rendészet bevezetése a német nyelvterületen bizonyos értelemben a politikai 
diskurzusban részes jelenségként is felfogható, mivel a rendőrségi előre jelző szoftverek 
alkalmazása mindenekelőtt a betöréses lopások emelkedő számának politikai temati-
zálására vezethető vissza és a kezdetektől fogva összekapcsolódott a rendőri munka 
hatékonysága növelésének ígéretével, illetve reményével.337

A német nyelvű országokban (Ausztria, Németország, Svájc) elsősorban az elmúlt 
öt-hat évben indultak virágzásnak a prediktív rendészeti kutatások, ma már nincs olyan 
szövetségi állam Németországban például, amelynek rendőri szervei ne foglalkoztak 
volna azzal a kérdéssel, hogy kísérleti (pilot) vagy tényleges projektként prediktív rendé-
szeti rendszereket alkalmazzanak.338 Svájcban az északi kantonokban mondható aktívnak 
a bűnüldöző szervek ilyen irányú tevékenysége, de a témám szempontjából mindenkép-
pen kiemelendő, hogy német nyelvterületen az alpesi országban került sor először az első 
prediktív projekt végrehajtására (Zürichben, 2013-ban). Ausztria minősül sereghajtónak 
ebből a szempontból, mivel ott csak néhány prediktív rendészeti projektet végeztek ezi-
dáig, azokat is mind központi irányítással. Mielőtt rátérünk az egyes országokban folyó 
prediktív rendészeti kutatások és projektek ismertetésére, bemutatjuk a német nyelvte-
rületen használt prediktív rendészeti szoftvereket.

A német nyelvterületen használt prediktív szoftverek

A német nyelvterületen használt különböző szoftverek (az Észak-Rajna-Vesztfália német 
szövetségi tartományban használt SKALA | MAP kivételével) nagy hasonlóságot mutat-
nak, és elsősorban abban különböznek egymástól, hogy a bűnüldöző szervek maguk 
fejlesztették az alkalmazott programot, vagy valamely külsős magáncégtől vásárolták 
meg azt. A költséghatékonyság mellett az adatvédelmi megfontolások is inkább a saját 
fejlesztés mellett szólnak: a bűnüldöző szervek nem akarnak kiadni rendőrségi adatokat, 
ami egy kereskedelmi forgalomban kapható előre jelző szoftver gyakorlati alkalmazá-
sának előkészítése során elkerülhetetlen lépés lenne.339 A külsős szoftver alkalmazásá-
nak hátránya továbbá az is, hogy a program által használt algoritmusok üzleti titoknak 
minősülnek, így azokat nem lehet nyilvánosságra hozni.340 A PRECOBS az egyetlen 
olyan prediktív szoftver német nyelvterületen, amely nem a bűnüldöző szervek saját 
fejlesztésének eredményeként jött létre, egyben ez a legszélesebb körben alkalmazott 

337 Egbert–Krasmann 2019, 3.
338 Egbert 2018, 248.
339 Egbert 2018, 249.
340 Gluba 2014, 8.
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program is, amelyet a többi belső fejlesztésű szoftver mintájának tekintettek, ezért min-
denképpen ezzel a programmal indokolt kezdeni a német nyelvterületen használt külön-
böző programok bemutatását.

PRECOBS

A PRECOBS szoftver az Institut für musterbasierte Prognosetechnik (Mintán Ala-
puló Prognózistechnikai Intézet, a továbbiakban: IfmPt) nevű, oberhauseni székhelyű 
német szervezet fejlesztette ki 2011-ben. Neve a „Pre Crime Observation System” angol 
kifejezés rövidítéséből származik, ami szó szerinti fordításban „bűncselekmény előtti 
megfigyelő rendszert” jelent. A szoftver az egész világon elérhető a piacon, de jelenleg 
elsősorban Németországban és Svájcban használják.

A szoftver algoritmusa az úgynevezett „near repeat victimization” („közeli ismétléses 
sértetté válás”, a továbbiakban: NRV) jelenségén alapul. Elsősorban a nappali lakásbe-
törések területén sikerült kimutatni, hogy azoknak a földrajzi körzeteknek a közvetlen 
szomszédságában, amelyekben egy betörés történt, gyakran számolni kell további hasonló 
bűncselekményekkel a közeljövőben. A PRECOBS-ban  használt NRV-algoritmus elmé-
leti alapját azoknak a professzionális bűnözőknek a tevékenységére vonatkozó megfi-
gyelések adják, akik sorozatban követnek el betöréseket. Ebből következően a szoftver 
alkalmi és indulati bűncselekmények előrejelzésére nem alkalmas. A megfigyelések 
az NRV esetében kettő, hét és huszonnyolc napos mintázatot mutattak, a térbeli távolságot 
400-500 méterben sikerült meghatározni.341 Azt is megállapították ugyanakkor, hogy 
nem minden körzetet érint ugyanolyan módon a szóban forgó jelenség. Az NRV más 
bűncselekménytípusok esetén is kimutatható, ilyenek a közterületi rablások, a fegyveres 
rablások, valamint azok a lopások, amelyeknél gépjárműből tulajdonítják el az idegen 
dolgot. „Közeli ismétlés” alatt azt értik, ha legalább két, egy bűncselekménytípushoz 
tartozó bűncselekményt 72 órán belül egy jól körülhatárolható földrajzi területen belül 
követnek el.342

A PRECOBS-ban  két alapbeállítás érhető el az NRV térbeli és időbeli dimenzióira, 
az egyik a közrendvédelmi egységek számára (járőrözéshez), a másik pedig a bűnügyi 
nyomozásokat végzők számára. Az egyik beállítás 500 méteres körzettel és 168 órával, 
míg a másik 400 méteres körzettel és 72 órával kalkulál. Az előrejelzés előállításához 
kombinálják a földrajzi információs rendszerekre (Geoinformationssystem, a továb-
biakban: GIS) alapuló technológiákat, a bűncselekmények elkövetési helyére, idejére, 
az elkövetés módjára (modus operandi), valamint az eltulajdonított értékekre vonatkozó 
rendőrségi adatokat és az előrejelzést egy térképen jelenítik meg. A térképen pirossal 
jelölik azokat a területeket, ahol nagyon valószínű, 70% az ismételt elkövetés (német 
szakkifejezéssel: Folgedelikt) esélye.

341 Bowers–Johnson 2004.
342 IfmPt. Elérhető: www.ifmpt.de/nearrepeats.html (A letöltés dátuma: 2020. 03. 14.)

http://www.ifmpt.de/nearrepeats.html
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A program automatikusan generált riasztást küld, amelyet a gyakorlati alkalmazás 
során egy erre kijelölt rendőrtiszt (operátor) ellenőriz, és eldönti, hogy tovább küldi vagy 
visszatartja a riasztási jelentést. Erre azért van szükség, hogy kiszűrjék a fals pozitív 
riasztásokat. A fals pozitív riasztást olyan bűncselekmény váltja ki, amelynek az algorit-
mus lényegét adó elv alapján nincs megfelelő ismétlési valószínűsége, mivel nem egy pro-
fesszionálisan dolgozó sorozatelkövető valósította meg. Annak érdekében, hogy riasztást 
kiváltó bűncselekményként, úgynevezett triggerbűncselekményként csak az NRV-elvnek 
megfelelő bűncselekmények jöhessenek szóba, a PRECOBS-ban  van egy előzetes szűrő 
rendszer. A szűrés során elsősorban ez elkövetés módjához („Hogyan történt a behatolás 
az objektumba?”) és az eltulajdonított tárgyakhoz („Mit vitt magával az elkövető?”) 
kapcsolódó indikátorok segítségével értékelik a cselekményt az úgynevezett „trigger-” 
sajátosságok (az NRV-elvnek megfelelő sajátosságok) és az úgynevezett „antitrigger-” 
sajátosságok (az NRV-elvnek nem megfelelő sajátosságok) meghatározásával. Így pél-
dául egy betört ablak antitrigger-sajátosságnak számít, mivel a behatolás módja nem 
profi bűnelkövetőre utal, aki az ablak betörésével járó kockázatot nem vállalná, mert túl 
hangos, és ezért nagy feltűnést kelt. Az olyan eltulajdonított tárgyak, amelyek nagymé-
retűek, és ebből következően feltűnőek, vagy éppen túl kis értéket képviselnek (esetleg 
mindkét jellemzővel rendelkeznek) szintén laikus, nem ismétlődő elkövetésre utalnak. 
A PRECOBS előzetes szűrő rendszerében akkor számít egy bűncselekmény trigger-
bűncselekmények, ha nem rendelkezik egyetlen egy antitrigger-sajátossággal sem, csak 
triggersajátossággal, illetve semleges sajátossággal.343

SKALA | MAP

A SKALA | MAP szoftvert Németországban Észak-Rajna-Vesztfália Tartomány Bűnügyi 
Hivatala (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, a továbbiakban: LKA NRW) fejlesz-
tette a SKALA projekt keretében. A projekt neve németül „System zur Kriminalitätsa-
uswertung und Lageantizipation”, amely magyar nyelven „bűnözés-értékelési és hely-
zet-előrejelzési rendszert” jelent, maga a szoftver pedig az úgynevezett Risk Terrain 
Analysis módszerére (lásd a Risk Terrain Modeling című alfejezetet) épülő számítógépes 
programok egyik képviselője, amely a térbeli bűnözési kockázatok vizualizációját tar-
talmazza a lakónegyedek szintjére (közel 400 háztartás) lebontva.

A prognózisok készítésére az IBM SPSS Modeler szoftvert és az ArcGIS vizuali-
zációs szoftvert használják, de nemcsak bűnügyek adataira, hanem a lakónegyedeken 
belüli infrastrukturális és szocioökonómiai sajátosságokra, illetve eloszlási adatokra is 
alapozva, amely így összesen közel 15 millió adatot jelent. Konkrétan a lakosok szá-
mára, az épületstruktúrára, a közlekedési kapcsolatokra, a vásárlóerőre és a mobilitásra 
vonatkozó adatokat jelenti ez, amelyeket a betörések múltbeli előfordulásának adataival 
együtt használnak, a betöréses lopások jövőbeli kockázatának előrejelzésére az adott 
lakónegyedben. Egy releváns változó a jövedelemmel rendelkezők és a gyermekek 

343 Egbert–Krasmann 2019, 15–17.
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száma, egy háztartásban például a „két kereső, nincs gyerek” változó növeli a betörés 
esélyét, mivel arra utal, hogy napközben üres a lakás, ennélfogva a betörők számára 
kedvező feltételekkel rendelkezik. A rendszer előrejelzési algoritmusához, amely a dön-
tési fa módszerén nyugszik, több kriminológiai elméletet is felhasználtak: a racionális 
választás elmélete (rational choice theory), rutintevékenység-elmélet (routine activity 
theory), bűnözési mintakövetés elmélete (crime pattern theory), dezorganizációs teória 
(Desorganisationstheorie), betört ablakok elmélete (broken windows theory), védhető 
tér megközelítés (defensible space theory), valamint az NRV, amely e programnál is 
meghatározó elvnek bizonyult.344

PreMAP

A PreMAP projekt, amelynek neve a „Predictive Mobile Analytics for Police”, azaz 
„prediktív mobil analitika a rendőrség számára” angol kifejezésből származik, 2016 
októberében kezdődött Németországban, Alsó-Szászország szövetségi tartományban. 
A rendőrség célja egy olyan alkalmazás kifejlesztése volt, amely információkat tartalmaz 
a bűnözési helyzetről és előrejelzéseket is tud készíteni a lakásbetörésekkel kapcsolatban, 
így támogatva a bevetési és járőregységek munkáját. Külön hangsúlyt kapott a rend-
szer mobilitása, az az elvárás, hogy a PreMAP információi a szolgálati végfelhasználói 
mobilkészülékeken és a járőrkocsikban is elérhetőek legyenek.345

A kifejlesztett rendszer szintén az NRV jelenségét veszi alapul, és a PRECOBS prog-
ramhoz hasonlóan egy értékelési rendszert alkalmaz az aktuális lakásbetörés megis-
métlődési valószínűségének meghatározására, azt vizsgálva, hogy egy professzionáli-
san elkövetett cselekményről van-e szó. A mobileszközökön alkalmazhatóságon kívül 
a PreMAP még abban különbözik a többi, német nyelvterületen használt szoftvertől, 
hogy a hőtérképes megjelenítést használja a szektoros („csempés”) megjelenítés helyett.346

KLB-operativ

A rendszer neve a Kriminalitätslagebild operativ német kifejezés rövidítéséből szárma-
zik, amely „operatív bűnözési helyzetképet” jelent. A német Hessen szövetségi tarto-
mány rendőrsége fejlesztette ki, szintén a lakásbetörések területén használják, és ennek 
a programnak az algoritmusa is az NRV jelenségét veszi alapul. Az is hasonló a korábban 
bemutatott szoftverekhez, hogy egy 29 faktorból (eltulajdonított tárgyak, elkövetési mód 
stb.) álló pontozási rendszert alkalmaznak a hivatásos bűnözők által elkövetett bűncse-
lekmények azonosítására, mivel csak magas pontszámok estében prognosztizálható 
közeli ismétlés.347

344 Egbert–Krasmann 2019, 18–19.
345 PreMAP–Predictive Policing in Niedersachsen. Bericht zur Bewertung der ersten Projektphase (2018). 4.
346 Egbert–Krasmann 2019, 33–34.
347 Egbert–Krasmann 2019, 31.
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KrimPro

Szintén saját fejlesztésű, a PRECOBS mintájára megalkotott szoftver a KrimPro (hiva-
talos német nevén „Kriminalitätsprognose Wohnraumeinbruch”, magyarul lakásbetörési 
bűnözés-előrejelzés), amelyet Németországban Berlin szövetségi tartományban használ-
nak az ottani tartományi bűnügyi hivatal (Landeskriminalamt Berlin, a továbbiakban: 
LKA Berlin) vezetésével. A hasonlóság a PRECOBS-szal az, hogy a program az NRV-n 
alapul, és kizárólag bűnügyi adatokat használ a lakásbetörések előrejelzésére, a térképen 
szektorok szerint vizualizálva a prognózisokat a rendőri erők megfelelő elosztása érde-
kében. A PRECOBS-szal ellentétben viszont nem a trigger-/antitrigger-sajátosságokat 
osztályozza az egyes cselekményeknél, hanem pontozási rendszert használ a sorozatel-
követők által megvalósított betörések azonosítása érdekében. A sorozatelkövetőkre utaló 
jellemzők pluszpontot kapnak, míg a laikus betörések jellemzői pontlevonással járnak. 
Így például, ha ruhát vagy élelmiszert tulajdonítottak el, az mínusz 50 pontot jelent, míg 
egy úgynevezett Geldkarte348 ellopása esetén plusz 150 pontot, amennyiben az elkövetés 
módjánál „fúrás” is meg van jelölve, plusz 300 pontot regisztrál a rendszer. A program 
72 órás előrejelzéseket készít.349

RADAR-iTE

Az eddig tárgyalt szoftverek mind a térbeli megközelítésre fókuszáltak, a RADAR-
iTE, amelynek neve a német „Regelbasierte Analyse potentiell destruktiver Täter zur 
Einschätzung des akuten Risikos – islamistischer Terrorismus” rövidítéséből származik 
(magyarul „potenciálisan destruktív elkövetők szabályalapú elemzése az akut kockázat 
felmérésére – iszlám terrorizmus”), személyre szóló prognózisokat készít.

A programot a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt, a továbbiak-
ban: német BKA) fejlesztette a Konstanzi Egyetem igazságügyi pszichológiai munka-
csoportjával közösen. A rendszer lényege, hogy a korábban már „veszélyeztető személy” 
vagy „releváns személy” kategóriákba besorolt személyekkel kapcsolatban kiértékeli 
az egyéni hajlandóságukat erőszakos cselekményekre, és priorizálja a velük kapcsolatban 
alkalmazandó megfigyelési módszerekre vonatkozó döntéseket.350 A „veszélyeztető sze-
mély” fogalma a jogban nem létezik, azt csak a biztonsági szervek használják munkájuk 
során, elsősorban a terrorizmus ellen küzdelemben és az alábbi személyt értik alatta:

„A veszélyeztető személy olyasvalaki, aki esetében bizonyos tények azt a feltételezést 
indokolják, hogy kiemelt súlyú, politikailag motivált bűncselekményt – különösen a bün-
tetőeljárási törvény 100a §-ában meghatározott bűncselekmények valamelyikét – fog 
elkövetni.”351

348 Olyan chipes kártya Németországban, amely készpénz nélküli fizetést tesz lehetővé, kisebb össze-
gek esetében PIN-kódos azonosítás nélkül. GeldKarte. Elérhető: www.geldkarte.de/ (A letöltés dátuma: 
2020. 04. 29.)
349 Egbert–Krasmann 2019, 29–30.
350 Egbert–Krasmann 2019, 21.
351 Wissenschaftliche Dienste 2017, 3.
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A program három kategóriába sorolja be az embereket (mérsékelt kockázat, kiemel-
kedő kockázat, magas kockázat), egy sztenderdizált kérdőív alapján, amely 73 sajátos-
ságot értékel: többek között az eddig elkövetett erőszakos cselekményeket, a jártassá-
got a lőfegyverek és robbanóanyagok kezelése terén, a radikális (iszlamista) szcénához 
kötődést, a korábbi tartózkodást háborús területen, a harci tevékenységekben részvételt 
háborús területen, valamint a problémás személyiséget (például diagnosztizált pszicho-
lógiai zavar).352

HessenDATA

2017 óta alkalmazzák Németországban, Hessen szövetségi tartományban az amerikai 
Palantir informatikai cég Gotham nevű analizáló szoftverén alapuló hessenDATA rend-
szert, amelynek lényege, hogy a közösségi hálózatok, a különböző rendőrségi adatbázisok 
(POLAS, CRIME, ComVor) és a telekommunikáció megfigyeléséből származó, valamint 
az egyes telekommunikációs szolgáltatók által biztosított adatok összekapcsolásával 
a bűnüldöző szervek képesek legyenek azonosítani a potenciális terroristákat. Szintén 
integrálja a rendszer azokat az adatokat, amelyeket a lefoglalt mobiltelefonokból nyernek 
ki az igazságügyi szakértők. A rendszer előnye, hogy rendkívül gyors adatelemzést tesz 
lehetővé, egyidőben kérdezi le valamennyi kapcsolt adatbázist, és jelentősen javította 
az együttműködést az elemzők, a nyomozók és a reagáló erők között.353 A hessenDATA 
rendszer segítségével sikerült 2018-ban  azonosítani egy 17 éves, iraki származású szélső-
séges iszlamista fiút, aki egy több ember halálával járó öngyilkos merényletet tervezett 
elkövetni, de letartóztatták Eschwege városában, mielőtt meg tudta volna valósítani 
tervét.354

A német nyelvterületen végzett prediktív rendészeti kutatások

Az alábbiakban sorra vesszük és bemutatjuk a három német nyelvű országban, Ausztri-
ában, Németországban és Svájcban végzett prediktív rendészeti kutatásokat és projek-
teket. A „prediktív megközelítés és prediktív szoftverek kísérleti alkalmazása a bűnül-
dözésben” kifejezéssel is illethetjük ezeket a folyamatokat, ez nézőpont kérdése, hiszen 
gyakorlati szempontból nézve erről van szó. Ugyanakkor azonban az alább részletezett 
tevékenységek nagy része elméleti oldalról a bűnmegelőzés területén végzett empirikus 
kutatásnak is minősül, amely átfogó elméleti-elemzői tevékenységet igényel az előké-
szítésben, a végrehajtásban és az utólagos értékelésben is.

352 Egbert–Krasmann 2019, 21.
353 Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses 19/3 zu Drucksache 19/6574 (2019). 17–19.
354 Nach Planung eines Selbstmordanschlags: Verdächtiger Flüchtling verliert Schutzstatus (2019).
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Ausztria

Ausztriában a Szövetségi Bűnüldöző Hivatal (Bundeskriminalamt, a továbbiakban: 
osztrák BKA) bűnügyi elemzésért felelős osztálya, amelyet 2003-ban  hoztak létre, már 
2004 óta dolgozott prediktív modellek kidolgozásán.355 Az országban a prediktív ren-
dészeti projekteket elsősorban az állami KIRAS program finanszírozza. A KIRAS neve 
a görög kirkos („gyűrű”) és asphaleia („biztonság) szavakból szárazik, és az osztrák 
Mezőgazdasági, Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésében az olyan 
biztonságtudományi kutatások támogatására jött létre, amelyek Ausztria és lakosságá-
nak biztonságát szolgálják.356 Az alább bemutatott projektek nem mindegyike érte el 
a gyakorlati alkalmazás fázisát, és van olyan is köztük, amelyről csak nagyon kevés 
nyilvánosan elérhető információ áll rendelkezésre.

SIS4You

A KIRAS által finanszírozott projektet az Austrian Institute of Technology hajtotta végre 
2009–2011 között. A cél az volt, hogy a lakosság segítségével egy, az osztrák BKA által 
üzemeltetett platformot hozzanak létre a betöréses lopások, magánlaksértések, rongálá-
sok, vandalizmus, gyújtogatás megelőzésére.357

BASE of ACE: Austrian Crime Explorer

Adensamer és Klausner az ausztriai prediktív rendészetről írt, már idézett cikkükben 
ugyan ezt is prediktív rendészeti projektnek titulálja, de a KIRAS által támogatott 
és 2008-ban  indult kezdeményezés nem a klasszikus bűnmegelőzési célt szolgálta, hanem 
a bűnözés okait, az abban meghatározó tényezőket kutatta és megkísérelte a regionális 
különbségek előrejelzését a bűnözésben egy adat- és tudásbázis létrehozásával.358

CriPA (Crime Predictive Analytics)

A KIRAS projekt neve bűncselekményi prediktív analízis kifejezés angol megfelelőjéből 
származik, 2013 októberétől 2015 júliusáig tartott, többek között az osztrák BKA rész-
vételével és a Közlekedési, Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával 
hajtották végre. A projekt célja egy rendőrségi előre jelző szoftver kifejlesztése, valamint 
az eredményes alkalmazás szervezeti feltételeinek vizsgálata volt a betöréses lopások 
és rablások területén. A projekt eredményeként azt állapították meg, hogy a kifejlesztett 
szoftver előrejelzési értékei „jók”, illetve „nagyon jók” voltak, mindenesetre nagyon 
magas szervezeti-gyakorlati feltételeknek kell ahhoz megfelelni, hogy megfelelő legyen 

355 Adensamer–Klausner 2019, 8.
356 BASE of ACE – Austrian Crime Explorer. KIRAS. 
357 Adensamer–Klausner 2019, 8.; Sis4You. KIRAS.
358 BASE of ACE – Austrian Crime Explorer. KIRAS. 
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az előrejelzések minősége. A rendőrségnek tehát még nagyon sok munkát kell az adatfel-
dolgozásba és egyéb tevékenységekbe fektetnie, így összességében az előre jelző szoftver 
nem tekinthető praktikusnak.359

KPM

A KPM a német Kriminalitätsprognosemodell szó rövidítéséből származik, amely „bűnö-
zés-prognózis modellt” jelent. A projekt célja az osztrák belügyminisztérium közlése 
szerint a rendőrségi bevetések és a személyi állomány koordinációjának erőforrás-kímélő 
és eredményes javítása volt rövid távú térbeli-statisztikai előrejelzési modellek alapján.360 
Bár bővebb információ erről nem áll rendelkezésre, valószínűleg ennek keretében alkal-
maznak 2015 óta egy rendőrségi előre jelző szoftvert a lakásbetörések területén, amelynek 
algoritmusa az NRV jelenségén alapul.361 Annyi bizonyos, hogy nem a PRECOBS-ról van 
szó, mivel annak tesztelése Ausztriában negatív eredménnyel zárult, ez egy parlamenti 
kérdésre adott válaszból derült ki a nyilvánosság számára.362

INDECT

A kezdeményezés neve az angol INtelligent information system supporting observation, 
searching and DEteCTion for security of citizens in urban environment (németül „Intel-
ligentes Informationssystem, das Überwachung, Suche und Entdeckung für die Sicher-
heit von Bürgern in einer städtischen Umgebung unterstützt”) kifejezésből származik. 
Jelentése intelligens információs rendszer, amely a megfigyelést, a keresést és a felde-
rítést támogatja a városi környezetben élő polgárok biztonsága érdekében. Az Európai 
Bizottság által biztosított 10,9 millió euró támogatással megvalósított projekt 2009–2014 
között zajlott, és arra irányult, hogy a közösségi hálózatokból és egyéb internetes for-
rásokból kinyert személyekre vonatkozó adatokat, a telekommunikációs szolgáltatók 
által biztosított adatokat a közterületi kamerák és drónok videófelvételeivel kombinálják 
és időben felismerjék az ” abnormális viselkedést” (ezek közé tartozott például a földön 
ülés egy repülőtéren vagy közlekedési eszközön). A projekt nagy társadalmi ellenállást 
váltott ki, az Anonymus Austria nevű csoport és más aktivisták a Twitter közösségi 
oldalon hívták fel a lakosság figyelmét az INDECT-re. A lengyel belügyminisztérium 
és a német BKA is lemondott a kezdeményezésben részvételről.363 Jelenleg sem a projekt 
hivatalos oldalán, sem az abban részt vevő FH Technikum Wien honlapján nem található 
további információ a projektről.

359 Egbert–Krasmann 2019, 42.
360 Adensamer–Klausner 2019, 9.
361 Egbert–Krasmann 2019, 42
362 BMI-LR2220/0470-II/BK/4.3/2017. Elérhető: www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_12318/
imfname_643684.pdf (A letöltés dátuma: 2020. 05. 27.)
363 Derstandard. Elérhető: www.derstandard.at/story/1342139631592/indect-totale-ueberwachung-als-eu-pro-
jekt (A letöltés dátuma: 2020. 05. 11.)

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_12318/imfname_643684.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_12318/imfname_643684.pdf
http://www.derstandard.at/story/1342139631592/indect-totale-ueberwachung-als-eu-projekt
http://www.derstandard.at/story/1342139631592/indect-totale-ueberwachung-als-eu-projekt
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Németország

Az alábbiakban azokat a német szövetségi tartományokat vesszük sorra, amelyekben 
kísérleti jelleggel vagy akár állandóan, a mindennapi rendőri munka részeként alkal-
maztak vagy alkalmaznak a gyakorlatban is valamely prediktív szoftvert a bűnüldözés 
és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelésre érdekében. Az ebben az alcímben nem 
említett német szövetségi tartományokban sem a tesztelés, sem pedig a gyakorlati alkal-
mazás szintjén nem alkalmaznak prediktív modelleket, de mindegyikben mérlegelik 
ennek lehetőségét vagy – mint például Hamburgban – tudományos kutatásokat végeznek 
e tárgyban.364

Alsó-Szászország

Az Alsó-Szászországi Tartományi Bűnüldözési Hivatal (Landeskriminalamt Niedersa-
chsen, a továbbiakban: LKA NS) már 2015-től  kezdődően több hónapig tesztelte az IBM 
amerikai informatikai óriáscég egyik prediktív szoftverét, de az eredmények nem voltak 
kielégítőek, így végül elvetették a program bevezetését.365 2017 februárjában kezdődött 
meg a saját fejlesztésű PreMAP szoftver (lásd a PreMAP című alfejezetet) kísérleti jel-
legű alkalmazása Wolfsburgban és Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel rendőrségi körzetben, 
2017 végén pedig Hannoverben és Osnabrückben. Ahogy azt korábban is említettük, 
a többi német tartománytól eltérően a PreMAP esetében (amely szintén a lakásbetöré-
sekre fókuszál, és az NRV jelenségen alapul) fontos szempont volt, hogy a részben tab-
letekkel is felszerelt rendőröknek biztosítsák az applikációhoz való hozzáférést, és már 
a járőrkocsiban kaphassanak prognózisokat, és láthassák az adatok vizualizációját 
a térképen. A projektet értékelő jelentés végső konklúzióként azt állapította meg, hogy 
a prognózisok találati pontosságát és azok hatását a bűncselekmények számára alig lehet 
meghatározni, ugyanakkor azonban a résztvevők részben új, intenzívebb eljárásmódo-
kat tudtak megvalósítani az egyes rendőri szakterületek együttműködésében, valamint 
hozzáadott értékként tekintettek a bűnözési helyzetre utaló olyan adatok rendelkezésre 
bocsátására, amelyek korábban nem voltak elérhetők.366 2018 novemberétől az osnabrücki 
rendőrség vezetésével további 15 rendőri körzetben bevetik a szoftvert, az LK NS pedig 
kriminológiai kutatás keretében vizsgálja annak lehetőségét, hogy más bűncselekményi 
területeket is be lehet-e vonni a prediktív alkalmazásba. A meghosszabbított kísérleti 
fázis 2020 júliusáig tart.367

364 Knobloch 2018, 14.
365 Egbert–Krasmann 2019, 32.
366 PreMAP–Predictive Policing in Niedersachsen. Bericht zur Bewertung der ersten Projektphase (2018). 
504.
367 Predictive Policing in Niedersachsen – Das Projekt PreMAP. Elérhető: www.lka.polizei-nds.de/start-
seite/kriminalitaet/forschung/premap/predictive-policing-in-niedersachsen–das-projekt-premap-114083.
html (A letöltés dátuma: 2020. 05. 23.)

http://www.lka.polizei-nds.de/startseite/kriminalitaet/forschung/premap/predictive-policing-in-niedersachsen--das-projekt-premap-114083.html
http://www.lka.polizei-nds.de/startseite/kriminalitaet/forschung/premap/predictive-policing-in-niedersachsen--das-projekt-premap-114083.html
http://www.lka.polizei-nds.de/startseite/kriminalitaet/forschung/premap/predictive-policing-in-niedersachsen--das-projekt-premap-114083.html
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Baden-Württemberg

Az IfmPt és a Baden-Wüttenbergi Tartományi Rendőrség 2015. október 30-án  egy kísér-
leti projektet indított a PRECOBS eredményességének mérésére a lakásból, dolog elleni 
erőszakkal elkövetett lopásokkal szembeni fellépés területén, „Pilot Project Predictive 
Policing (P4)” (magyarul Prediktív Rendészet Pilot Projekt, a továbbiakban: P4) címmel. 
A P4 Stuttgart és Karlsruhe városokat foglalta magában, ezáltal mintegy 380.81 km2 
területet lefedve, amelynek lakosságszáma összesen 932 000 fő.

A projektet – amely pontosan egy évig, 2016. április 30-áig  tartott – a Max-Planck-Ins-
titut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht (Max Planck Intézet a Bűnö-
zés, a Biztonság és a Jog Kutatására, a továbbiakban: MPI)368 kutatói is figyelemmel 
kísérték és tudományosan értékelték. Az első szakasz lezárása után az MPI közzétette 
a projektet elemző tanulmányát,369 ezt követően a tartományi Belügyminisztérium úgy 
döntött, hogy egy további időszakban, 2017. augusztus 1-je  után is folytani kell a projek-
tet, szintén a stuttgarti és a karlsruhei regionális rendőri szervek illetékességi területén. 
Az MPI az első szakaszhoz hasonlóan e második szakaszt is figyelemmel kíséri.370 A P4 
első szakasza alapján – bár voltak kimutatható pozitív tendenciák – nem lehetett egyér-
telműen megítélni, hogy a prediktív rendészet képes-e hozzájárulni a betöréses lopások 
csökkentéséhez, és ha igen, milyen mértékben, mindenesetre a részt vevő rendőrtisztek 
hasznosnak ítélték a PRECOBS szoftver alkalmazását, és használatának a mindennapi 
munkavégzésbe integrálása különösebb nehézségek nélkül sikerült, a riasztást követő 
rendőri fellépések időben megtörténtek.371

Bajorország

Bajoroszágban 2014 októberében kezdték meg PRECOBS szoftvert alkalmazni, elő-
ször tesztüzemben, majd 2015-től  kezdve állandósították a használatát és a mai napig is 
szolgáltat prognózisokat a rendőri munkához. Az alkalmazási terület München városát, 
annak vonzáskörzetét, valamint Mittelfranken közigazgatási körzetét (németül Regie-
rungsbezirk, ebben a körzetben található Nürnberg városa) fedte le, amely területek lakos-
ságszáma együtt közel 3,2 millió fő. Münchennek azon a területein, ahol a PRECOBS-ot 
tesztelték 38%-kal  csökkent a betörések száma, minden területet egybeszámolva pedig 
14%-kal. 2016-ra  a betörések kockázata Németországon belül Bajorországban volt a leg-
alacsonyabb.372

368 Az MPI akkori neve „Max-Planck-Institut für asuländisches und internationales Strafrecht” volt.
369 Gertsner 2017. 
370 Predictive Policing. Evaluation des baden-württembergischen Pilotprojekts P4. Elérhető: https://csl.
mpg.de/de/forschung/projekte/predictive-policing/ (A letöltés dátuma: 2020. 05. 23.)
371 Gerstner 2018, 126., 134–135.
372 Mit der Methode Bayern gegen Wohnungseinbrecher. Handelsblatt.com. 
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Berlin

Németország szövetségi fővárosa, Berlin Brandenburg szövetségi tartomány területén 
található, de külön tartományi rangú közigazgatási egységet képez. Az LKA Berlin a saját 
fejlesztésű szoftverét a KrimPro-t (lásd a KrimPro című alfejezetet) alkalmazza, amely-
nek tesztüzeme 2016 nyarán két körzetben zajlott, és „nagyon jó” eredményeket produ-
kált. Ezt követően 2016 júniusától 2017 júniusáig városszerte kipróbálták. 2017 őszén 
született döntés arról, hogy fenntartják az egész városban az alkalmazást.373 A program 
előrejelzési eredményessége közel 60%-os  volt, 2018-ban  például azoknak a napoknak 
az 58,1%-án, amelyre a szoftver előrejelzést adott, valóban történtek lakásbetörések. 
A város teljes területére eső napi átlagos lakásbetörésszámot és a napi prognózissal érin-
tett területek nagyságát (amely a teljes lakott városfelület 0,3%-át sem éri el) figyelembe 
véve ezek az értékek egyértelműen túlmutatnak a statisztikai véletlen várható értékén.374

Észak-Rajna-Vesztfália

2015 februárjától 2017 decemberéig alkalmazták Észak-Rajna-Vesztfália tartomány-
ban a szintén saját fejlesztésű SKALA | MAP programot (lásd a SKALA | MAP című 
alfejezet), amely lakásbetöréses prognózisokat készít, de mérlegelik más a bűncselek-
ménytípusokra kiterjesztését is, ez a gépjárműlopások és az üzlethelyiségekbe betörés 
esetében már meg is történt, a jövőben pedig a rablást is tervezik bevonni a megfigyelt 
bűncselekmények körébe. 2018 nyarán a program alkalmazását kiterjesztették a tarto-
mányban található 16 rendőri körzetre (Kriminalhauptstelle).375 Az LKA NRW SKALA 
projektet értékelő jelentése azt állapítja meg, hogy kísérleti fázisban az alkalmazással 
érintett területeken a lakásbetörések száma erősen visszaesett, míg a többi területen 
viszonylagosan stabil maradt. Megjegyzi a jelentés ugyanakkor azonban azt is, hogy 
ezt a csökkenést elővigyázatosan kell értékelni, mivel kontroll alatt nem tartott változók 
sokasága hat a folyamatokra, és ezért több alternatív magyarázat is létezik a kedvező 
adatokra. A végkövetkeztetése a jelentésnek az, hogy a lakásbetörések megakadályo-
zása mint cél rövidtávon nem értékelhető. A kézzelfogható eredmények közé a jelentés 
az alábbiakat sorolja:

 – a lakásbetörés témáját hangsúlyosabbá tette a hatóságoknál;
 – a helyzetképek átfogóbbak és ezáltal jobbak lettek;
 – szorosabb lett az együttműködés és közvetlenebb a kommunikáció az egyes rendőri 

körzetek között;
 – az intézkedésekkel megcélzott terek átláthatóbbá váltak;
 – a szoftvert lehet használni a személyi állomány irányításában;
 – pozitív visszajelzések érkeztek a lakosságtól a rendőrök jelenlétével kapcsolatban.376

373 Egbert–Krasmann 2019, 30.
374 Senat von Berlin 2019, 3.
375 Egbert–Krasmann 2019, 34.
376 Landeskriminalamt NRW 2018, 131., 137.
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Hessen

Hessen szövetségi tartomány rendőrsége szintén egy lakásbetörésekre fókuszáló, szintén 
saját fejlesztésű szoftvert használ, amelynek a KLB-operativ nevet adták, és amelyet 
a KLB-operativ című alfejezetben már röviden bemutattunk. A programot a Hesseni Szö-
vetségi Bűnüldöző Hivatal (Landeskriminalamt Hessen, a továbbiakban: LKA Hessen) 
vezetésével 5 rendőri körzetben (Wiesbaden, Main-Taunus, Main-Kinzig, Darmstadt-Die-
burg, Hoch-taunuskreis) tesztelték rövid ideig (2015. október 26. és december 18. között). 
2017 végétől kezdve a KLB-operativ programot az egész tartományban alkalmazzák, 
minden reggel feldolgozzák a lakásbetörések helyzetét, és egy térképen megjelenítik 
a szoftver segítségével. Erre alapozva mindig készül egy 24 óráig érvényes bevetéster-
vezési koncepció, amelynek végrehajtását központilag irányítják.377

Hessenben alkalmazzák a korábban már bemutatott hessenDATA nevű rendszert 
is (lásd a HessenDATA című alfejezetet), amely nem bűncselekményekre nézve készít 
prognózist, hanem személyek viselkedését kísérli meg előre jelezni annak érdekében, 
hogy azonosítani lehessen a merényletre készülő potenciális terroristákat, vagy más 
súlyos – elsősorban a szervezett bűnözéshez köthető – bűncselekmények lehetséges 
elkövetőit.

Szászország

Szászország belügyminisztériuma 2016 májusában kötött együttműködési megállapo-
dást Bajorország belügyminisztériumával a PRECOBS szoftver alkalmazására vonat-
kozóan. A kísérleti alkalmazás 2018 decemberében – a többi szövetségi tartományhoz 
képest meglehetősen későn – kezdődött meg. 2019. március 15-étől  Leipzig rendőrségi 
körzetében egy éven keresztül próbálják ki a PRECOBS programot a lakásbetörések 
területén, de nemcsak megelőzési célból, hanem megkísérlik a potenciális gyanúsítottak 
azonosítását is a prognózisokkal érintett területeken.378

Svájc

Az alpesi országban a zürichi városi rendőrség, valamint három kanton, Aargau, 
Basel-Landschaft és Zug rendőrsége alkalmazza a PRECOBS szoftvert, az alábbiakban 
bemutatjuk, milyen eredményeket tudott a rendszer felmutatni ezeken a területeken.

Aargau

Svájc északi részén, a német határnál fekszik Aargau Kanton, ahol a rendőrség 2014 óta 
eredményesen alkalmazza a PRECOBS szoftvert, többnyire a kanton vidéki területein 
(az alkalmazással érintett terület nagysága 1404 km2, lakossága közel 655 000 fő). Már 

377 Egbert–Krasmann 2019, 31.
378 Egbert–Krasmann 2019, 34–35.
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az első évben egyértelműen felismerhető volt a betörések számának visszaesése. Egy év 
alatt 2430-ról 1958-ra, azaz 19 %-kal  csökkent a szóban forgó bűncselekmények száma, 
azóta pedig a mindennapi rendőri munka részéve vált a PRECOBS alkalmazása.379

Aargau Kanton rendőrsége annyiban eltérő módon használja a PRECOBS szoftvert, 
hogy a kiválasztott riasztásokat, illetve a riasztási zónákra való utalásokat nyilvános-
ságra hozza. Arra azért ügyelnek, hogy a kockázatosként megjelölt terület, amelynek 
nevét a lakosság is megismerheti, mindig más legyenek, hogy ne befolyásolják negatívan 
a szubjektív biztonságérzetet.380

Basel-Landschaft

Basel-Landschaft Kanton rendőrsége először 2014 novemberétől 2015 februárjáig tesz-
telte a PRECOBS-ot, majd 2015 márciusától rendszeresítették használatát a lakásbetö-
rések előrejelzésére, a szoftver által elemzett területek az egész Kanton területének kb. 
10%-át fedik le (a bevetési terület nagysága 518 km2, lakosságszáma kb. 283 000 fő).381 
Az alkalmazás megkezdése előtt a megelőző öt év adatait táplálták be a rendszerbe, hogy 
azonosítsák az NRV-érintett területeket. Zürich és Aargau rendőri szerveivel ellentétben 
a szóban forgó kantonban a program nem egy külön számítógépes platformon fut, hanem 
egy külső szerveren, amelyhez kereken fél tucat személynek van hozzáférési jogosultsága. 
A prognózisok generálásának folyamat nagyon hasonló a PRECOBS programot használó 
többi hatóságnál alkalmazott metodikához. Minden reggel importálják a PRECOBS-ba 
a lakásbetörésekre vonatkozó bűncselekményi adatokat, amely előállítja az előrejelzést, 
ezt feldolgozzák, adott esetben kombinálják más információkkal, majd e-mailben továb-
bítják az illetékes személyi állománynak.382

Zug

Zug Kanton esetében csak kevés információ áll rendelkezésre a PRECOBS alkalmazá-
sáról, annyi bizonyos, hogy 2018-ban  még mindig csak tesztfázisban volt a program, 
és itt is a lakásbetörésekkel kapcsolatban alkalmazzák.383 Az IfmPt honlapja szerint 
2017 decemberétől vetik be a kanton 238 72 km2 nagyságú területén, amelynek lakos-
ságszáma 125 421 fő.384

379 IfmPt. Elérhető: www.ifmpt.de/project_aargau.html (A letöltés dátuma: 2020. 05. 25.)
380 Egbert–Krasmann 2019, 38.
381 IfmPt. Elérhető: www.ifmpt.de/project_basel-land.html (A letöltés dátuma: 2020. 05. 25.)
382 Egbert–Krasmann 2019, 40.
383 Leese 2018, 58.
384 IfmPt. Elérhető: www.ifmpt.de/project_zug.html (A letöltés dátuma: 2020. 05. 25.)
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Zürich

Zürich város rendőrsége volt az első olyan bűnüldöző hatóság német nyelvterületen, 
amely tesztelt egy prediktív szoftvert majd később rendszeresítette annak alkalmazását. 
Kate Bowers egy 2008-ban  tartott zürichi bűnmegelőzési konferencián hívta fel a figyel-
met az NRV-ben  rejlő potenciálra a prognózisok terén, így annak segítségével elvégezték 
az első saját számításokat. Ezek arra utaltak, hogy az NRV Zürichben is kimutatható: 
a Zürichi Városi Rendőrség illetékességi területén a lakásbetörések 70%-át követte hét 
napon belül 400 méteres körzetben egy ismételt elkövetés. Ennek felismerését követően 
nem sokkal egyezett meg a zürichi rendőrség és az IfmPt a PRECOBS (akkori nevén 
PRECOGS) tesztelésében. Egy szimulációs tanulmány keretében ezt követően megvizs-
gálták, mennyiben alkalmas a PRECOBS az ismételt elkövetéssel megvalósított lakásbe-
törések előrejelzésére a zürichi rendőrség illetékességi területén. Ehhez a lakásbetörések 
megelőző négy évi adatait használták fel, azok segítségével határozták meg Zürich azon 
területeit, ahol az ismételt elkövetések statisztikailag jelentős gyakorisággal fordultak 
elő. A többi területhez viszonyítva, az előző évi lakásbetörések valós számával és elosz-
lásával összehasonlítva tudták megítélni azt, hogy milyen hatékonyságú a PRECOBS 
a lakásbetörések prognosztizálásában. Mivel az NRV kimutatható volt, és a PRECOBS 
előrejelzéseinek minőségét a tanulmány alapján meggyőzőnek értékelték, 2013 novem-
berében megkezdődött a szoftver tesztelése.

A tesztelési időszak keretében ismételten megállapították, hogy az operatív erők 
helyzetfüggő bevetése a PRECOBS napi aktualitással elkészített előrejelzései alapján 
mindenképpen lehetséges, így 2014 őszétől áttértek a szoftver állandó alkalmazására. 
Azóta heti váltásban öt operátor dolgozik a PRECOBS által minden reggel generált prog-
nózisok ellenőrzésén, és ők továbbítják az illetékes szolgálati helyekre az előrejelzéseket. 
A PRECOBS Zürichben a rendőrségi belső hálózattól elkülönített, önálló számítógépen 
fut, a lakásbetörésekre vonatkozó új adatokat ezért először le kell menteni egy adathor-
dozóra vagy fel kell tölteni egy felhőbe, csak ezt követően tudják a külön laptopra áttenni 
vagy letölteni, hogy a PRECOBS-ba betáplálhatóak legyenek. A meglehetősen körülmé-
nyes megoldásra praktikus okokból volt szükség, ha a rendőrségi hálózatra telepítették 
volna a szoftvert, hátrányt jelentene többek között az, hogy minden egyes frissítésnél 
ellenőriznie kellene a programot az illetékes informatikai egységnek.

Jelenleg szintén szimulációs tanulmányban vizsgálják a bűncselekményi portfólió 
bővítését, a rablás, a sértettek közvetlen testi őrizetében lévő tárgyakra elkövetett lopás 
(például kézitáska kitépése a sértett kezéből), a gépjárműfeltörés és a gépjárművekben 
található tárgyakra elkövetett lopás azok a bűncselekmények, amelyek esetében kutatják 
az előrejelzés pontosságát és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit.385

A lalkásbetörések számában jelentős csökkenés következett be Zürichben a PRECOBS 
alkalmazását követően, valószínűleg részben a szoftvernek köszönhetően is, 2016-ban  

385 Egbert–Krasmann 2019, 35–37.
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a betörések száma a legalacsonyabb volt (2470 bejelentés) a rendőrségi statisztika 2009-
es  egységesítését követő időszakban.386

A német nyelvterületen történt fejlemények értékelése, a jövő perspektívái

Knobloch a prediktív rendészet németországi alkalmazásáról szóló átfogó tanulmányában 
az alábbi megállapításokat teszi: „A tapasztalatok egyrészt azt mutatják, hogy a prediktív 
rendészet, abban a formában, ahogy azt jelenleg Németországban gyakorolják, nem jelent 
beavatkozást az állampolgári jogokba. Másrészt egyértelmű az, hogy a prediktív rendé-
szet, eltekintve a bűncselekmények megelőzésétől, amely hatásként alig bizonyítható, 
olyan sok pozitív potenciált mutat fel, hogy mindenképpen megéri ezt a megközelítést 
kellő körültekintéssel továbbra is alkalmazni.”387

Az idézett gondolatok nemcsak Németországra, hanem a német nyelvterület másik 
két országára, Ausztriára és Svájcra is igazak. Mint láthattuk, az egyes szoftverek sehol 
sem használnak személyes adatokat, az állampolgári jogok sérelme így fel sem merülhet. 
Az is igaz viszont, hogy a bűncselekmények csökkentésére gyakorolt hatás tudományos 
érvénnyel még nem bizonyítható, ahhoz még túl rövid ideje alkalmazzák az egyes pre-
diktív rendészeti szoftvereket a bemutatott országok bűnüldöző szervei. A prediktív 
rendészet egyéb előnyei – a sok helyen tapasztalt, de kétséget kizáró bizonyossággal 
a prediktív rendészeti megközelítés alkalmazásra nem visszavezethető bűnözés csök-
kenésen kívül – viszont mindenütt kimutathatóak voltak. Amennyiben a módszer iránti 
elkötelezettség megmarad a német nyelvterületen, a fejlesztés pedig továbbra is ebben 
az ütemben zajlik, akkor akár már tíz éven belül is lehetségessé válhat tudományosan 
is bizonyítani a prediktív rendészet bűnmegelőző hatását. Ahogy láthattuk, Németor-
szágban és Svájcban is azon dolgoznak a bűnüldöző szervek, hogy a lakásbetörésen 
kívül más vagyon elleni bűncselekmények (elsősorban a rablás és a gépjárművekkel 
kapcsolatos lopások) területén is lehetségessé váljon a prognózisok készítése. Így szinte 
biztosra vehető, hogy a jövőben tanúi lehetünk ilyen irányú kutatásoknak és kísérleti 
projekteknek.
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„A migráció története maga a világtörténelem.”

Russell King1

Bevezetés

A migráció mindig fontos és állandó része volt a világtörténelemnek, illetve a civilizáció 
kialakulásának. Ma a nemzetközi migráció egyre fontosabb szerepet játszik minden tár-
sadalmi, gazdasági, demográfiai és kulturális összefüggésével együtt. Korunk migrációs 
jelenségei mögött mély történelmi folyamatok húzódnak meg.2 A történelmi korokban 
lezajlott vándorlások dinamikájának feltárása hozzásegíthet a jelenlegi és a jövőbeli mig-
rációs minták változásának megértéséhez. Az a tény jelzi ennek fontosságát, hogy napja-
inkban közel 272 millió ember vesz részt a nemzetközi vándorlásban. Ebben a migrációs 
környezetben kell feltárni és elemezni a tömeges népmozgások demográfiai, gazdasági 
és kulturális hatásait, valamint megtalálni a kényszermigráció és a nemzetközi véde-
lemre szorulók helyét. A nemzetközi migráció zűrzavaros évei után, ebben a kölcsönösen 
összekapcsolt és egymástól függő világban könnyű megfeledkezni arról, hogy az egész 
migrációs jelenség hogyan is kezdődött, hogyan vált az emberi vándorlás természetes 
folyamata egy összetett, dinamikus és sokrétű jelenséggé.

Az emberi evolúció szoros kapcsolatban van az egyik helyről a másikra vándorlással, 
valamint az új környezethez való alkalmazkodással. Russell King megállapítása, amely 
szerint „az ember vándorló faj”, ma is igaz.3 Nincs még egy olyan élőlény, amely tör-
ténelmi léptékben mérve időben és térben ilyen gyorsan ilyen messzire eljutott volna, 
mint az ember. A migrációt általános eszközként használták arra, hogy alkalmazkod-
janak a kockázatok és a lehetőségek egyenlőtlen elosztásához, ami a mai világunkban 
általánosnak tekinthető.4

Russell King szerint a migráció maga a világtörténelem, ezért a közelmúlt globális 
migrációs jelenségeinek is lehetnek történelmi párhuzamai. Példaként kiemelhetjük 
azokat az afrikaiakat, akik ma életük kockáztatásával, kishajókkal próbálnak átkelni 
a Földközi-tengeren, hogy eljussanak Európába. King szerint ezek az emberek őseik 
több millió éves vándorútját ismétlik, amikor azok Észak-Afrikából északra, Eurázsia 
felé vándoroltak.5 Más szavakkal, a történelem tükröt tart mai világunk elé, azonban 
sokszor nem tanulunk a múlt leckéiből.

A mai migrációs folyamatok különböznek a régi vándorlásoktól, ezért gondolhatjuk 
úgy, hogy ezek a jelenségek új kihívásokat jelentenek a világ számára. A régi kihívások 
azonban megjelenhetnek új köntösben, ha felgyorsulnak és a korábbi problémáknál inten-

1 King 2008, 8.
2 Cseresnyés 2005, 40.
3 King 2008, 8.
4 Donato−Massey 2016, 8.
5 King 2008, 8.
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zívebbé válnak, így újnak tűnhetnek.6 Ha ezt az elmúlt évtizedek migrációs folyamataira 
vetítjük, akkor az látható, hogy történelmi folyamatossága ellenére a vándorlás felgyorsult 
és szerteágazóbb lett. A tömeges vándorlás sem új vagy kivételes történelmi jelenség, 
hiszen a térbeli mobilitás a modern társadalmak jellegzetessége.7 A népességnövekedésre, 
a környezeti és az éghajlatváltozásra, illetve a gazdasági szükségletekre adott válaszként 
a népmozgások mindig az emberi történelem részét képezték.8 A migráció és a történelem 
kapcsolata dinamikus. A migráció formálta a történelmet, és a történelem megteremtette 
a körülményeket a migráció különféle formáihoz. Vagyis a migráció a történelem része, 
és a történelem a migráció része.9 Kutatók szerint napjaink migrációs folyamatainak 
megértéséhez párhuzamos vándorlásokat találhatunk a történelemben. Érdemes ezért 
tanulmányozni a migráció jellemző vonásait és dinamikáját a jelentős történelmi idő-
szakokban. Ahogy Demetrios G. Papademetriou megjegyezte, a világtörténelem a görög 
kolóniáktól és a római katonai hódításoktól a bizánci és az oszmán birodalomig tele van 
a „migráció korszakaival”.10

Ez a tanulmány nem elemzi a világtörténelem minden korszakának vándorlási változását, 
csupán néhány − szubjektív módon kiválasztott – jelentős történelmi időszak vándor-
lási mintáját emeli ki, ismertetve azok jellemző vonásait és dinamikáját. A fő kérdés, 
hogy miként határozza meg a történelem a migrációt, és hogyan befolyásolja a migráció 
a történelmet. A tanulmány bemutatja továbbá a nemzetközi migráció jelenlegi helyzetét 
a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján.

Migrációelméleti fogalmak

A migrációelméletben napjainkban is izgalmasnak tűnik a kérdés, hogy milyen emberi 
tevékenység feleltethető meg a migráció meghatározásának,11 illetve milyen módon 
nevezhetünk migránsnak egy személyt.

Nemzetközi migráció

Fontos először tisztázni a migráció és a nemzetközi migráció fogalma közötti különb-
séget. A szakirodalomban a vesztfáliai békeszerződést tekintik a választóvonalnak. 
Ez alapján elkülöníthető az emberi vándorlás, amely a történelem előtti időktől létezik 
és a nemzetközi migráció, amelyről a független és szuverén nemzetállamok sérthetetlen-

6 Rada 2006, 1. 
7 Cseresnyés 2005, 64.
8 Castles 2000, 273.
9 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 3.
10 Papademetriou 2003, 39.
11 Hautzinger 2018, 11.
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ségén alapuló nemzetközi jogi rendszer kialakítása, 1648 óta beszélhetünk.12 Az ENSZ 
migrációs ügynöksége, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization 
for Migration – IOM) hivatalos definíciója alapján a nemzetközi migráció azt a folyama-
tot jelenti, amelynek során a személyek elvándorolnak a szokásos tartózkodási helyükről 
és átlépik egy olyan ország nemzetközi határát, amelynek nem állampolgárai.13

Nemzetközi migráns

Az IOM definíciója szerint a nemzetközi migráns olyan személy, aki az állampolgársága 
szerinti országon kívül tartózkodik. Hontalan személy esetén a születési vagy a szokásos 
tartózkodási helye szerinti államot kell érteni. Ez a meghatározás azokat a migránsokat 
foglalja magában, akik tartósan vagy ideiglenesen kívánnak vándorolni, akik szabályo-
san, a megfelelő okmányok birtokában utaznak, valamint a szabálytalan (irregular) hely-
zetben lévőket is. Statisztikai szempontból viszont más kritériumok alapján határozzák 
meg a nemzetközi migránst. Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Statisztikákra vonatkozó 
ajánlásai szerint a „nemzetközi migráns” olyan személy, aki megváltoztatta szokásos 
tartózkodása szerinti országát. A dokumentum különbséget tesz a „rövid idejű migráns” 
és a „hosszú idejű migráns” között. Előbbi legalább három hónapra, de kevesebb, mint 
egy évre, utóbbi legalább egy évre változtatja meg a tartózkodási országát. Problémát 
okoz viszont, hogy nem minden ország követi ezt a definíciót, közülük néhány más 
kritériumok alapján kategorizálja a nemzetközi migránsokat, például azzal, hogy eltérő 
minimális tartózkodási időt alkalmaz. Az országok közötti eltérések a definíciókban, 
valamint az adatgyűjtés módszereiben ezért megnehezítik a nemzetközi migránsokra 
vonatkozó nemzeti statisztikák teljes összehasonlíthatóságát.14

Elűzött személyek (displaced persons)

Az IOM hivatalos definíciója szerint az elűzött olyan személy vagy emberek csoportja, 
aki vagy amely arra kényszerült, hogy elmeneküljön, vagy elhagyja otthonát, illetve 
szokásos tartózkodási helyét akár nemzetközi határ átlépésével, akár egy országon 
belül, különösen fegyveres konfliktus, általános erőszak, az emberi jogok megsértése, 
természeti vagy ember által okozott katasztrófa eredményeként vagy ezek hatásainak 
elkerülése érdekében.15

12 Teitelbaum 2009, 116.
13 Glossary on Migration (2019). 111.
14 World Migration Report 2020 (2019). 110.
15 World Migration Report 2020 (2019). 53. 
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Szezonális migráció

A szezonális migráció általában évszakokhoz kötötten az év meghatározott időszakában 
jellemző, minden évben ismétlődő munkavégzésre irányul, például termények betaka-
rítása, zöldségek, gyümölcsök szüretelése. Ekkor egy rövid időszakra nagy létszámú 
munkaerőre van szükség. A munka befejezése után az emberek elhagyják a munkavégzés 
országát. A jelenlegi európai uniós szabályozás szerint a szezonális munkavállalás nem 
lehet hosszabb tizenkét hónapon belül hat hónapnál.

Ideiglenes és cirkuláris migráció

Az ideiglenes migráció egy „sajátos motiváció vagy cél érdekében megvalósított vándor-
lás azzal a szándékkal, hogy azt követően a személy visszatérjen a származási országába, 
vagy továbbvándorol.” Cirkuláris migráció, amikor egy személy „ismételt legális ván-
dorlás folytat két, vagy több ország között.” E két meghatározás alapján, valamint a két 
fogalom különbségeire tekintettel az ideiglenes migráció inkább egy egyszeri mozgásra, 
majd egy meghatározott idejű tartózkodásra utal az Európai Unióban, míg a cirkuláris 
migráció egy oda-vissza vándorlást jelent az EU és a származási ország között, amely 
lehetővé teszi a migráns számára, hogy újra belépjen a fogadó országba egy későbbi idő-
pontban.16 Illés Sándor és Kincses Áron meghatározása szerint „a nemzetközi cirkuláris 
migráció többszöri visszatérő mozgásokból áll ugyanazon térbeli rendszerben.”17 Talán 
a fentiekből is látható, hogy a migrációs minták éles elhatárolása sokszor nem egyszerű, 
a mozgástípusok egymással összekapcsolódnak, illetve átalakulnak. Azok a „többes 
jelenségek” is bonyolítják a helyzetet, amelyekre Illés és Kincses hívta fel a figyelmet, 
vagyis a többes identitás, a többes állampolgárság, valamint a többes lakóhely.18 Ezek 
a jelenségek sem ritkák ma már a globalizáció világában.

Migrációs minták

Ismeretes, hogy a nemzetközi migráció nem egységes a világ minden részén, hiszen 
formálják a gazdasági, földrajzi, demográfiai és egyéb tényezők, amelyek különféle 
migrációs minták kialakulását eredményezik, úgynevezett „migrációs folyosók” vagy 
korridorok alakulnak ki. A legfontosabb regionális mintázatok sokszor évtizedek vagy 
évszázadok alatt alakulnak ki, és megmutatják, hogy az emberek hogyan és hová ván-
dorolnak a nemzetközi térben.19 A legnagyobb folyosók a fejlődő országokból a nagyobb 
gazdaságok felé irányulnak, úgymint az USA, Franciaország, Oroszország, az Egyesült 
Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia. Megemlíthetjük azonban a közismert Németország−

16 Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in 
EU Member States (2011). 14−15.
17 Illés−Kincses 2012, 197.
18 Illés–Kincses 2009, 733.
19 World Migration Report 2020 (2019). 2. 
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Törökország migrációs korridort is.20 Az ENSZ elemzése szerint ezek a minták valószínű-
leg még hosszú ideig megmaradnak a jövőben, főként azért, mert néhány fejlődő régióban 
és országban a népesség várhatóan növekedni fog az elkövetkezendő évtizedekben, így 
a migrációs nyomást a jövő generációk is érzékelni fogják.21

Az írott történelem előtti migráció

Az emberiség vándorlástörténete az emberiség születéséig, hétmillió évre nyúlik vissza, 
amikor az első majomszerű őseink előbukkantak az afrikai erdőkből és benépesítették 
a szavannát. A barlanglakó előember Kelet-Afrikában élt ötmillió évig, majd egy másik 
emberszabású jelent meg, amely már nagyobb távolságokat mert megtenni. A Homo erec-
tus benépesítette egész Afrikát, és elkezdte felfedezni a világot. Végül a Homo sapiens 
ugyanabban a kelet-afrikai bölcsőben fejlődött ki 150 millió évvel ezelőtt,22 vándorlása 
során pedig meghódította az egész világot eljutva Kelet-Ázsiába és Ausztráliába mint-
egy 50 ezer évvel ezelőtt, Észak-Európába 40 ezer éve, Amerikába mintegy 12 ezer éve 
és a legtávolabbi csendes-óceáni szigetekre mintegy 2000 évvel ezelőtt.23

A hódítások kora

Valószínűleg nincs a földön olyan nemzet, amelyik mindig ugyanazon a helyen élt 
a történelem során, hiszen a népvándorlások fontos szerepet játszottak minden nem-
zet történelmében. Az írott történelem a legkorábbi időktől kezdve igazolja a gyakori 
népmozgásokat. Később gyakorivá váltak a még összetettebb népességcserék a túlélési 
szükségletekre vagy a demográfiai változásokra, a politikai környezetre, illetve a katonai 
stratégiára adott válaszként.24

A középkor időszakában kiterjedt vándorlások zajlottak. A 8. századtól kezdve a vikin-
gek szerte Európában portyáztak és több helyen letelepedtek (Normandia, Észak-Ang-
lia, Skócia és Írország). A normannok később elfoglalták az angolszász királyságokat, 
Írország nagy részét, Dél-Olaszországot és Szicíliát. A muszlim arabok, a berberek 
és a mórok megszállták Ibériát a 8. században új királyságokat alapítva, magukkal hozva 
egy letelepedési hullámot Észak-Afrikából. A keresztes hadjáratok során az európai 
keresztény hadseregek elfoglalták Palesztinát a 11. és a 13. század közötti időszakban, 
megalapítva három keresztény királyságot, ahol letelepítették a keresztény lovagokat. 
A 14. században a német katonai telepesek letelepedtek a Baltikumban, ahol közülük 

20 Szuhai 2018b.
21 International Migration Stock 2019 (2019). 2.
22 King 2008, 15. 
23 Oppenheimer 2003. 
24 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 9.
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került ki az uralkodó elit.25 Csak néhány példa arra, hogy sok esetben a migráció volt 
a katonai hódítás következménye.

Migráció Európában, Afrikában és Ázsiában

A kora újkorban az Európán belüli erősödő migráció magában foglalta egyrészt a monar-
chiák által toborzott föld nélküli munkaerőt, hogy a néptelen vagy megműveletlen régi-
ókban letelepedjenek, másrészt a vallási üldöztetés által előidézett kényszervándorlást 
is.26 A 14. századtól a szerbek kezdték elhagyni középkori királyságukat és birodalmu-
kat, amelyet elárasztottak az oszmán törökök, és északra vándoroltak, a mai Vajdaság 
területére, amely abban az időben a Magyar Királysághoz tartozott. Megemlíthető még 
a munkaerő toborzása Írország ültetvényeire, illetve az angol protestáns telepesek íror-
szági letelepítése 1560 és 1690 között, továbbá a németek toborzása Oroszországba, 
amikor Nagy Katalin letelepítette őket a Volga környékén a 18. században.27

A 17. és a 18. században a munkások életében megszokottá vált a szezonális és a cir-
kuláris migráció. Afrikát tekintve a népmozgások gazdag története megelőzte a gyarmati 
időszakot. Jellemző volt a szezonális és a cirkuláris migráció a mezőgazdaság, vadászat 
vagy állattenyésztés, a nagyobb biztonság elérése, a megélhetés biztosítása, valamint 
a természeti katasztrófa és háború elől menekülés, továbbá kereskedelem és zarándoklat 
céljából.28

Ázsiában mindig fontos szerepet játszott a kereskedelem az emberek mobilitásában. 
Az arab és a kínai kereskedők a jól bejáratott tengeri utakon utaztak a Maláj-félszigetre 
és az indonéz, illetve a fülöp-szigeteki szigetvilágba. Voltak bevált kereskedelmi útvo-
nalak Indiába, az Arab-félszigetre és Nyugat-Afrikába is. A cirkuláris migráció volt 
a kovácsok és a művészek (akrobaták, énekesek) életének általános jellemzője. Kisebb 
csoportokban utaztak Dél-Ázsián belül.29

A nagy földrajzi felfedezések kora

Az „új világok” felfedezése Amerikában és Ázsiában több mint ötszáz évvel ezelőtt nem-
csak az európai felfedezők számára jelentett fordulópontot, hanem a migráció történelme 
szempontjából is döntő fontosságú volt. A tengerentúli migrációt főként kereskedelmi 

25 New World Encyclopedia (s. a.)
26 Ez a jelenség a protestánsok tömeges vándorlását jelentette Spanyol-Németalföldről a Holland Köztár-
saságba 1580 után, továbbá a zsidók és a moriszkók kiutasítását Spanyolországból az 1590-es  években, 
valamint a hugenották kiutasítását Franciaországból az 1680-as  években. A moriszkók az Ibériai-félsziget 
keresztény visszahódítása után a muszlim hitet elhagyó mór újkeresztények és leszármazottaik voltak.
27 New World Encyclopedia (s. a.)
28 A history of migration (s. a.)
29 A history of migration (s. a.)
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és stratégiai tényezők befolyásolták, és összekapcsolta a kontinenseket.30 Az európai 
iparosítás és a globális kapitalizmus 1800 és 1929 között egy újabb tömeges migrációs 
korszakot eredményezett. A becslések szerint csaknem ötvenmillió ember vándorolt ki 
sűrűn lakott iparosodó európai országokból gyéren lakott iparosodó országokba Amerika 
és Óceánia térségében. A kivándorlók csaknem 60%-a  az USA-ba vándorolt, a többiek 
Argentínába, Ausztráliába, Brazíliába, Kanadába és Új-Zélandra mentek.31 Az európai 
kivándorlók a szegénység és az országuk politikai elnyomó rezsimje elől menekültek el, 
emellett új gazdasági lehetőségek is motiválták őket az új világban.32 A Délkelet-Ázsiába, 
az Indiai-óceán és a Csendes-óceán déli részén található területekre irányuló migráció-
ban több mint 29 millió indiai és 19 millió kínai vett részt. A legtöbb vándorlás Indiából 
a gyarmatokra irányult a brit birodalmon keresztül.33

Katharine Donato és Douglas S. Massey megfogalmazása szerint az európai hatal-
mak gyarmati törekvése Amerikában, Afrikában és Ázsiában a modern kor tömeges 
emberi migrációjának egyik jelentős korszaka volt, összefüggésben a globális gazdasági 
változás időszakával, valamint a világkereskedelem kialakulásával. Egyes európai orszá-
gok (Britannia, Franciaország, Németország, Spanyolország és Portugália) elősegítették 
állampolgáraik külföldi letelepedését.34 Az új ipari technológiák megjelenése, a termelési 
eszközök gépesítése és az ipari tevékenység megszilárdítása következményeként rengeteg 
embernek kellett elhagynia otthonát.35

A 15. századtól kezdődő időszak jellemzője tehát az volt, hogy az európai nemzetál-
lamok kialakulása, a gyarmatosítás és az iparosítás a migráció gyors növekedéséhez 
vezetett.36 Egyéb tényezők pedig megteremtették a megfelelő feltételeket a példanélküli 
tengerentúli migrációhoz, úgymint a részletes és megbízható földrajzi ismeretek, pontos 
térképek készítése, új technológiák bevezetése a navigációs eszközök, valamint az óceáni 
hajózás terén: nagyobb, biztonságosabb és gyorsabb tengeri hajók készítésével (vitorlás, 
gőzhajó).37 A 19. századot az európai tömeges tengerentúli vándorlások korának nevezik.

A gyarmatosítással kapcsolatban meg kell említenünk a rabszolgaságot. Az ültetvé-
nyek kialakítása az új gyarmatokon egyre több munkaerőt igényelt, egy teljesen újfajta 
nemzetközi migráció alakult ki, hiszen a rabszolga-kereskedelem egybeesett a munka-
erőhiánnyal. Egyes kutatók szerint ebben az időszakban, 1550-ben  kezdődött a modern 
munkaerő-migráció,38 hiszen a rabszolga-kereskedelem az emberi történelem egyik 

30 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 10.
31 Massey 1988. 
32 A history of migration (s. a.)
33 McKeown 2004, 157. 
34 A history of migration (s. a.)
35 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 11.
36 Castles 2000, 273.
37 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 10.
38 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 10.
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 legnagyobb tömeges munkaerő-vándorlása, valamint a legnagyobb arányú kényszermig-
rációja volt. A becslések szerint több mint 10 millió afrikait szállítottak el kényszerrel, 
főként Nyugat-Afrikából Amerikába, rabszolgaként. A tömeges rabszolga-kereskedelmet 
csupán a 19. században tiltották be Afrikában, több európai országban, Amerikában 
és a gyarmatokon.39

Migráció a 20. században

Az emberi migráció összetettebbé és sokrétűbbé vált a 20. században. Új migrációs min-
taként a menekültek vándorlása vált jelentőssé a 20. század első felében. Az 1879 és 1938 
közötti időszakot a háború és a politika által előidézett nagy vándorlás korszakának 
tekintik, azonban ez a fajta migráció egyre inkább jellemző volt az egész 20. századra. 
A több etnikumú Habsburg, Oszmán és Romanov Birodalom széthullásával párhuzamo-
san a nemzetállamok a 19. század végén és a 20. század elején érték el csúcspontjukat. 
Az oszmán birodalom felbomlása és a háború Oroszországgal 4-6 millió ember cseré-
jét eredményezte: a muszlimok a Balkánról, Görögországból és Oroszországból délre, 
Törökországba vándoroltak. A keresztények viszont más irányba indultak. Közel 1 millió 
örményt utasítottak ki Törökországból, 400 ezer zsidó pedig Palesztinába vándorolt.40

A transzatlanti migráció látványos csúcsot ért el 1913-ban, évi 2,1 millió vándor-
ral. A Délkelet- és Észak-Ázsia felé irányuló migráció szintén példa nélküli csúcsot 
ért el 1911 és 1913 között, évi 1,1 millió migránssal. A globális kapitalizmus tömeges 
vándorlási folyamatait azonban 1914-től  kezdődően az első világháború akadályozta. 
Adam McKeown megállapította, hogy a globális migráció új csúcsokat ért el az  1920-as  
években. A transzatlanti migrációban évi 1,2 millió migránst regisztráltak 1924-ben, 
ezt követően az USA bevándorlási kvótát vezetett be, jelentősen csökkentve ezzel a dél- 
és kelet-európai migrációt. Ázsia esetében évi 1,25 millió vándor érkezett Délkelet-Ázsi-
ába 1927-ben, 1929-ben  pedig 1,5 millió migránst regisztráltak Észak-Ázsiában.41

Az első világháború önmagában menekültek millióit hagyta hátra. A 20. század első 
felében közel 10 millió európai polgári személy menekült el, vagy kényszerrel szállították 
őket munkavégzésre, gyakran a halálba a születési országuktól eltérő országban lévő 
(koncentrációs) táborokba. A háború utáni nemzetállamok etnikai tisztogatásba kezdtek. 
Az állampolgárság és a személyazonosító dokumentumok bevezetésével a belépési sza-
bályok még szigorúbbá váltak, továbbá fokozódott a katonai szolgálat és nemzet iránti 
lojalitás megkövetelése.42 Nem volt ritka az állampolgárság visszavonása sem.43

39 A history of migration (s. a.)
40 McKeown 2004, 163.
41 McKeown 2004, 167.
42 Lüthi 2010, 3.
43 Vajkai 2017, 138.



2075

Az első világháborút követően az észak-atlanti világnak már nem volt szüksége 
több ipari munkásra, ráadásul globális szinten is visszaszorult a munkaerő-migráció.44 
A nemzetközi vándorlás két világháború közötti csökkenésének oka részben a gazdasági 
stagnálás, a politikai zűrzavar, az általános bizonytalanság és a biztonság hiánya volt. 
1930-ban, a gazdasági visszaesés idején a migráns munkásokra versenytársként tekintet-
tek a helyiek, és felerősödött velük szemben az idegengyűlölet. A célországok kormányai 
erre a belépési szabályok szigorúbb ellenőrzésével, illetve a külföldiek munkalehetősé-
geinek csökkentésével reagáltak.45 Erre az időszakra az otthonukból elűzött személyek, 
a menekültek, illetve a közép- és kelet-európai új kommunista rezsimek elől menekülők 
mobilitása volt jellemző.46 Stephen Castles szerint a nemzetközi migráció fő tényezőként 
jelent meg a társadalmi átalakulásban az egész világon a 20. század második felében.47

A második világháborút gyakran fontos vízválasztóként emlegetik a migráció tör-
ténelmében, amely a modern kor legnagyobb kényszervándorlását okozta. Becslések 
szerint a harcok európai befejezésekor a kontinensen legalább 40 millió menekült volt. 
Ezen felül mintegy 10 millió kényszermunkás és egyéb kényszermigráns tartózkodott 
a volt Német Birodalom területén, majd további több millió német nemzetiségű lakost 
telepítettek ki kelet-európai országokból.48 Egy részük Nagy-Britanniába, Belgiumba, 
Franciaországba és Hollandiába került, illetve sokan részt vehettek az USA, Kanada, 
Ausztrália és Argentína által indított migrációs programokban.49

Ebben az időszakban a háború utáni helyreállításhoz munkaerőre volt szükség Euró-
pában, illetve a gazdasági fellendülés idején Észak-Amerikában és Ausztráliában. A nyu-
gat-európai iparosodott országok 1945 és 1973 között változó intenzitással igényelték 
az ideiglenes munkaerőt. A korábbi karibi és dél-ázsiai gyarmatokról származó mig-
ránsok munkát kerestek Britanniában, a török munkavállalók Európa több országába, 
főként Németországba mentek vendégmunkásnak, a korábbi francia gyarmatokról, Észak- 
Afrikából sokan Franciaországba vándoroltak.50

A második világháború után a nagyhatalmak összefogtak, hogy új multilaterális intéz-
ményeket hozzanak létre, amelyek fenn tudják tartani a békét, ugyanakkor elősegítik 
a globális kereskedelmet és a beruházásokat. Ez a globalizációs folyamat fokozatosan 
fejlődött Európa és Japán háború utáni újjáépítésével, majd felgyorsult az 1970-es  éveket 
követően, a digitális forradalom kirobbanásával, amely egy új, tudásalapú gazdaságot 
hozott létre. Kína bekapcsolódásával 1979-ben, majd a Szovjetunió összeomlásával 
1991-ben  egy valódi globális gazdaság alakult ki.51 Az európai gazdaságok lassan meg 

44 Lüthi 2010, 3.
45 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 14.
46 Lüthi 2010, 4.
47 Castles 2000, 269.
48 Klenner 2019, 18.
49 Essentials of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Practitioners (2004). 14.
50 A history of migration (s. a.)
51 Donato−Massey 2016, 9.
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tudták szilárdítani a gazdasági növekedésüket. Ennek egyik következménye az lett, 
hogy lelassult a kivándorlás Európából, valamint a munkások számára előnyösek voltak 
az újonnan teremtett munkalehetőségek Németországban, Franciaországban, Belgiumban 
és Svájcban.52

Megállapítható tehát, hogy a 20. század második felét sokféle nemzetközi vándorlás, 
főként az ideiglenes munkaerő-migráció jellemezte. Ezek közül néhány még ma is jel-
lemző a migrációs folyamatokra, úgymint az üldöztetés, a visszatérés, a dekolonializáció, 
a munkaerő-migráció és a menekültek migrációja.53 Stephen Castles és Mark Miller 
a 20. század végét a „migráció korának” nevezte főként a migráció növekvő politikai 
vonása miatt. A nemzetközi migráció átpolitizálása mellett megállapították annak néhány 
általános tendenciáját, amely szerint a migráció globalizált, felgyorsult, szerteágazó 
és feminizált lett.54

A nemzetközi migráció feminizációjával kapcsolatban érdemes megemlíteni néhány 
fejleményt. A migráció feminizációja azt jelenti, hogy a nők egyre jelentősebb szerepet 
játszanak szinte minden típusú migrációs folyamatban, és elismerik a nők függetlenségét 
a migrációs rendszerekben.55 Egy 2015-ös  kutatás56 történelmi bizonyítékokat tárt fel 
arra vonatkozóan, hogy a migránsok jelentős része nő volt már az elmúlt évszázadok 
során is. Az eddigi feltételezé sekkel szemben a szerzők bemutatják, hogy az európai 
gyarmatosítás és a transzatlanti rabszolga-kereskedelem által előidézett kényszermigráció 
érintettjei nagy részben nők voltak. A migránsok nemi összetételét a regionális munka-
erőpiac diktálta. Míg a nyugat-afrikai kikötők főként férfi rabszolgákkal kereskedtek, 
addig a Kelet-Afrikából a Közel-Keletre induló rabszolgák többsége nő volt a regionális 
reproduktív munkaerő iránti igény miatt.

Az 1960-as  és 1970-es  években Európában és az USA-ban  lezajlott munkaerő-ván-
dorlást a férfiak uralták, a nők és a gyermekek eltartottként vándoroltak. Az 1980-as  
és az 1990-es  években történt változás a nők migrációs viselkedésében párhuzamosan 
a szolgáltatószektor fejlődésével, nevezetesen az ápolónők és a tanárok iránti igény növe-
kedésével. A nők migrációjának karaktere is megváltozott. Már nemcsak a családjuk-
kal együtt vándoroltak mint a férfi munkavállaló vagy a menekült családtagja, hanem 
egyre gyakrabban függetlenül, akár családfenntartóként is.57 Katharine Donato és Donna 
Gabaccia úgy jellemzi a migráció feminizációját mint a migráns népesség nemi kiegyen-
lítődése felé vezető fokozatos és folyamatos változást világszerte.

52 Donato−Massey 2016, 9.
53 Cseresnyés 2005, 66.
54 Castles–Miller 2003, 7–9.
55 Szuhai 2018a, 28.
56 Donato–Gabaccia 2015.
57 Castles 2000, 275.
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Migráció a 21. század elején

A nemzetközi migráció jelentősége tovább növekedett a 21. században, minthogy a népes-
ség mobilitása intenzívebbé vált és új formákat öltött. A migráció mint a társadalmi 
változás egyik fontos tényezőjének jelentősége abban rejlik, hogy egyes országokra 
és régiókra koncentrálódik.58 Stephen Castles, Hein de Haas és Mark J. Miller szerint 
a migránsokat kibocsátó−befogadó országok dichotómiája mára megkopott, ugyanis 
ma már a legtöbb ország megtapasztalja mind a kivándorlást, mind a bevándorlást.59 
A mobilitás új formájaként a nyugdíjas migráció, a jobb életforma keresése, az ismételt 
és a cirkuláris vándorlás jelent meg. Sok helyen továbbra is a családegyesítés maradt 
a legnagyobb arányú vándorlás célja a munkavállalás és a tanulmányok folytatása mellett. 
Kialakultak a migrációs hálózatok, amelyek összekötik a származási és a célországokat. 
A migráció megváltoztathatja a demográfiai, gazdasági és társadalmi struktúrát, létre-
hozhat új kulturális sokféleséget.60

A nemzetközi migráció jelenlegi helyzete

A migráció a 21. századra könnyebben megvalósítható lett, mint korábban, részben a digi-
tális forradalomnak, az infokommunikációs technológiák és a közlekedés fejlődésének, 
részben az utazási költségek csökkenésének és a globalizációnak köszönhetően.61 Míg 
a migráció kiváltó okai alapvetően változatlanok maradtak, addig azok a körülmények, 
amelyek között az emberek meghozzák a döntést a vándorlási lehetőségeikkel kapcso-
latban, jelentősen megváltoztak.62 Számos tényező erősíti a migrációt: a gazdasági jólét, 
egyenlőtlenség, demográfia, erőszak és konfliktus, valamint a környezeti változás.63 
Mindezek mellett a 21. században előtérbe került a gyengülő és a törékeny államok prob-
lematikája. Azok az államok, amelyek nem tudják ellátni klasszikus funkcióikat, köztük 
a gazdasági és a biztonsági stabilitás megteremtését az állampolgáraik számára vagy 
a határok védelmét, azok tömeges migrációt okozhatnak gyengítve ezzel a szomszédos 
országokat, az egész régiót, majd távolabbi országokat és kontinenseket is.64

Russell King magyarázta szerint a „migrációs érem” két oldala a migráció, illetve a hely-
ben maradás. Az érem első oldala hangsúlyozza a migráció alapvető történelmi szerepét 
mint az emberi tapasztalat részét a távoli múlttól a jelenen keresztül tovább a jövő felé.65 

58 Castles 2000, 275.
59 Castles–Haas−Miller 2014, 14.
60 Castles–Haas−Miller 2014, 7.
61 World Migration Report 2018 (2017). 13.
62 World Migration Report 2018 (2017). 168.
63 World Migration Report 2018 (2017). 13.
64 Szuhai 2015, 99.
65 McNeill-Adams 1978.
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A migrációs érem másik oldala más szempontból tekint a migrációra, hiszen ma a világ 
népességének csupán 3,5%-a  tekinthető nemzetközi migránsnak, tehát a népesség döntő 
többsége, 96,5%-a  valószínűleg továbbra is a születése szerinti országban él. Gunnar 
Malmerg ezt a jelenséget „immobilitási paradoxonnak” nevezte. Arra az ellentmondásra 
irányította a figyelmet, hogy az emberek nagy többsége nem vándorol, ellentmondva 
annak, amit a bérkülönbségek „vonzó és taszító” tényezőin alapuló közgazdasági model-
lek jósolnak.66

Az érem migrációs oldalát vizsgálva a következőkben láthatjuk a nemzetközi migrációval 
kapcsolatban rendelkezésre álló legutóbbi adatokat az IOM 2020. évi globális migrációs 
jelentése alapján. A jelenlegi becslések szerint 2019-ben  csaknem 272 millió személyt 
tekintettek nemzetközi migránsnak.67 Ez azt jelenti, hogy a világ népességének 3,5%-a  
nem a születése szerinti országban élt. A nemzetközi migránsok száma fokozatosan 
emelkedett az elmúlt közel ötven évben, ahogy azt a következő táblázat bemutatja ötéves 
periódusokra bontva, kivéve a 2015 és 2019 közötti időszakot.

1. táblázat: A nemzetközi migránsok becsült száma és aránya a világ népességéhez viszonyítva, 
1970−2019

Év
A világ népessége

(milliárd, kerekítve)
Nemzetközi migránsok száma Nemzetközi migránsok aránya

(%)
1970 3,7 84 460 125 2,3
1975 4,0 90 368 010 2,2
1980 4,5 101 983 149 2,3
1985 4,9 113 206 691 2,3
1990 5,3 153 011 473 2,9
1995 5,7 161 316 895 2,8
2000 6,1 173 588 441 2,8
2005 6,5 191 615 574 2,9
2010 7,0 220 781 909 3,2
2015 7,4 248 861 296 3,4
2019 7,7 271 642 105 3,5

Forrás: World Migration Report 2020 (2019). 21.

Az ENSZ adatait elemezve az látható, hogy 1970-től  1980-ig  a világ népessége és a nem-
zetközi migránsok száma fokozatosan növekedett, míg a migránsok aránya viszonylag 
stabil maradt. Az 1980-as  évek második felétől a népesség fokozatosan tovább növeke-
dett, azonban a migránsok száma gyorsabban nőtt, mint az azt megelőző ötéves peri-
ódusban. Ennek oka a világ politikai helyzetében keresendő. Ez a növekvő tendencia 
folytatódott 2019-ig.

66 Malmerg 1997, 21-22. 
67 Az elmúlt 49 évben nem mindig adott minden ország információt, ezért a táblázatban bemutatott adatok 
tájékoztató jellegűek. 
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Az 1970-es  becsült adatokhoz képest a nemzetközi migránsok száma több mint 
háromszorosára nőtt. Az elmúlt 19 évben, 2000 óta pedig közel százmillióval növeke-
dett a számuk. Ez a növekedés gyorsabb volt, mint ahogy azt a korábbi előrejelzések 
jósolták, 2005 után az arányuk átlépte a 3%-ot. Ma a világon minden harmincadik ember 
nemzetközi migránsnak tekinthető.

A nagyobb régiókat68 összehasonlítva, az adatokból az látható, hogy Ázsiában volt a leg-
több, 84 millió nemzetközi migráns, majd Európa következett 82 millióval. Ez azt jelenti, 
hogy az összes nemzetközi migráns 61%-a  e két kontinensen élt. Észak-Amerikában 
közel 59 millió, Afrikában csaknem 27 millió, Latin-Amerikában és a Karibi-térségben 
mintegy 12 millió, Óceániában pedig 9 millió nemzetközi migráns élt. Ha ezeket a szá-
mokat a régiók teljes népességére vetítjük, akkor az látható, hogy ez az arány Óceániában 
volt a legnagyobb, 20%, majd Észak-Amerikában 16%, Európában pedig 11%. A többi 
régióban ez az arány alig éri el a 2%-ot.

Az IOM jelentése az elmúlt 19 év változására vonatkozóan is közölt adatot, amely 
szerint Ázsiában 34 millióval, Európában 25 millióval, Észak-Amerikában 18 millióval 
és Afrikában 11 millióval nőtt a nemzetközi migránsok száma. Ezek a számok a régiók 
demográfiai helyzetével együtt értelmezhetők helyesen. Míg ugyanebben az időszakban 
néhány európai országban csökkent a születések száma, Afrikában közel 30%-kal  növe-
kedett a népesség. A világ népességének több mint fele (4,6 milliárd ember) egy régióban, 
Ázsiában élt 2019-ben. Ázsiában az elmúlt tíz évben közel 440 millióval, Afrikában 330 
millióval nőtt a népesség. Nem véletlen ezek alapján, hogy a világ legnépesebb országai 
közül öt Ázsiában található: Banglades, India, Indonézia, Kína és Pakisztán.69

A regionális eltérések, az összetettség és a fejlemények tanulmányozása fontos szem-
pontokat nyújtanak a migrációs folyamatok megértéséhez. A migrációs mintákat tekintve 
jelentős különbségek láthatók a régiók között: Afrikában a migráció túlnyomórészt régión 
belüli volt (egyik afrikai országból a másikba), ugyanakkor más régióba is irányult 
a vándorlás (afrikai országból nem afrikai országba). Ezzel szemben Latin-Amerikában 
és a Karibi-térségben a migrációra a más régiókba, különösen Észak-Amerikába irányuló 
kivándorlás volt jellemző. Itt a régión belüli vándorlás csak kis szerepet játszott. Láthatók 
azonban lényeges változások is a világ egyes részein kiugró migrációs „események” 
formájában, mint például óriási tömegek kiáramlása Venezuelából. Közel négymillió 
venezuelai hagyta el országát 2019 közepéig. 2018-ban  Venezuela volt a legtöbb mene-
dékkérőt kibocsátó ország 340 000 kérelmezővel. Szintén figyelemre méltó esemény 
volt a rohingya menekültek tömeges kiáramlása Mianmarból, továbbá a példanélküli 
közel-keleti menedékkérők tömeges beáramlása a Koreai Köztársaságba.70

68 Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya (UN DESA) által meghatározott hat földrajzi világ-
régió.
69 World Migration Report 2020 (2019). 24–25.
70 World Migration Report 2020 (2019). 122.
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Melyik ország a legnépszerűbb úti cél a nemzetközi migránsok számára? Az adatokból 
kiderül, hogy 2019-ben  is az USA volt a fő célország, és ez a tendencia 1970 óta töretlen. 
Az USA mellett Németország, Szaúd-Arábia, Oroszország és az Egyesült Királyság volt 
népszerű. A nemzetközi migránsok több, mint fele (141 millió) Európában és Észak-Ame-
rikában élt. Honnan származott a nemzetközi migránsok többsége 2019-ben? Az összes 
migráns több mint 40%-a  Ázsiából származott: Afganisztán, Banglades, India, Kína 
és Pakisztán. India volt a legnagyobb kibocsátó ország 2019-ben, a második helyen 
Mexikó állt, majd Oroszország következett. Több európai országból vándoroltak ki nagy 
arányban: Egyesült Királyság, Lengyelország, Németország és Ukrajna.71 Globálisan 
tekintve fontos hozzátenni azt is, hogy sokan nem jutottak el úti céljukhoz. 2014 és 2018 
között 30 900 ember vesztette életét, miközben egy másik országba próbált eljutni. Ezek 
közül 17 919 a Földközi-tengerben lelte halálát.72

A nemzetközi migráció további jellemzői

A nemzetközi migránsok nemek szerinti megoszlásának tendenciájánál az látható, hogy 
2000-ben  51%-uk férfi, 49%-uk nő volt. A nők aránya 48%-ra  csökkent 2015-re, és azóta 
stagnál. Ennek leginkább az volt az oka, hogy a magas és a közepes jövedelmű nem 
OECD-országokban nagyobb arányban növekedett a férfi migránsok száma, a magas 
jövedelmű OECD-országokban viszont csak enyhén növekedett a férfiak aránya 51-ről 
52%-ra.73

2019-ben  a nemzetközi migránsok 74%-a  volt munkaképes korú (20 és 64 év közötti). 
A 2000-es  évek óta a 20 év alatti migránsok száma enyhén csökkent, a 65 éves vagy 
annál idősebbek száma 12%-on stagnált ebben az időszakban.74 A migráns munkavállalók 
számát jelenleg 164 millióra becsülik. 2013 és 2017 között a magas jövedelmű országok 
kivételével a migráns munkavállalók száma növekedett.75

Menekültek és menedékkérők

2018 végén összesen 25,9 millió menekültet tartottak nyilván a világban, ebből 20,4 
millió az ENSZ mandátuma alapján volt elismert menekült, 5,5 milliót pedig az ENSZ 
Közel-keleti Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees − UNRWA) regisztrált a Közel- 
Keleten. Jóllehet 2012 óta az összes menekült éves növekedési aránya lelassult, mégis 
a 25,9 millió az eddigi legmagasabb szám. A teljes nemzetközi menekültállomány 52%-a  
18 év alatti volt.76

71 World Migration Report 2020 (2019). 25–26.
72 World Migration Report 2020 (2019). 32.
73 World Migration Report 2020 (2019). 22.
74 World Migration Report 2020 (2019). 21.
75 World Migration Report 2020 (2019). 3.
76 World Migration Report 2020 (2019). 39.
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A menedékkérők számát 3,5 millióra becsülték 2018-ban. Ezek a személyek már benyúj-
tották a menedékjogi kérelmüket, azonban még nem született meg a döntés a mene-
kültstátuszuk ügyében. A legtöbb menedékjogi kérelmet az USA-ban  nyújtották be, 
ami 254 300 új kérelmet jelentett. Peruban nyújtották be a második legnagyobb arányú 
kérelmet (192 500), főként venezuelai állampolgárok. Ezután Németország következett 
161 900 kérelemmel. A korábbi évekhez hasonlóan a menedékkérők számát nagyban 
befolyásolták a válságövezetek megoldatlan vagy kiújult konfliktusai.

Érdemes kiemelni, hogy 2018-ban  az ENSZ mandátumában elismert menekültek főbb 
származási országai a következők voltak: Szíria, Afganisztán, Dél-Szudán, Mianmar, 
Szomália, Szudán, Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, 
Eritrea és Burundi. Ezek a menekültek alkották a teljes menekültállomány 82%-át. A Szí-
riában zajló konfliktus miatt a szír menekültek száma elérte a 6,7 milliót. Az instabilitás 
és az erőszak folytatódott Afganisztánban, ami az országot 30 évig jelentős menekültfor-
rássá tette, 2018-ban  2,7 millió menekülttel. Dél-Szudán a harmadik legtöbb menekültet 
kibocsátó ország volt 2,3 millió menekülttel, miután 2016-ban  széles körű erőszak tört ki 
az országban. 2018-ban  már öt egymást követő évben Törökország fogadta be a legtöbb 
menekültet, a 3,7 millió menekült többsége szír állampolgár volt.77

Összefoglalás

A népvándorlások jelensége az őskortól napjainkig mindig a történelem része volt 
a demográfiai növekedésre, az éghajlatváltozásra, a társadalmi, politikai és gazdasági 
változásokra adott elsődleges válaszként. Az elmúlt öt évszázadban a tömeges migráció 
fontos szerepet játszott a gyarmatosításban, az iparosításban, a nemzetállamok kialaku-
lásában, valamint a kapitalista világpiac kialakulásában.78 Összegzésként megállapítható, 
hogy a migráció az emberi alkalmazkodás egyik alapvető eszköze, amelyet gyakran 
a veszélyek elkerülésére és a lehetőségek megszerzésére használtak a történelem során, 
hiszen a politikai, a gazdasági, a jogi és a kulturális lehetőségek egyenlőtlen elosztása 
jellemző a világban.

A jobb lehetőségek keresése jellemezte a 20. század utolsó és a 21. század első évtize-
dének mobilitását, azonban Massey szerint változás körvonalazódik a nemzetközi migrá-
ció motivációiban és tendenciáiban. Ezek a változások az éghajlatváltozás és a növekvő 
polgári erőszak miatt következnek be. Tehát az emberek a jobb lehetőségek keresése 
helyett az olyan közvetlen fenyegetések miatt indulnak el, mint a polgári összecsapások, 
bűnözés, a háborús helyzet, családi erőszak, természeti katasztrófák, politikai felkelések 
és gazdasági katasztrófák. Ezeket az előrejelzéseket alátámasztják a nemzetközi szerve-
zetek adatai, akik hasonló elvándorlási okokra hívják fel a figyelmet: szegénység, egyen-
lőtlenség, fejletlen gazdaság, a sivatagosodás, a vízhiány, az államok meggyengülése, 

77 World Migration Report 2020 (2019). 39–40.
78 Castles–Haas−Miller 2014, 48.
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az instabilitás, az emberi jogok megsértése, a konfliktusok és erőszak, illetve kataszt-
rófák. A becsült adatok szerint e két utóbbi tényező miatt 41,3 millió ember kényszerült 
arra, hogy elhagyja otthonát országán belül.79 Mindezek mellett az is tapasztalható, 
hogy az emberi mobilitás struktúrája többrétűvé vált: tervezett migráció, áttelepítési 
programok.

A migráció egy olyan dinamikus folyamat, amelynek alakulását nehéz előre látni. 
A kutatók mégis mindig a jövő változásait szeretnék megtudni vagy megjósolni. Castles, 
Haas és Miller megállapítása szerint a nemzetközi migráció a globális változás egyik 
legfontosabb tényezője. Véleményük szerint a következő okok miatt nevezhetjük törté-
nelmünket továbbra is a migráció korának:

„az egyes országok közötti gazdasági egyenlőtlenség miatt a migrációs hajlandóság 
növekszik és az emberek jobb életszínvonalat keresnek

 – a világszerte zajló politikai és etnikai konfliktusok tömeges migrációt eredményez-
nek és növelik a nemzetközi védelemre szoruló emberek számát

 – az új szabadkereskedelmi övezetek elősegítik a munkaerő migrációját.”80

Mindehhez hozzátehetjük, hogy szinte minden országot érint a nemzetközi migráció vagy 
annak hatása, ezért a jelentős demográfiai különbségek, a globális Észak és a globális 
Dél közötti gazdasági egyenlőtlenségek, a politikai nézetkülönbségek, az emberi jogok 
megsértése továbbra is megosztja a világot, mégis többen lesznek, akik nem vándorolnak 
el a hazájukból. Az előrejelzések szerint a világ népessége a jövőben is növekedni fog, 
az áru, a tőke és a szolgáltatások globális integrációja, valamint a regionális válságok 
továbbra is nagy vándorlásokat generálnak, ezért a nemzetközi migránsok aránya is 
nagyobb lesz. Jelenkori történelmünket a nemzetközi mobilitás jellemzi, a nemzetközi 
migráció régi-új formái láthatók, úgymint az ideiglenes migráció vagy a cirkuláció, 
azonban ezek a jelenségek nem teljesen újak. Párhuzamos mintáikat megtalálhatjuk 
a nemzetközi migráció fontos történelmi korszakaiban.
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Bevezetés

A történelem során Európa életének mindig meghatározó elemei voltak a népességmoz-
gási folyamatok által előidézett változások. Gondolhatunk itt akár az első és második 
világháború, akár a gazdasági világválságok, akár a kelet-európai országokban végbe-
ment demokratikus átalakulási folyamatok, vagy éppen az Európai Unió bővülései által 
generált migrációs folyamatokra, illetve azok következményeire. Egészen az 1973-as  
olajválságig a Nyugat-Európába irányuló vándorlási folyamatokat a munkavállalási célú 
indíttatás jellemezte, amelynek során a bevándorlók célja elsősorban a munkavállalás 
és ezzel párhuzamosan sok esetben az otthon maradottak pénzügyi támogatása volt 
(szezonális munkások), nem pedig a végleges letelepedés, azaz ebben az időszakban 
nem feltétlenül kellett számolni a bevándorlók hosszú távú, adott esetben végleges lete-
lepedésével, és ezáltal hosszú távú integrációjával sem.1

Az 1973-as  év azonban nem csak a gazdasági szektor életében jelentett markáns vál-
tozást, hiszen az olajválságnak köszönhetően a migrációs folyamatok karakterisztikája 
is megváltozott: az addigi munkavállalási célú migrációt felváltotta a családegyesítési 
célú bevándorlás.

Ez az országok számára az élet számos területén jelentős változásokat hozott. Például 
a munkaerőpiacon kívül a szociális és egészségügyi ellátórendszerben is megjelentek 
a már ott élő bevándorlók családtagjai, illetve a politikai és társadalmi diskurzusban is 
egyre meghatározóbb elemmé váltak a bevándorlók.

Nem mindegy azonban, hogy milyen „tapasztalatokkal” rendelkező társadalomnak 
kell szembenéznie ezekkel a változásokkal, hiszen egy olyan ország lakosságát, ahol 
a migráció addig is jelen volt, nem éri meglepetésként a bevándorlók nagyobb létszámú 
megjelenése, és a bevándorlási és menekültügyi rendszerük talán felkészültebb, mint 
egy olyan országé, társadalomé, amelynek nincs elegendő tapasztalata a bevándorlókkal 
kapcsolatban.

Franciaország abból a szempontból szerencsés helyzetben volt és van is jelenleg, 
hogy a történelmi múltja és földrajzi tényezők miatt már van gyakorlata a migráció 
jelentette kihívások és lehetőségek kezelése terén. Volt gyarmattartói státusza, a nem-
zetközi életben betöltött aktív szerepe és gazdasági teljesítőképessége miatt már régóta 
kedvelt bevándorlási célpont úgy az európai, mint az afrikai (és manapság már az ázsiai) 
országokból induló bevándorlók körében, de ez persze nem jelentette azt, hogy a  2015-ös  
európai migrációs válság ne jelentett volna óriási kihívást Franciaország számára.

Ha egy országba jelentős számú bevándorló érkezik, akkor annak előbb vagy utóbb 
meg kell vizsgálni a társadalomba történő beilleszkedésük, integrációjuk lehetőségét. 
Egy ilyen integrációs program kialakítása során sok tényezőt figyelembe kell venni:

1 Szuhai 2018, 7. 
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 – Milyen személyi körre terjedjen ki? (Csak a frissen érkezett bevándorlók számára 
nyújtson segítséget, vagy terjedjen ki a már régebb óta az országban élőkre, vagy 
éppen a másod-, harmadgenerációs bevándorlókra is?2)

 – Milyen intézkedéseket és kötelezettségeket foglaljon magában? Úgy gondolom, 
hogy a sikeres társadalmi integráció magával hordozza például a gazdasági, szo-
ciális és társadalmi életbe történő beilleszkedés szükségességét. Ugyanakkor egy 
sikeres integráció érdekében fontos lenne, hogy a bevándorló ne csak a törvényi 
kötelezettségének tegyen eleget, hanem saját belső meggyőződése is integrációs 
törekvéseket mutasson.

 – Mit is szeretne az ország integráció címszó alatt elérni: a bevándorló közösségek 
teljes beolvadását (asszimiláció) vagy pedig az ország nyelvének, kultúrájának 
ismeretét, elfogadását és gyakorlását, valamit a társadalmi és szociális életben való 
részvételt és „jó polgárhoz” méltó viselkedést, a törvények és szabályok tiszteletben 
tartását? Mennyire szeretné hagyni, hogy a bevándorló közösségek megtartsák 
és gyakorolják saját kultúrájukat?

 – Más országoktól át lehet-e emelni jó gyakorlatokat, példákat? Ha igen, akkor azok 
mennyire adaptálhatóak az adott társadalom sajátosságaira?

 – A befogadó társadalom hogyan viszonyul a bevándorlókhoz és azok integrációjához? 
Mennyire fogadják/fogadnák el, hogy ők is a társadalmuk részei legyenek?

 – A bevándorlók integrációja milyen biztonsági kockázatokat rejthet magában? 
Az integráció biztonságiasítása milyen mértékben szükséges (ha szükséges), és ez 
milyen hatással van a beilleszkedni kívánók és a többségi társadalom kapcsolatára?

Jelen tanulmányban Franciaország példáján keresztül szeretném bemutatni a bevándorlók 
integrációjának biztonságiasítását, annak jelentőségét, illetve a bevándorlókra és a társa-
dalomra gyakorolt hatását. Ennek érdekében a különböző fogalmak ismertetését követően 
elemezni szeretném a Franciaországban élő bevándorlók összetételét, országon belüli 
elhelyezkedését, ismertetni fogom a francia társadalomtól eltérő (vagy éppen azonos) 
sajátosságaikat. A migráció és az integráció biztonságiasításának ismertetését követően 
ki fogok térni arra a dilemmára, amit az integráció biztonságiasításának paradoxona 
jelent. Majd elemezni fogom, hogy a korábban már ismertetett, bevándorló társadalmat 
jellemző sajátosságok tükrében a francia társadalom hogyan viszonyul a bevándorlók 
integrációjához, milyen, biztonságiasításra utaló elemek fedezhetőek fel az egyes véle-
kedések mögött, és hogy ezek az állítások mennyire mutatnak egy irányba, vagy sem 
az integráció biztonságiasításának céljaival.

2 Klenner 2014, 88. 
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Eltérő fogalmak – eltérő értelmezések: bevándorló – külföldi

Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy miért és hogyan alakult ki a jelenlegi francia 
migrációs politika, milyen változások (voltak) tapasztalhatóak a francia migrációt érintő 
döntéshozatalban, és miért, hogyan alakult ki a bevándorlás kérdésének biztonságiasí-
tása Franciaországban, fontos megismerni az országban alkalmazott szakterminológiát, 
hiszen nem feltétlenül értjük teljesen ugyanazt bizonyos kifejezések alatt Franciaország-
ban, mint Magyarországon.

Franciaországban a társadalmi összetétel és a magyarországitól eltérő történelmi múlt 
következtében némiképp árnyaltabban alakult a szóhasználat, mint Magyarországon, 
hiszen míg itthon nincs olyan nagy jelentősége például a bevándorló és a külföldi kife-
jezések közötti különbségnek (és gyakran össze is mosódik a két szó jelentése), addig 
Franciaországban a statisztikai adatokban külön-külön jelenik meg ez a két személyi kör.

Franciaországban az INSÉE (Institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques, Statisztikai és Gazdasági Hivatal) által közzétett, 2018-ra  vonatozó és becslése-
ken alapuló adatok szerint 6,5 millió bevándorló él, akik az össznépesség 9,7%-át jelentik, 
közülük 2,4 millió fő szerezte meg a francia állampolgárságot. A 6,5 millió bevándorló 
mellett 4,8 millió külföldiről és 1,7 millió külföldön született francia állampolgárról is 
említést tesz a vonatkozó adatsor.3

A külföldi és a bevándorló közötti különbségtétel már csak azért is fontos, mivel a HCI 
(Haut Conseil a l’Intégration – Integrációs Főtanács) meghatározása alapján bevándor-
lónak minősül az a személy, aki külföldiként külföldön született, de adott pillanatban 
Franciaországban él (értelemszerűen nem számoljuk ide azokat a külföldön született 
francia állampolgárokat, akik később visszatértek Franciaországba, hiszen náluk a három 
feltétel közül csak kettő teljesül).

Külföldinek minősül az a személy, aki Franciaországban él, de más ország állampol-
gárságával rendelkezik, vagy pedig adott esetben hontalan.4

Ugyan van bőven átfedés a két fogalmi kategória között, de fontos különbség, hogy 
egy bevándorló nem feltétlenül külföldi, illetve vannak olyan külföldiek is, akik nem 
másik országban, hanem Franciaország területén belül születtek (ők jellemzően a külföldi 
szülők leszármazottjaiként francia területen született gyermekek közül kerülnek ki).

Mindenképpen ki kell emelni továbbá, hogy a bevándorló státusz állandó, tehát 
az adott személy akkor is bevándorló marad, ha időközben francia állampolgárságot 
szerez, mivel ez a „státusz” nem az egyén állampolgárságától, hanem a születésének 
helyétől függ. Ezzel szemben a „külföldi” titulus nem jelenti azt, hogy az illető élete 
végéig külföldi marad Franciaországban, mivel abban az esetben, ha honosítással (vagy 
házasság révén stb.) francia állampolgárságot szerez, ezt követően ő már bevándorlónak 
számít.5

3 TEF. Tableaux de l’économie française (2018).
4 Mots de l’intégration. Haut Conseil a l’Intégration (s. a.). 
5 Immigrés, étrangers (2019).



2090

A Franciaországban élő bevándorlók összetétele, jellemzői

Mielőtt elkezdenénk vizsgálni egy adott országban élő bevándorló társadalom jellemzőit, 
fontos megnézni, hogy milyen országokból, milyen kultúrkörből és milyen indíttatás 
miatt érkeznek, ezáltal pedig egy sor fontos jellemzőre is tudunk következtetni.

Franciaországban a jelentős történelmi (mint volt gyarmattartó ország) és földrajzi 
(a főbb kibocsátó országok földrajzi közelsége) háttér miatt a bevándorló társadalom 
összetétele, elhelyezkedése és jellemzői rendkívül összetett és széles skálán mozognak.

Az INSÉE által közölt adatok szerint a 2018-ban  Franciaországban élő bevándor-
lók 46,1%-a  érkezett valamelyik afrikai (sok esetben volt gyarmati) országból (például 
Algéria, Marokkó, Tunézia), 33,5%-uk pedig európai országból (például Portugália, 
Spanyolország, Olaszország).6

A 2017-ben  Franciaországba érkezett bevándorlók száma elérte a 261 700 főt, közülük 
36,8% érkezett Afrikából, 35% pedig Európából. A küldő országok összetételét tekintve 
megállapítható, hogy nagy hasonlóságot mutat a már az országban élő bevándorlók össze-
tételéhez: ebben az esetben is Marokkó, Algéria és Tunézia számítanak a legfőbb küldő 
országnak, viszont az Egyesült Királyságból (3,7%), Romániából (3,1%) és Kínából 
(3,2%) is jelentős számú bevándorló érkezett abban az évben Franciaországba.7 Ezek 
az adatok részben a már fent említett történelmi és földrajzi háttérnek, részben pedig 
a globalizációból adódó fokozottabb mobilitásnak (jobb, gyorsabb közlekedés, migrációs 
hajlandóság növekedése), részben pedig az internet és a telekommunikációs eszközök 
elterjedésének köszönhetőek.8

Azonban ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk az aktuális bevándorlási helyzetről, 
a bevándorlási adatok mellett azt is meg kell vizsgálnunk, hogy közülük mennyien hagy-
ták el Franciaországot. 2006 és 2017 között 193 400-ról 261 700-ra  nőtt az évente Fran-
ciaországba érkezők száma (ugyan ez az adat a 2008-as  gazdasági világválság hatására 
2008 környékén némiképp csökkenő tendenciát mutatott, de azt követően viszonylag 
hamar újra növekedési pályára állt), ez 11 év alatt majdnem 35%-os  növekedést jelen-
tett. Ezzel párhuzamosan az országot elhagyó bevándorlók száma viszonylag alacsony 
maradt, ők is főleg a tanulmányaik befejezését követően hazatérő diákok, a határozott 
idejű munkaszerződésük lejártát követően útnak induló munkások, illetve a nyugdíjba 
vonuló és ezt követően hazatérő bevándorlók közül kerültek ki. Ennek figyelembevé-
telével megállapítható, hogy hozzávetőlegesen 4 érkező bevándorlóra 1 távozó jutott.9

6 Franciaországban 2004-ben  megreformálták a népszámlálási módszereket. Ettől fogva a népszámlálás 
éves felméréseken alapul, az ország egész területét pedig 5 éves ciklusokban fedi le. Ennek következtében 
igyekeztem mindig az elérhető legaktuálisabb adatokkal dolgozni, de a népszámlálási adatgyűjtés és -fel-
dolgozás, valamint az elemzések megjelenésének sajátosságai miatt ezek a legfrissebb elérhető adatok 
legideálisabb esetben 2018-as  adatok voltak. 
7 Immigrés, étrangers (2019). 
8 Hautzinger 2018, 24.
9 Immigrés, étrangers (2019).
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A Franciaországban élő bevándorló lakosság számszerű és az összlakossághoz viszo-
nyított százalékos aránya is folyamatosan nőtt az elmúlt évtizedekben. Míg 1946-ban, 
a második világháborút követően még csak a teljes lakosság 5%-át jelentették a beván-
dorlók, addig ez az arány 1975-ben  7,4%, 2010-ben  pedig már 9,7% volt. A külföldiek 
aránya is hasonlóan alakulva növekedő tendenciát mutatott: míg 1946-ban  4,4%, 1975-
ben  6,5%, 2018-ban  pedig már 7,1% volt.

Egészen az 1970-es  évek közepéig főleg férfiak és főleg munkavállalási céllal érkeztek 
Franciaországba. Az ő megjelenésük a munkaerőpiacon azért bírt kiemelt jelentőséggel, 
mivel a világháborúkat követő újjáépítési folyamat miatt jelentős mértékben megnöve-
kedett a munkaerő-szükséglet, amit az akkori francia társadalom már nem bírt volna 
biztosítani. Az 1973-as  olajválság hatására a munkavállalási célú migráció fokozatosan 
átalakult családi vagy éppen családegyesítési célú migrációvá, és a migrációban részt 
vevő nők aránya is folyamatosan növekedett: míg 1945-ben  45%, addig 2018-ban  már 
52% volt a nők aránya.10

Ha a bevándorlók korösszetételét vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy 5%-uk 15 évnél 
fiatalabb, 8,6%-uk pedig a 15–24 év közötti korosztályból kerül ki. Legjelentősebb 
létszámban a 25–54 év közötti, tehát a leginkább munkaképes korú korosztály tagjai 
vannak, ők a bevándorlók több mint 54%-át teszik ki. Az 54 év feletti korosztály létszá-
maránya is jelentős, mintegy 32%.11

Fontos megvizsgálni azt is, hogy helyileg hol telepednek le ezek a bevándorlók. A glo-
bális adatok azt mutatják, hogy 10 bevándorlóból 9 a nagyvárosokban és azok vonzáskör-
zetében telepedik le. Franciaország majdnem teljesen megfelel ennek az adatnak, hiszen 
10 franciaországi bevándorló közül mintegy 8 él a nagyvárosok környékén. Első helyen 
a francia városok rangsorában Párizs áll: a bevándorlók mintegy 38%-a  koncentrálódik 
ezen a területen, szemben a francia lakosság 17%-val. Párizst a sorban Lyon, Marseille, 
Toulouse, Lille, Bordeaux és Nizza követik.12

Az ilyen mértékű, nagyvárosok körüli letelepedési hajlandóság magyarázható egy-
részt azzal, hogy az érkező bevándorlók hajlamosabbak olyan területen letelepedni, ahol 
már vannak ismerőseik, rokonaik, és így lesz legalább egy biztos pont az életükben, 
aki(k)től támogatásra számíthatnak. Másrészt pedig a nagyvárosok környékén nagyobb 
eséllyel remélnek munkát találni az ipari központok és a turizmus fejlődése által generált 
munkaerő-kereslet következtében.

A letelepedés földrajzi helye, illetve a későbbi beilleszkedés és a társadalommal való 
kapcsolat szempontjából érdekesség, hogy a francia lakosság több mint egyharmada él 
olyan helyen, ahol a lakosság több mint 10%-a  bevándorló (ezzel párhuzamosan meg 
kell említeni azt is, hogy cserébe a lakosság szinte egyharmada él olyan területen, ahol 
a bevándorlók aránya kevesebb, mint 5%).13 A bevándorlók sokkal kisebb valószínűséggel 

10 Immigrés, étrangers (2019).
11 IMG1A – Population par sexe, âge et situation quant à l’immigration en 2015 (2016).
12 Brutel 2016.
13 Szintén érdekesség, hogy a Francia Guayanán található Maripasoula város vonzáskörzetében a beván-
dorlók aránya 49,3%. 
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választják a kisebb falvakat, városokat letelepedésre, mint a francia állampolgárok, a fen-
tebb vázolt indokok miatt. Ezenfelül jelentős számban koncentrálódnak a nagyvárosok-
hoz tartozó külvárosokban, ami többnyire az 1960–1970-es  évek nagy lakótelep-építési 
hullámainak köszönhető.14

A bevándorlók adott területen történő koncentrálódása is változatos képet mutat, Míg 
az általánosságban elmondható, hogy 10 bevándorlóból 6 él magas népsűrűségű terü-
leten, addig a franciák viszonylatában ez az arány csak 10-ből  3. A bevándorlók közül 
is az afrikai országokból érkezettek élnek inkább területileg koncentráltabban: például 
az algírok 56%-a  Párizs Saint-Denis és Val-de-Marne külvárosaiban él.

A befogadó társadalom és a bevándorlók közötti kapcsolat kritikus pontjaiként szoktak 
megjelenni például a munkavállalás, a családi összetétel és a vallás területén tapasztal-
ható különbözőségek, illetve a társadalmi élet ezen aspektusai az integrációs folyamat 
fontos színterei is, éppen ezért úgy gondolom, érdemes ezt a három területet is röviden 
megvizsgálni. Az általánosságban elmondható, hogy még a bevándorló társadalmon belül 
is jelentős különbözőségek mutatkozhatnak, hiszen más környezetből, kultúrából érkez-
nek, és emiatt más háttérrel rendelkeznek például az európai és afrikai bevándorlók is.

A munkaerőpiaci aktivitás szempontjából megállapítható, hogy a 15 és 64 év közötti 
bevándorló férfiak 80%-ban  aktívak a munkaerőpiacon (azaz vagy dolgoznak, vagy 
pedig aktívan munkát keresnek), szemben a nem bevándorló társadalomra vetített 75%-os  
aránnyal. A nőknél ez az arány 56, illetve 65% a bevándorló és „őshonos” azonos kor-
osztályban. A ténylegesen, aktívan dolgozók százalékos aránya a férfiaknál megegyezik, 
azaz a bevándorlók között arányaiban ugyanannyian dolgoznak, mint a többségi társa-
dalomban (69%), míg ez az arány nők esetében 50 és 64%-os  eltérést mutat. A nőkre 
vonatkozó munkaerőpiaci adatok megmutatják, hogy a bevándorlók között nagyobb 
arányban van jelen, és elfogadottabb is az a fajta családmodell, ahol a nők nem lépnek 
ki a munkaerőpiacra, hanem otthon, háztartásbeliként nevelik a gyerekeket. A munka-
nélküliek aránya viszonylag jelentős eltérést mutat a többségi társadalomhoz képest. Míg 
a bevándorló férfiak és nők egyaránt 14%-a, addig a nem bevándorló férfiak 8, a nők 
mindösszesen 7%-a  munkanélküli. Ez a különbség adódhat például a nem elégséges 
nyelvtudásból, a bevándorlókkal szembeni ellenérzésekből vagy éppen a bizonyos mun-

14 A külvárosi negyedek létrejötte egy érdekes és tanulságos folyamat eredménye volt. Többnyire az 1950-es  
években kezdődtek az építkezések, amelyek a növekvő létszámú lakosság elhelyezésére jelentettek volna 
megoldást. A megcélzott réteg ekkor a középosztály volt. Az építkezések során azonban idővel főként 
pénzügyi, finanszírozási problémák adódtak, amelyeknek az ellensúlyozására elkezdték egyrészt a lakások 
számát növelni (ami túlzsúfoltságot eredményezett), másrészt pedig a fontos, de valamelyest nélkülözhető 
közintézmények létrehozásával kapcsolatos beruházásokat felfüggeszteni. Ezek a tervezettnél rosszabb 
közlekedési és egyéb infrastrukturális körülményeket eredményeztek, ami a megélhetést, a munkavállalást 
és a boldogulást sokkal nehezebbé tette. Ennek eredményeképpen a középosztály fokozatosan hagyta el 
a külvárosi területeket, és költözött vidékre vagy másik kerületekbe, helyüket pedig egyre inkább átvették 
az azóta is ott élő bevándorló családok. Bailleau et al. 1990.
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kaerőpiaci szektorok telítettségéből is.15 Ha a betöltött munkaköröket vizsgáljuk, akkor 
elmondható, hogy a bevándorlók nagyobb eséllyel vállalnak kétkezi munkát (sok esetben 
„3D-munkát” – „dirty, dangerous, demeaning”), amit a francia társaik nem tudnak/
akarnak elvállalni, mert azt nem tartják magukhoz méltónak): az ázsiai országokból érke-
zettek 36, míg az afrikai államokból érkezettek 35%-a  ebben a szektorban talál munkát; 
és sokkal kevesebb esélyük/lehetőségük van magasabb képzettséget igénylő munkakörök 
betöltésére.16 A francia munkaerőpiacnak a továbbiakban is folyamatosan készülnie kell 
a bevándorlók érkezésére, hiszen a 2017-es  adatok szerint főként a munkaerőpiaci tekin-
tetben aktív korosztály vállalkozik a migrációra, azaz a beérkezők közül a 15 és 24 év 
közötti korosztály 27, míg a 25 és 54 év közötti korosztály 48%-ban  képviseltette magát.

A Franciaországban élő bevándorlók képzettségi profilja (a különböző szintek egymás-
hoz viszonyított arányait tekintve) viszonylag állandónak mondható 2012 óta. A 2017-ben  
Franciaországba érkezettek mintegy 42%-a  rendelkezik valamilyen felsőfokú végzett-
séggel. A nők körében ez az arány 48%, ezzel párhuzamosan pedig a férfiak 35%-a  
rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Összességében elmondható, hogy az elmúlt évek-
hez, évtizedekhez viszonyítva a frissen érkező bevándorlók képzettségi szintje stabilan 
emelkedő tendenciát mutat.17

A frissen érkezett bevándorlók családmodellje bizonyos mértékben szintén eltérést 
mutat a francia többségi társadalomban tapasztalt viszonyokhoz képest. A tradicionális 
családmodell, ami alatt a két szülő + gyerekek felállást értjük, országos szinten enyhe 
mértékben, de elterjedtebb a bevándorló családok körében (73%) mint a többségi társa-
dalomban (66%). Ezzel párhuzamosan a többségi társadalomban magasabb az egyszülős 
háztartások aránya (26,5%), mint a bevándorlók között (18,5%). Ez az adat nemcsak 
régiónkét változhat, hanem a bevándorlók küldő országa szerint is, hiszen a legmagasabb 
arányban az Ázsiából érkező bevándorló családokban van jelen a tradicionális családmo-
dell (majdnem 83%), míg a szubszaharai országokból érkezettek körében a többi térséghez 
viszonyítva az egyszülős családmodell (34%) sokkal dominánsabb. Korábbi felmérések 
alapján kiderült az is, hogy a bevándorlók leszármazottjai a későbbiekben kisebb való-
színűséggel fogják az általuk otthon tapasztalt családi felállást követni, az általuk követett 
családmodell sokkal inkább a bevándorláshoz egyáltalán nem köthető családokéhoz fog 
hasonlítani. Az otthon tapasztalt modelltől ebben az esetben is a szubszaharai afrikai 
országokból érkezők leszármazottjai fognak eltérni, azaz ők sokkal nagyobb valószínű-
séggel fogják egyedül nevelni a gyerekeiket.18

A gyermekvállalási hajlandóság és a nők termékenységi rátája között is eltérések 
mutatkoznak. Érdekes adat, hogy 2017-ben  Franciaországban 5-ből  1 születés bevándorló 

15 Quelle est la situation immigrés face à l’emploi? (2019). 
16 Catégories socioprofessionnelles des immigrés et des descendants d’immigrés par origine géographique. 
Données annuelles 2018 (2019).
17 Brutel 2014.
18 Couleaud–Decondet–Sagot 2014. 
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anyához volt köthető (ami 760 ezer születésből 143 ezret jelentett), noha az ő arányuk 
a 15–50 év közötti korosztályban (a pontos kortól függően) mindössze 12%.19

A termékenységi rátát vizsgálva több érdekességet is találhatunk. Franciaországban 
2017-ben  az átlag termékenységi ráta 1,88 volt, azaz egy nőnek átlagosan ennyi gyermeke 
született. A bevándorlók között ez a szám 2,6, míg az „őshonos” franciáknál csupán 1,77 
volt. Ezek az adatok is a származási országtól, régiótól függően változnak: példának 
okáért a Maghreb térségből érkezettek körében érezhetően magasabb a gyermekválla-
lási kedv és a termékenységi ráta (3,5), de a szubszaharai térségből és Törökországból 
érkezők sem maradnak le ezen a téren (3), sőt, még az európai bevándorlók tekintetében 
is magasabb ez a szám (2), mint a franciaországi átlag, Ez részben köszönhető az eltérő 
társadalmi viszonyoknak (például a nők helyzete) részben pedig az otthoninál talán jobb 
anyagi lehetőségeknek is. Az adatokat áttekintve látható, hogy a bevándorlók jelentős 
mértékben hozzájárulnak a franciaországi demográfiai mutatók szinten tartásához.20

A francia társadalom szekularizációja évtizedek óta folyamatosnak mondható, 
és manapság már a lakosság majdhogynem fele nem vallja magát vallásos embernek, 
ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökken az elsőszámú vallásként számontartott 
katolikus egyház híveinek száma is. Az eleinte a főleg katolikus vallású országokból 
érkezett bevándorlókat az 1950-es  évektől kezdve főként az olyan országokból érkezett 
bevándorlók követték, ahol túlnyomórészt az iszlám az elsődleges vallás. Szintén érde-
kes tény, hogy a 18 és 50 év közötti bevándorlók majdnem háromnegyede tartja magát 
vallásosnak, míg az egész társadalmat tekintve saját bevallása szerint a lakosság 45%-a  
nem hívő, vagy ateista.

Az arányok ilyen szintű eltérése azért is fordulhat elő, mert a bevándorló közös-
ségekben a vallás gyakorlása sokkal nagyobb jelentőséggel bír, és emellett egy igen 
komoly kulturális és szociális színteret jelent – csakúgy, mint régebben a társadalom 
többi rétegében is. A muszlimok és a zsidók számítanak a legvallásosabbnak, hiszen 
közülük 75% nyilatkozta azt, hogy a vallás rendkívül nagy szerepet játszik az életében. 
A két bevándorló szülővel rendelkező és főleg muszlim leszármazottak ragaszkodnak 
leginkább a vallásukhoz (talán azért, mert úgy érzik, hogy ez számít az egyik legfon-
tosabb kapocsnak a szülők származási országával és kultúrájával), illetve a legkevésbé 
ők fordulnak el a vallásuktól (a többségi társadalomhoz és főleg a katolikusokhoz viszo-
nyítva). Abban az esetben, ha a két szülő eltérő vallású, sokkal kisebb a valószínűsége, 
hogy a vallás a gyerekük felnőtt életében is fontos szerepet fog játszani.21

19 Quelle est la fécondité des femmes immigrées? (2019)
20 Volant–Pison–Héran 2019. 
21 La dynamique des religions chez les immigrés et leurs descendants en France (2016). 
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Dilemmák az integráció biztonságiasításával kapcsolatban

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi miatt, milyen tényezők hatására válik 
valami biztonsági kérdéssé? Milyen folyamat vezet/vezetett el odáig, hogy a migrációról 
és az integrációról ilyen kontextusban beszéljünk? Milyen tényezők hatására biztonsági-
asít egy állam egy kérdést, és ez milyen hatással van az ország és a társadalom további 
működésére és életére?

A biztonság tradicionális értelmezése szerint a biztonság szorosan összefügg a túl-
éléssel. Azaz, ha egy állam (szerint) valamilyen kérdés, probléma fenyegetést jelent 
(bármilyen szektorban vagy az élet bármelyik területén), amelyről úgy gondolja, hogy 
veszélyezteti a fennmaradását, valamint saját biztonságát, azaz összefoglalva létfenyege-
tésként értékeli azt, akkor saját biztonságának fenntartása vagy helyreállítása érdekében 
rendkívüli intézkedéseket vezethet be. Összefoglalva tehát, ha egy állam biztonságiasít 
egy kérdést, akkor lényegében jogot formál arra, hogy az általa szükségesnek vélt esz-
közök segítségével elhárítsa és/vagy megszüntesse a fenyegetést. Katonai kérdésekben 
viszonylagos konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is számít fenyege-
tésnek, ez azonban korántsem egyértelmű például a társadalmi vagy éppen a gazdasági 
szektorban. Nincs ez másként a migrációhoz kapcsolható kérdések területén sem, hiszen 
az egyes országok (de sok esetben még az országokon belüli) biztonságpercepciója szá-
mos esetben igen nagy eltéréseket mutat. Nem biztos, hogy minden ország ugyanúgy 
fenyegetésként értékeli például a fokozódó migrációs nyomást, hiszen akiket nem vagy 
nem nagy mértékben érint, azok értelemszerűen nem fognak annyi és olyan mértékű 
eszközt bevetni a fenyegetés elhárítására, már ha annak értékelik azt, tehát kisebb eséllyel 
és kisebb mértékben fogják biztonságiasítani.22

A migráció biztonságiasítása során az állam a vándorlást, a bevándorlók országba 
történő érkezését és letelepedését észleli az állam léte szempontjából veszélyes fenye-
getésként, amelyek elhárítása vagy éppen a hatások és következmények minimalizá-
lása érdekében alkalmazza az általa szükségesnek és arányosnak vélt eszközöket. Ezek 
lehetnek egyrészt jogi (akár az országba történő belépés, az ott tartózkodás feltételeinek 
szigorítása), fizikai (határok lezárása vagy a határellenőrzés visszaállítása) vagy éppen 
gazdasági intézkedések is.

Az integráció biztonságiasítása során az állam a bevándorlók beilleszkedésének tényét 
vagy éppen folyamatát észleli fenyegetésként, és ezen fenyegetés elhárításának érdekében 
tesz meg minden, általa szükségesnek tartott lépést.

A média szerepe akár a migráció, akár az integráció biztonságiasításának folyama-
tában kulcsfontosságú, hiszen ennek segítségével a társadalom olyan szereplőihez is 
el lehet juttatni ezt a fenyegetéspercepciót, ahol amúgy a mindennapi életben nem is 
biztos, hogy találkoznának vele. Ezáltal pedig hatékonyan el lehet ültetni a  gyanakvást, 

22 Vajkai 2019, 187. 
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a  félelmet, a bevándorlókkal, integrálódni kívánókkal szembeni ellenérzést,23 ami egy-
fajta társadalmi támogatottságot is ad a biztonságiasítás folyamatának. (Hozzá kell tenni, 
hogy a média mellett napjainkban már igen fontos szerepe van ebben a folyamatban 
az internet, a közösségi felületek és a telekommunikációs eszközök által jelentett fej-
lődésnek is, hiszen az információk így még hatékonyabban és még gyorsabban érik el 
a célközönséget.)

Ha egy ország úgy dönt, a bevándorlók integrációját biztonságiasítja, tisztáznia kell 
számos kérdést. Például: a biztonsági szempontok által vezérelt politikának mik a céljai 
és hatásai? Erősítik a bevándorlók társadalmi integrációját, vagy éppen az ő társada-
lomból történő kizárásukat segítik elő – akár akaratlanul is? A biztonságiasítás előse-
gíti a nemzeti összetartozást, hozzájárul ahhoz, hogy a bevándorlók és a beilleszkedni 
kívánók odatartozónak érezzék magukat, és vajon erősíti-e a lojalitásukat? Vagy éppen 
ellenkezőleg, inkább a bevándorlók többségi társadalomtól történő elszigetelődésének, 
marginalizációjának vagy éppen radikalizálódásának jelent táptalajt, azaz pont az ellen-
kező hatást éri el?

Az integráció biztonságiasításában egyfajta paradoxon is rejlik. Az adott ország lako-
sainak félelme abból adódik, hogy a bevándorlók egyáltalán nem vagy nem megfelelő 
módon integrálódnak. Ennek következtében az állam elkezdi biztonságiasítani az integ-
ráció kérdését, azaz egyrészt egyre több integrációs programot hív életre, másrészt pedig 
a programok révén egyre inkább jogi eszközökkel próbálja meg elérni, hogy a bevándor-
lók beilleszkedjenek a befogadó társadalomba. Ezzel az attitűddel ugyanakkor valójában 
kevesebb tényleges lehetőséget adnak a beilleszkedésre, hiszen a meghozott (és általában 
szigorító) intézkedésekkel inkább erősítik a bevándorlókkal és a leszármazottjaikkal 
szembeni ellenérzéseket és gyanakvást.

Ez a paradoxon azt is sugallhatja, hogy az integráció elfogadott „mérőszámainak” 
tartott területek (úgymint az oktatásban történő részvétel és teljesítmény, munkavállalás, 
munkahelyi beilleszkedés, kulturális tényezők) nem teljesen magyarázzák (és nem is 
magyarázhatják) meg azon bevándorlók hozzáállását, akik az előítéletek szerint veszélyt 
jelenthetnek az országra nézve. Hiszen az integráció alanyai, főszereplői nem csupán 
passzív „kellékek”, akiknek a viselkedését és hozzáállását kizárólag a befogadó környezet 
társadalmi környezete határozza meg, hanem nagyon is aktív szereplői az integrációs 
folyamatnak: reagálnak a feléjük irányuló attitűdökre és előítéletekre egyaránt. Ez a tény 
annak tudatában is fontos, hogy ha egy beilleszkedni kívánó bevándorló folyamatosan 
elutasító környezetet lát és tapasztal maga körül, ahol bevándorló mivolta miatt előíté-
letesek vele szemben, és talán ki is közösítik, akkor nagyobb valószínűséggel lehet haj-
lamos a beilleszkedéstől történő elzárkózásra és akár szélsőségesebb magatartásformák 
felvételére is.

Azaz, az állam által vizionált integrációs folyamat, illetve annak biztonsági kérdésként 
történő kezelése szélsőséges esetben akár még súlyosbíthatja is a meglévő problémákat, 
amelyeket fel kellene oldania. Kutatók szerint előfordulhat az az eset is, amikor a meg-

23 Hautzinger 2015, 204.
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hozott intézkedések hatására az integrációs folyamat csupán egy, törvényben megszabott 
kötelességgé válik, nem pedig a bevándorló belső indíttatásából fakad, és nem a társada-
lom életében való aktív részvétel velejárója. Ebben az esetben ugyan a bevándorló telje-
sítené a törvényben foglalt kötelezettségeit, de mindezt mindenféle belső meggyőződés 
nélkül, és noha papír szerint a társadalom része lenne, saját magát korántsem érezné 
annak, ami még további problémák forrása is lehet.

Az a tendencia is veszélyeket rejt magában (a bevándorlókra és a többségi társadalom 
tagjaira nézve egyaránt), ahol az integráció fókusza már nem az esélyek egymáshoz 
történő közelítéséről szól, hanem sokkal inkább azon bevándorlók és leszármazottjaik 
szankcionálására helyezi a hangsúlyt, akik (még) nem rendelkeznek az állam által elvárt 
jellemzőkkel.

Nagyon fontos lenne összehangolni az objektív (az állam szempontrendszere sze-
rinti) és a szubjektív (a bevándorló nézőpontja szerinti) integráció céljait, lehetőségeit 
és a rendelkezésre álló eszközöket, hiszen csak ebben az esetben lehetne egy eredményes 
és minden fél számára egyformán előnyös folyamatról beszélni.

Az integráció szintjét és minőségét nagymértékben meghatározza egyrészt a kul-
turális tudat, másrészt pedig a befogadó társadalommal való kapcsolat és a társadalom 
életében történő részvétel.

Az integrációs stratégiát szintúgy meghatározza a befogadó társadalom részéről az, 
hogy mennyire fogadják el azt, hogy a bevándorlók meg akarják tartani az eredeti kultú-
rájukat, és ezt mennyire teszik lehetővé számukra. A bevándorlók részéről pedig legalább 
ekkora meghatározó szereppel bír az, hogy mennyire szeretnének részt venni a befogadó 
társadalom életében, és mennyire szeretnék tovább ápolni a kulturális hagyományaikat.

Szélsőséges esetben az integráció túlzott mértékű biztonságiasítása magában hor-
dozhatja annak a kockázatát is, hogy a befogadó társadalom, valamint a bevándorlók 
hozzáállása egyaránt megváltozik, már nem vagy nem olyan mértékben akarnak beil-
leszkedni (látva az ellenállást), és/vagy nem hagyják, hogy a bevándorlók részt vegyenek 
a társadalom életében, ezáltal pedig nem egy integrációs, hanem akár egy marginalizációs 
vagy a legszélsőségesebb esetben radikalizációs folyamatról beszélhetünk.24

A franciaországi helyzet

Ha az integráció kérdésének biztonságiasításáról beszélünk, akkor érdemes egyrészt 
a társadalom által a bevándorlók felé adott reakciókat és attitűdöket vizsgálnunk, más-
részt pedig feltérképezni az idekapcsolódó állami reakciókat és jogalkotási folyamatot. 
Nem vitatva mindkét tényező fontos szerepét, jelen tanulmányban a társadalmi vonat-
kozásokra fogom a hangsúlyt helyezni.

24 d’Appollonia 2015.
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Az IPSOS közvéleménykutató cég 2019-ben  két fontos reprezentatív kutatás eredményét 
is megjelentette. A Francia töréspontok névre keresztelt kutatás során például arra a kér-
désre, hogy „Személyesen milyen kérdések foglalkoztatják Önt a legjobban?”, a beván-
dorlás kérdése a negyedik helyen szerepelt (a környezetvédelmet követően, valamint 
a társadalmi egyenlőtlenségeket és a terrorizmust megelőzve): a megkérdezettek mintegy 
32%-a  gondolta úgy, hogy a bevándorlással kapcsolatos kérdések manapság megkerülhe-
tetlennek számítanak. Hasonló sorrend mellett körülbelül ugyanilyen arányban gondolják 
azt a franciák, hogy az államnak ezeken a területeken kell elsődlegesen beavatkoznia. 
Ebből is látszik, hogy a bevándorlást érintő kérdések kiemelten foglalkoztatják a francia 
polgárokat, és el is várják az államtól a megfelelő cselekvést is.

A franciák mintegy 57%-a  gondolja úgy, hogy a globalizáció (amelynek ma már elen-
gedhetetlen része a migráció és ezáltal az integráció) valamilyen szinten veszélyt jelent 
az országra nézve. Ezzel párhuzamosan megtudhattuk azt is, hogy a franciák 64%-a  úgy 
érzi, hogy Franciaország már nem olyan, mint korábban volt, ami talán a bevándorlás 
következményeinek is betudható. Főleg ha figyelembe vesszük azt is, hogy a megkérde-
zettek 63%-a  szerint túl sok bevándorló van Franciaországban. Sokan minden bizonnyal 
a pontos számok ismerete nélkül válaszoltak erre a kérdésre, mert amikor megkérték 
őket, hogy becsüljék meg az országban tartózkodó külföldiek és bevándorlók teljes tár-
sadalomhoz viszonyított arányát, akkor az átlagos becslések 19% körül alakultak, míg 
a tényleges arány ennél jóval alacsonyabb.

A bevándorlókkal szembeni attitűdök is vegyesen alakulnak, hiszen például a meg-
kérdezettek 63%-a  gondolja úgy, hogy a bevándorlók nem tesznek meg mindent, hogy 
beilleszkedjenek a francia társadalomba. Hogy mire alapozzák ezt a vélekedést, arra 
nem tér ki a kutatás, de valószínűsíthető, hogy mivel a korábban leírtak szerint a fran-
ciák nagy része rendszeres kapcsolatban van a bevándorlókkal, ez részben személyes 
tapasztalatokban és vélekedésekben gyökerezik – még akkor is, ha ezt valós tények 
esetleg nem is támasztják alá.

Nemcsak magukkal a bevándorlókkal, hanem az iszlám vallással kapcsolatban is 
ellenérzéseket táplál a francia társadalom egy része (ami részben talán a franciaországi 
terroristamerényletekkel kapcsolatos, az iszlámról szerzett negatív tapasztalatokban 
gyökerezik), mivel mintegy 40%-uk érzi úgy, hogy az iszlám mint vallás által képvi-
selt értékek nem kompatibilisek a francia értékrenddel, és majdnem minden második 
francia vélekedik úgy, hogy az iszlám erőszakosságot és intoleranciát hordoz magában. 
Ezek a vélekedések nem kedveznek a bevándorlók integrációjának, ráadásul egyrészt 
előrevetíthetik vagy esetlegesen indokolhatják az integráció (szigorúbb mértékű) biz-
tonságiasítását.25

Az IPSOS által közzétett másik, 2019-es  reprezentatív közvéleménykutatás már kife-
jezetten az integráció témakörét járta körbe.

Érdemes egymással párhuzamosan vizsgálni azt, hogy a franciák szerint milyen 
értékek ismerete és megléte játszik abban nagy szerepet, hogy franciának, a nemzeti 

25 Fractures Francaises Vague 7 (2019). 
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közösséghez tartozónak érezhessék magukat, valamint azokat a tényezőket, amelyek 
véleményük szerint a legjobban elősegíthetik az integráció folyamatát. Az előbbihez 
tartozik a közös nyelv ismerete (94%), az oktatási rendszer (94%), a köztársaság alap-
értékei (90%, „Szabadság, egyenlőség, testvériség”) és a közös történelmi múlt (88%). 
Az integrációt elősegítő tényezők esetében pedig szintén a közös értékek (demokrá-
cia, férfi és nő közötti egyenlőség), a francia nyelv és kultúra jelennek meg, más egyéb 
elvárásokkal együtt. Például ilyen, integrációt elősegítő tényező lehet a munkavállalás 
(a korábbiakban már volt arról szó, hogy mondhatni kedvezőek a bevándorlók köré-
ben tapasztalt munkavállalási adatok), a francia állampolgárság megszerzése (ettől még 
érezheti magát egy bevándorló kirekesztettnek, és ez tipikus példa is lehet arra, hogy 
az integráció jogi aspektusa teljesül,26 viszont a társadalom valamilyen félelemtől vezé-
relve nem hajlandó őt elfogadni, befogadni), illetve az is, hogy a családjával és barátaival 
is franciául beszéljen. Ez az elvárás az integrációs folyamat egészét tekintve akár visszás 
helyzetet is teremthet, mert lehet, hogy a bevándorló a családja körében szeretné meg-
őrizni a nyelvét és kultúráját, ezzel párhuzamosan pedig a mindennapi kommunikációja 
során használja a francia nyelvet és ismeri a kultúrát, viszont ha folyamatosan negatív 
jelzéseket kap a környezetétől, akkor egy idő után nemhogy elfordulhat az egész integrá-
ciós folyamattól, hanem átfordulhat akár a szegregáció, szélsőséges esetben pedig a radi-
kalizáció irányába. Ez a korábbiakban felvázoltakkal összhangban pont az integrációval 
és magának az integráció biztonságiasításának céljaival is ellentétes „eredmény” lenne.

Ugyanakkor az eredményekből kitűnik az is, hogy a franciák nem zárkóznak el 
aggasztó mértékben a bevándorlóktól, és az integrációjuktól sem, hiszen a megkérde-
zettek túlnyomó része (78-88% közötti aránya) tart fent kapcsolatot más bőrszínű, vallású 
és állampolgárságú emberekkel, és ezen kapcsolatok minősége is jó.

Nem létezik egyértelmű társadalmi konszenzus a bevándorlókkal és integrációjukkal 
kapcsolatban, hiszen például a franciák 43%-a  gondolja úgy, hogy az eltérő identitásból, 
származásból vagy vallásból adódnak a legfőbb töréspontok a társadalmon belül. Ha 
ehhez még hozzávesszük azt, hogy a franciák 50%-a  vélekedik úgy, hogy a bevándorlók 
veszélyt jelentenek a francia identitásra, 46%-uk szerint pedig a francia gazdaságra is, 
akkor még tovább árnyalódik a helyzet. Az előbbi vélekedés a saját kultúra védelme 
és féltése miatt alakulhatott ki, az utóbbi gyökerei pedig a bevándorlók által a szociális 
ellátórendszerre gyakorolt hatásokban kereshetőek.

A franciák majdnem 64%-a  szerint rosszul zajlanak az integrációs folyamatok, és 68% 
szerint ennek okai nem az állami hozzáállásban és programokban keresendőek, hanem 
a bevándorlók felelőssége. 50% úgy vélekedik, hogy a kulturális és társadalmi értékek 
közötti különbözőségek akadályozzák az integrációt, de sokan vélekednek úgy, hogy 
az akarat vagy éppen a nyelvtudás hiányzik a bevándorlókból. (Megjegyzendő, hogy 
a francia állam által életre hívott integrációs szerződésnek a francia nyelvtudás meg-
szerzése sarkalatos kérdése.)

26 Megjegyzendő, hogy Franciaország sem az integráció feltételeként nem szabja meg az állampolgárság 
megszerzését, sem az Integrációs Szerződésben nem rögzíti mint kötelezettséget. 
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Ugyanakkor a válaszadók hajlanak az önkritikára is, hiszen majdnem 30%-uk elis-
meri, hogy a befogadó társadalom részéről érkező rasszizmus is oka lehet az integráció 
sikertelenségének, csakúgy, mint a szolidaritás hiánya.

Ha megvizsgáljuk, akkor látható, hogy az integráció legfontosabb színtereinek az isko-
lát, az állami szerveket és hivatalokat, a különböző társadalmi szervezeteket és nem 
utolsósorban saját magukat (75%) tartják a megkérdezettek. Ennek megfelelően nem 
zárkóznak el a bevándorlók integrációjának elősegítésétől sem: egyharmaduk akár 
a hivatalos ügyeik intézésében is segítené a bevándorlókat, egyharmaduk pedig még 
nyelvórákat is adna nekik.27

Összefoglalás

Összegezve elmondható, hogy az integrációs folyamat biztonságiasítása igencsak szerte-
ágazó és sokrétű folyamat. Franciaországnak továbbra is komoly figyelmet kell fordítania 
erre a folyamatra, hiszen a területén élő bevándorlók létszáma és összetétele rendkívül 
változatos képet mutat. Az integráció szempontjából nem mindegy ugyanis, hogy az érin-
tettek milyen korcsoporthoz tartoznak, európai, afrikai vagy ázsiai országból érkeztek-e, 
vagy éppen milyen vallásúak, milyen családi háttérrel rendelkeznek.

Pont ezekből az eltérésekből fakadhatnak azok a félelmek a többségi társadalomban, 
amelyek hatására óhatatlanul is elindul az integráció biztonsági kérdésként történő keze-
lése, hiszen egyesek úgy gondolhatják, hogy például az eltérő vallás, kultúra, családi 
háttér már önmagában komoly veszélyt jelent az ország biztonságára nézve. Ez egyfajta 
spirálba hajthatja az országot, hiszen lehet, hogy minél több integrációs programot szeret-
nének megvalósítani az integráció biztonságiasítása jegyében, annál kevésbé lesz sikeres 
ez a folyamat a befogadó társadalom és a beilleszkedni kívánó bevándorlók egymástól 
való elzárkózása miatt (előbbiek egyre inkább tartanak a bevándorlóktól, utóbbiak pedig 
ezt látva inkább befelé fordulnak). Fontos elkerülni azt is, hogy a bevándorló puszta 
törvényi kötelezettségként tekintsen az integrációra, mert ebben az esetben a saját belső 
késztetés hiányában szintén nem beszélhetünk teljes körű sikertörténetről.

Franciaországban is jelen van az integráció biztonságiasításának folyamata, ami 
egyrészt tetten érhető a jogi környezet változásában és például az integrációs szerződés 
működésében, másrészt pedig a társadalom részéről is érkeznek/érkeztek olyan jelzések, 
amelyek e felé a folyamat felé terelték a francia politikát.

Az integrációs folyamat egyik nagyon fontos kérdése tehát, hogy a francia társa-
dalom hogyan viszonyul a bevándorlók beilleszkedési szándékához, mivel ez nagyban 
meghatározza az integráció biztonságiasításának tendenciáját. A felmérés adataiból 
láthattuk, hogy a többségi társadalom sincs egységes véleményen, az viszont egyértel-
műen látszik, hogy például a vallási és kulturális különbözőségeket tekintik az egyik 
fő konfliktusforrásnak és az integráció kerékkötőjének. Ugyanakkor az is kirajzolódik, 

27 Enquête sur l’intégration républicaine (2019).
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hogy hiába gondolja azt a megkérdezettek többsége, hogy a sikertelen integráció okai 
részben abban keresendők, hogy a bevándorlók nem akarnak integrálódni, de ennél bizo-
nyos arányban hajlandóak lennének ebben a beilleszkedésben segítséget nyújtani. Ezzel 
pedig elkerülhető az, hogy ez a biztonságiasítási folyamat az eredeti céljától ellentétes 
hatást, szélsőséges esetben pedig a bevándorló társadalom szélsőséges irányzatok felé 
történő tolódását érje el.
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Bevezetés

A második világháború végén, illetve az azt követő rövid időszakban jelentős népes-
ségmozgások érintették hazánkat is. A háború végén a harcok elől menekülők, majd 
a háborút közvetlenül követően a nagyhatalmak által előírt kitelepítések okozták több 
százezer ember kényszermigrációját. A lakosságcserék célja alapvetően az országokon 
belüli nemzetiségi konfliktusok egyfajta gyors „megoldása”, az etnikailag homogénebb 
lakosság létrehozása volt. A helyzet ilyenfajta rendezését elsősorban a Szovjetunió, illetve 
a kiépülő szocialista rezsimek követelték meg. Ezen jórészt kikényszerített migrációs 
mozgásoknak Magyarország demográfiailag a vesztese volt. A hazai német kisebbség 
nagy részét, körülbelül 220 ezer főt Németországba szállítottak. A magyar-csehszlovák 
lakosságcsere keretében körülbelül 90 ezer szlovák nemzetiségű hagyta el Magyaror-
szágot, és 100 ezer felvidéki magyar érkezett. Ezenfelül a szomszédos országok magyar 
nemzetiségű lakosai közül mintegy 130 ezren érkeztek ekkor Romániából, a Jugoszlá-
viából és a Szovjetunióból menekültek/áttelepültek száma nagyjából 70 ezer főt tett ki.

A háború után nagyrészt néhány hónapon belül lezajlódó kényszermigrációs esemé-
nyek után a határok fokozatosan bezáródtak, a leereszkedő vasfüggöny szinte teljesen 
elzárta hazánkat a nyugati világtól, de az 1950-es  évekig még a szocialista táboron belüli 
mozgás is alapvetően korlátozott volt. Az országot ekkor már csak egyénileg, sokszor 
menekülve lehetett elhagyni, a kivándorlást csak kivételes esetekben engedélyezték. 
A befelé irányuló migráció minimálisra csökkent a szocializmus évtizedei alatt, ezen 
belül menekültek beengedésére csak néhány esetben, legfelsőbb szintű politikai döntés 
következtében kerülhetett sor.

A menekültkérdés Európában a második világháború után

A második világháború a modern kor legnagyobb kényszervándorlását okozta. A har-
cok befejeződésekor a kontinensen több tízmillió, lakóhelyéről elüldözött személy volt, 
akiknek a nagy része vissza szeretett volna térni korábbi otthonába, más részük új hazát 
akart találni, és a szovjet hadsereg által elfoglalt területekre nem kívánt visszatérni. 
Az már a háború utolsó éveiben egyértelművé vált, hogy a harci cselekmények lezárása 
után mielőbb neki kell látni az újjáépítésnek és a normális társadalmi működés hely-
reállításának. Az első, ezt elősegítő, a szövetséges hatalmak és Szovjetunió által még 
a háború ideje alatt létrehozott szervezet az ENSZ Segélyezési és Rehabilitációs Hiva-
tala (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – UNPRA) volt, amely 
még az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt, 1943-ban  megalakult. Az UNPRA feladata 
a harcok sújtotta területen élő lakosság segélyezésére, és az újjáépítésre szólt, a mene-
kültek segítésével ennek keretében foglalkozott.1 A szervezet csak a szövetségesek által 
magszállt területeken fejthette ki tevékenységét, amelynek keretében a terepen dolgozó 

1 Cutts 2001, 14.
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több száz munkacsoport nyújtott segítséget a lakosságnak, szovjet csapatok által meg-
szállt területeken – így hazánkban sem – működhetett. A harcok befejeződése után, 1945 
nyarán több millió menekült hazatérését segítették elő, elsősorban a megszálló katonai 
erők logisztikai támogatásával. A menekülőket és egyéb kényszermigránsokat az ame-
rikai terminológia szerint lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek („displaced 
persons”) hívták, akik tömegei a szövetséges csapatokat hatalmas logisztikai kihívás elé 
állította. A kortársak már akkor a legnagyobb problémának látták, amellyel a háború 
végén szembe kell nézni, hogy újra otthont kell találni azoknak az embereknek, akik 
valamely ok miatt elhagyták lakóhelyüket.

A menekültek hazatérése a kelet-európai országokba egyre nehezebbé vált, miután 
a szovjet megszállás alá került országokba sokan nem akartak visszatérni. A visszaté-
rők közül pedig sokan egyenesen valamelyik sztálini munkatáborban találták magukat. 
Az 1946 végén az ENSZ nem állandó szakosított szervezeteként létrejövő Nemzetközi 
Menekültügyi Szervezet már kifejezetten a menekültek és kitelepítettek égető prob-
lémájára kívánt nemzetközi megoldást találni. Ez a szervezet tekinthető a történelem 
során az első olyan szervezetnek, amely a nemzetközi migráció koordinálására jött létre. 
A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket minden lehetséges módon hozzá kellett 
segíteni állampolgárságuk szerinti hazájukba vagy a szokásos tartózkodási helyükre 
való visszatérésben, vagy máshol kellett nekik otthont találni. Ez a szervezet már átfogó 
módon és kifejezetten a menekültkérdéssel foglalkozott, azonban a kelet-európai kommu-
nista rendszerek megerősödése miatt egyre inkább a harmadik országokba való telepítés 
vált feladatává.

A szovjet blokk kormányai hevesen ellenezték a lakóhelyükről elüldözött személyek 
tengerentúli országokba telepítésére vonatkozó terveket, és a szülőföldre való visszatérést 
nevezték egyedül elfogadható megoldásnak. A kommunista blokk országainak ellenke-
zése mellett, amelyek vezetői a háború utáni újjáépítésben nélkülözhetetlen munkáskezek 
hiányától féltek a leginkább, a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet legalább egymillió 
ember áttelepítésében nyújtott segítséget. A szervezet, amely Magyarországon szin-
tén nem működhetett, elsősorban az USA-ba, Ausztráliába, Kanadába és Izraelbe való 
kivándorlást segítette elő. A háború utáni években tehát az üldözöttek és hontalanná vált 
személyek helyzete nagyrészt rendeződött ugyan (bár 1951 végén még mintegy 400 ezer 
ún. „displaced persont” tartottak nyilván), de egyben a kivándorlás új időszaka is kez-
detét vette. „Menekültek, hontalan személyek és a szó mai értelmében vett gazdasági 
migránsok alkották az úgynevezett európai népességfelesleg zavaros tömegét.”2 Az egyik 
oldalról a diktatúrák és a nyomor előli menekülés, míg a befogadó országok oldaláról 
a remélt gazdasági haszon, az azonnal rendelkezésre álló munkaerő iránti kereslet is 
fűtötte a nemzetközi vándorlást.

Menekültügyi aspektusból is fontos jelentősége van az ENSZ Közgyűlése által 1948 
decemberében elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, amely mint ajánlás 

2 Kecskés 2018, 146.



2107

kötelezettséget nem ró az államokra, ugyanakkor kiemelkedő politikai jelentősége van.3 
A nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünnepelik.

Az említett lakosságcserék, illetve a kommunista hatalomátvétel után Magyaror-
szág a nemzetközi vándorlásban csak minimálisan vett részt, a migrációs mozgásoknak 
a népességfejlődésben játszott szerepe a tárgyalt mintegy 40 éves időszakban igen kis 
mértékű, beleértve mind a legális, mind pedig az engedély nélküli vándorlást (ez alól 
csak az 1956-os  forradalmat követő mintegy 200 ezer fős kifelé irányuló menekülthullám 
képez kivételt4). Bár adatok csak töredékesen állnak rendelkezésre, 1949 és 1956 között 
minimálisra, évente mindösszesen néhány száz főre csökkent a ki- és bevándorlás, de 
még a határátlépések száma is. Ilyen szintű bezárkózás Magyarország történetében szinte 
példátlannak tekinthető.5 Az Európában az 1950-es  években kezdődő nagyszámú mun-
kaerő-vándorlásba, amelyet a fejlett kapitalista országok munkaerő-szükséglete hívott 
életre, szintén nem kapcsolódott be hazánk. Ez Jugoszlávia kivételével a többi szocia-
lista országban is hasonlóképpen történt, alapvetően politikai okokból. Bár a szocialista 
táboron belül is létezett egy államközi szerződésekkel szabályozott munkaerő-vándorlás, 
amely egyes szektorok ideiglenes munkaerő-szükségletét volt hivatott pótolni, ez egy-
részt nagyságrendjét tekintve elenyésző, másrészt hangsúlyozottan ideiglenes jellegű 
volt. A bevándorlás és kivándorlás elsősorban családegyesítések révén valósult meg, 
az ország migrációs egyenlege azonban az egész korszakban negatív maradt, amin nem 
változtatott a lentebb még részletesen tárgyalt egyes menekültcsoportok politikai döntés 
következtében való beengedése sem.6

Az ENSZ 1951. évi menekültegyezménye

Az 1940-es  évek végére egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a menekültkérdés globális 
rendezésére hosszú távon alkalmas szervezeti és jogszabályi hátteret kell létrehozni. 
A fokozódó hidegháborús szembenállás miatt azonban ellentét volt az ENSZ tagálla-
mok között a létrehozandó új menekültügyi szervezet jellegével kapcsolatban. Viták 
és kompromisszumok után végül a Közgyűlés 1950. december 14-én  elfogadta az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságának létrehozásáról szóló határozatot, amely szervezet így 
formálisan 1951. január 1-jén  jött létre. Az UNHCR (United Nations High Commissioner 
for Refugees) feladata, hogy világszerte vezesse és koordinálja a menekültek védelmét 
és a menekültek részére nyújtott nemzetközi segítségnyújtást. Elsődleges célja a mene-
kültek jogvédelme és ellátásának biztosítása. Törekszik arra, hogy biztosítsa a lehetőséget 
a védelem kérésére minden üldözött számára, és amennyiben arra rászorul, menedéket 

3 14. cikk (1) Mindenkinek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és azt élvezni. 
(2) Erre a jogra nem lehet köztörvényes bűncselekmények miatti, kellően megalapozott üldö-
zés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival ellentétes cselekmények esetében hivatkozni.
4 Vajkai 2019, 291.
5 Tóth 2001, 335.
6 Illés 2000, 46.



2108

kaphasson egy másik államban. Végcélként pedig tartós megoldást kíván találni a mene-
kültek helyzetének rendezésére, amely lehet az önkéntes hazatérés (voluntary return), 
a helyi integráció (local integration) vagy az áttelepítés harmadik országba (resettlement). 
Feladata ezen túl a hontalanok segítése is. A szervezet alapszabálya7 szerint a Főbiztosság 
munkája szigorúan politikamentes és humanitárius jellegű. Az UNHCR fokozatosan 
átvette a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet tevékenységeit, amely hivatalosan 1952-
ben  szűnt meg.

Az 1951. évi genfi egyezmény alapvető célja, hogy minden ember számára garantálja 
azt, hogy amennyiben származási országa nem biztosítja számára elemi jogainak védel-
mét vagy egyenesen üldözi, akkor egy másik államtól kapjon védelmet. A menekültek 
helyzetére vonatkozó dokumentum erejét elsősorban az adja, hogy a világ államainak 
nagy része elfogadta azt, és beépítette saját jogrendszerébe. Az egyezmény kezdetben 
kizárólag az 1951. január 1-jét megelőzően Európában üldözötté vált személyek helyzetét 
kívánta rendezni, az 1967. évi New York-i  Jegyzőkönyvvel kiegészítve máig a mene-
kültvédelem legfontosabb dokumentuma. Az UNHCR megalakulása, illetve a genfi 
egyezmény létrejötte egy olyan nemzetközi folyamat eredményének is tekinthető, ame-
lyet a megelőző évtizedekben különféle egyezmények és a menekültek védelmét célzó 
szabályozás készített elő. A menekültvédelemnek nem célja a kényszervándorlás okainak 
kezelése, politikai vagy országok közötti konfliktusok megoldása, kizárólag a problémák 
következményeinek enyhítése. Az egyezményt hosszabb előkészítés és a dokumentum 
szövegét érintő ENSZ-tagállamok közötti viták után – amelyek elsősorban arról szóltak, 
hogy a menekült definíció kapcsán az aláíró feleknek várhatóan az üldözöttek milyen 
széles köréért kell jogi és anyagi felelősséget vállalniuk – az 1951. július 2. és 25. között 
Genfben megrendezett, a menekültek helyzetéről és a hontalanokról szóló ENSZ konfe-
rencián fogadták el. Pontosan meghatározták a menekült fogalmát (1. cikk: az a személy, 
aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoport-
hoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott 
félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy 
az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; 
vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén 
kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félel-
mében nem akar oda visszatérni”), valamint belefoglalták a kiutasítás vagy visszaküldés 
tilalmát. A „non-refoulement” elve (a nemzetközi gyakorlatban elterjedt francia kifejezés) 
alapján „egyetlen Szerződő Állam sem utasítja ki vagy küldi vissza a menekültet azon 
ország területének határára, ahol élete vagy szabadsága faji, vallási okokból, nemzeti 
hovatartozása miatt, vagy abból az okból van veszélyeztetve, hogy bizonyos társadalmi 
csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai véleményt vall” (33. cikk).8

Az 1951. évi egyezményt a későbbi történelmi események, illetve a menekültkérdés 
súlypontjának Európából a fejlődő országokba helyeződése miatt 1967-ben  egy kiegészítő 

7 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (1950).
8 1989. évi 15. törvényerejű rendelet.
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jegyzőkönyvvel látták el, amely egy önálló nemzetközi jogi dokumentum, így ahhoz azok 
az állomok is csatlakozhattak, akik az 1951. évi egyezményt egyébként nem írták alá. 
Az 1967. évi New York-i  Jegyzőkönyv kiterjesztette a genfi egyezmény érvényesülésének 
lehetőségét azzal, hogy eltávolította a benne foglalt földrajzi és időbeli korlátozásokat 
(tekintve, hogy az eredeti cél elsősorban a második világháború európai menekültjei 
helyzetének rendezése volt). A csatlakozó államok ebben vállalják, hogy alkalmazzák 
a 1951. évi egyezmény rendelkezéseit azon személyekre, akikre a 1. cikkben meghatá-
rozott menekültdefiníció érvényes – földrajzi és időbeni korlátozás nélkül. Napjainkig 
az 1951. évi genfi egyezményt a világ 145 állama fogadta el.9

A menekült fogalmának meghatározásán túl az egyezmény aláírói vállalták, hogy 
e személyeket bizonyos támogatásokban és ellátásokban is részesítik, illetve hozzáférést 
biztosítanak számukra az állam által nyújtott szolgáltatásokhoz (például állampolgára-
ikkal azonos elbánást biztosítanak a menekülteknek az alapfokú oktatás tekintetében, 
állami segélyekben és támogatásokban részesítik őket, munkavállalásukban hasonló 
elbírálás alá esnek, mint az ország saját polgárai, de legalábbis élvezik azokat a jogokat, 
mint amelyeket azonos körülmények között egy idegen ország állampolgárainak biztosí-
tanak. Lakhatásuk megoldását elősegítik, illetve az állampolgáraikkal azonos elbánásban 
részesítik őket a társadalombiztosítás terhére fedezett ellátások és egyéb állami segélyek 
tekintetében). Az egyezmény rendelkezik a nemzetközi védelemre valójában nem szoruló 
személyekről, valamint a nemzetközi védelemre méltatlan személyekről is. Az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága által kiadott tematikus iránymutatások és ajánlások tehát 
segítik az egyezményhez csatlakozó államok nemzeti jogalkalmazását az üldöztetési 
okok megítélésében vagy akár a kizáró és a megszüntető klauzulák alkalmazásában.

A Szovjetunió és a csatlós államok – köztük Magyarország is – kezdetben mereven 
elutasította az UNHCR működését, és az 1951. évi genfi egyezményhez sem csatlakoztak.

Az UNHCR-en kívül, azzal párhuzamosan más nemzetközi szervezetek is tovább 
működtek a menekültügy területén. Így például az Egyesült Államok Menekültprog-
ramja (United States Escape Program), amely egy kormányzati pénzügyi alap volt, 
és amelyet 1952-ben  alapítottak azzal a céllal, hogy a kommunista országokból érkező 
menekülőket segítse. Hasonlóképpen az Európai Migrációs Kormányközi Bizottság 
(Intergovernmental Committee for European Migration), amely az IOM (Nemzetközi 
Migrációs Szervezet) elődszervezetének tekinthető, és amelyet szintén 1952-ben  alapítot-
tak húsz ország részvételével elsősorban az európai menekültek tengerentúli országokba 
való áttelepítésének elősegítésére. Az ICEM egyik legfontosabb eredménye az 1950-es  
években, hogy helyi irodák hálózatát építette ki számos európai és tengerentúli ország-
ban. Alapszabályának megfelelően a szervezet elősegítette a menekültek kivándorlását 
is. A szervezet az 1950-es  években mintegy 316 ezer menekültet szállított, az 1956-os  
magyar menekülteket is beleértve.10

9 United Nations Treaty Collection (s. a.). 
10 Kecskés 2018, 152.
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Menekültügy Magyarországon 1945 és 1987 között

A jelzett időszakban hazánk, a fentebb említett kivételes történeti eseményeket nem 
számítva csak minimálisan kapcsolódott be a nemzetközi vándorlásba. A szocializmus 
időszakában az országok közötti vándorlást alapvetően akadályozták, aminek a gyakor-
lati jelentőségén kívül ideológia alapja is volt. A kommunista eszmerendszer általában 
nem fogadta el az üldöztetés fogalmát, mindössze néhány esetben került sor menekültek 
befogadására. Az 1940-es  évek legvégén néhány ezer görög, az 1970-es  években chilei 
menekültek érkeztek, illetve összesen néhány száz fő baloldali, kommunista elkötelezett-
ségű személyt fogadott be hazánk a világ valamely részéről. A Magyar Népköztársaság 
Alkotmánya tartalmazott ugyan a menekültek befogadására vonatkozó kitételt, azonban 
ennek alacsonyabb szinten történő gyakorlati szabályozása nem létezett. Az 1949. évi 
XX. törvény 58. § (2) bekezdése szerint „[a]zok az idegen állampolgárok, akiket demok-
ratikus magatartásukért, a népek felszabadítása érdekében kifejtett tevékenységükért 
üldöznek, a Magyar Népköztársaságban menedékjogot élveznek”. Alacsonyabb szintű 
szabályozása a menedékjog intézményének nem volt, illetve hazánk nem csatlakozott 
a menekültek védelmét szolgáló nemzetközi dokumentumokhoz sem. A párt legfelső 
szintű döntéseinek végrehajtója az államapparátus volt. A görög és chilei menekültek 
befogadásáról a központi bizottság döntött, illetve szűk kör ben ismertetett miniszter-
tanácsi határozatok születtek a görögök és a chileiek támogatásáról, amelyek végrehaj-
tását a Fővárosi Tanácsra és általában a tanácsi apparátusra bízták. A nem nyilvános 
igazgatási intézkedések mögött a hidegháborús időszakban politikai megfontolások 
álltak, míg az enyhülés idején a menekültek hazatérte, illetve teljes beilleszkedése tette 
„szükségtelenné” a nemzetközi kapcsolódást.11 A görög menekültek ügyét az 1945-ben  
(ismét) létrejött Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatalra (KEOKH) bízták, 
amely a rendőrségen – illetve egy ideig az Államvédelmi Hatóságon – belül működött. 
A KEOKH első jelentősebb feladata egyébként a német állampolgárok internálása volt. 
Működése az első években erőteljes felügyelet alatt zajlott, tekintve, hogy 1947-ig  a beu-
tazásokat és kiutazásokat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) szovjet vezetői 
engedélyezték. Az országba történő kivándorlást és bevándorlást csaknem ellehetetlenítő 
szabályok, a vízumkötelezettség, illetve a szocialista országok egymással kötött visszafo-
gadási egyezményei miatt hazánk még tranzitországként sem nagyon jöhetett számításba.

Görög menekültek Magyarországon

A Görögországból kiáramló menekülthullám előzménye a háború után, 1946-ban  
a kommunisták és a királypártiak között kitört véres polgárháború volt, amely 1949-ben  
az utóbbiak győzelmével végződött. Görögországban a kommunistáknak valós társadalmi 
támogatottságuk volt, azonban az országot brit segítséggel szabadították fel. A polgár-
háború idején a szocialista tábor országai, így Magyarország is erőteljesen kifejezték 

11 Tóth 1994, 73.
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szimpátiájukat a görög kommunisták irányába, és elítélték a fasisztának bélyegzett görög 
királypártiakat. A sajtóban és a propagandában megvalósuló támogatás mellett jugoszláv, 
bulgár és szovjet katonai segítségnyújtásra is sor került, a kommunisták elsősorban par-
tizánhadviselést folytattak, és megalakították az ún. „Hegyi Görögországot.” Amerikai 
és brit segítséggel végül felszámolták az ellenállást, a partizánokat Albániába szorították 
ki (a közben kiéleződő jugoszláv–szovjet konfliktusban a szocialista országok bojkottja 
alá került Jugoszlávia nyugati segítség fejében 1949-ben  lezárta határait). A harci cselek-
ményeknek kb. 150 ezer áldozata volt, és 65 ezren menekültek el az országból.

Már a polgárháború idején különféle segélyakciókat szerveztek a béketábor orszá-
gaiban, Magyarországon 1947 decemberében alakult meg a Segítséget a Görög Népnek 
Országos Bizottsága, amely a görög nép szabadságharca című kiadványában ismerteti 
a náci megszállástól kezdődően a görög eseményeket. A Bizottság felhívást tett közzé: 
„A görög szabadságharcosok saját szabadságukat és függetlenségüket védve, a magyar 
szabadságért és függetlenségért is ontják vérüket. A demokratikus magyar társadalom 
nem nézheti tétlenül a görög nép hősi harcát. Támogatnunk kell küzdelmüket nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi segélynyújtással is. A magyar népet képviselő politikai 
és társadalmi szervezetek közös felhívással fordulnak az egész magyar társadalomhoz: 
Segítséget a görög népnek! A görög nép ügye az egész haladó emberiség ügye. Éljen 
a függetlenségéért és szabadságáért küzdő görög nép!”12 A Szabad Nép 1948. április 
8-ai  számában rövid cikk jelent meg 840 görög gyerek érkezett Budapestre címmel. 
A gyermekeket a pályaudvaron a görög segélybizottság, a Nemzeti Segély és a Nemzet-
közi Vöröskereszt munkatársai felkészülten várták. A gyermekeket a fővárosban védő-
nők, orvosok és önkéntes ápolónők fogadták. A következő hónapokban újabb vonatok 
érkeztek, összesen mintegy háromezer gyermekkel. Az érkezők összes számát tekintve 
kissé ellentmondásosak a források, azt 7 és 12 ezer fő közé teszik. Ebben közrejátszik 
az is, hogy a görögök nem egységes csoportot alkotva érkeztek, hanem 1950 elejéig 
folyamatosan kisebb-nagyobb csoportokban, illetve többen közülük a következő hóna-
pokban, években tovább is álltak vagy visszatértek Görögországba. Az 1960-as  évek 
végén a magyarországi görögök létszáma már csak hatezerre tehető, amely az 1970–
1980-as  években bekövetkező repatriálások és más volt szocialista országokba történő 
családegyesítések következtében tovább csökkent. A Magyar Népköztársaság a görögö-
ket politikai menekültként fogadta be, azonban – ahogy számuk folyamatosan emelke-
dett – elhelyezésük és ellátásuk – egyre nagyobb nehézséget okozott, és problémák sorát 
vetette fel.13 A háború még csak néhány éve ért véget, a háborús károkat rohamléptekkel 
igyekeztek felszámolni ugyan, de a kapacitásokat elsősorban az infrastruktúra, utak, 
hidak, üzemek helyreállítása kötötte le. Új lakások az 1940-es  évek végéig gyakorlatilag 
nem épültek. A menekülteket kezdetben ideiglenes szállásokon (Budapesten a Kőbányai 
úton, Balatonalmádiban, a Hortobágyon és Mezőhegyesen) helyezték el, amelyeket ipari 

12 Idézi Caruha 1998, 15.
13 Fejér Megyei Történeti Évkönyv 14 (1980). 126. 
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 létesítményekben, raktárakban, esetleg kastélyokban és szanatóriumokban alakítottak 
ki, illetve néhány esetben befogadó családok is szállást adtak.

Elsősorban a lakhatás megoldására, majd a beilleszkedés elősegítésére 1949 végén jött 
létre a Menekülteket Elhelyező Bizottság, majd 1950 elején ezt felváltotta az Egészség-
ügyi Minisztériumon belül működő Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ, illetve 
Osztály (AMEO), amely egészen az 1980-as  évek elejéig foglalkozott a magyarországi 
görögök ügyeivel.14 Az integráció kezdetben nehezen ment, amihez hozzátartozott a görö-
gök helyzetének ideiglenessége is. A gyermekek görög nyelvű iskolában kezdték meg 
a tanulmányaikat, a felnőttek főleg ipari üzemekben, bányákban dolgoztak csoportokat 
alkotva, hogy a nyelvtudás hiányát áthidalják. A menekültek többsége csak később kapott 
magyar állampolgárságot, egészen az 1980-as  évekig gyakorlatilag hontalanok voltak. 
A beilleszkedés csak az 1950-es  évek második felében gyorsult fel, a lakhatás végleges 
rendezésével és a helyi társadalomba történő beolvadással. 1957-ben  alakult meg a Görög 
Politikai Menekültek Egyesülete, mely az MSZMP Külügyi Osztálya segítségével próbált 
kapcsolatot tartani más baloldali görög menekültekkel.15

A munkához jutás viszonylag könnyen ment, tekintve, hogy a háború utáni újjáépítés, 
illetve az erőltetett iparosítás korszakában rengeteg olyan segéd- és betanított munka állt 
rendelkezésre, amelyet képzettség és nyelvtudás nélkül is el lehetett látni. A menekültek 
többsége az ipari üzemekben, a kohászatban és a bányákban talált munkát. Kisebb részük 
a mezőgazdaságban helyezkedett el, elsősorban azok, akik otthon is ehhez szoktak. 
A normális lakhatási körülmények megteremtése már nehezebben ment, sok görög kapott 
elhelyezést Kőbányán, egy átalakított dohányraktárban. A mintegy 400 család komfort 
nélküli apró, mellékhelyiségek nélküli szobákban élt egészen az 1960-as  évek elejéig, 
nehéz körülmények között. Ebben a zárt világban könnyebben megtartották nemzeti 
identitásukat, közösen élték hétköznapjaikat és ünnepeiket.16

A lakhatás hosszabb távú megoldása már nagyobb gondot jelentett, és végül részbeni 
megoldást egy új település felépítése hozott, amely lehetőség szerint a munkavégzés 
helyétől sem volt túl távol. A párt és állami vezetés végül Ercsi szomszédságában egy 
korábban beépítetlen terület mellett döntött, ahol gyorsan és olcsón kivitelezhető, ún. 
csökkentett komfortú sorházak felépítésére került sor. Az épületek nagy részébe még 
a vizet sem vezették be. Az építkezésbe önkéntes munka keretében folyamatosan kap-
csolódtak be a környéken, Dunapentelén, Ercsiben dolgozó görögök is.17 A primitív 
bútorzattal ellátott egy-két szobás házakat a beköltöző görögök aztán a saját képükre 
alakították: fehérre meszelt falakkal és a kertben legelésző kecskékkel. A faluba több-
nyire olyan menekültek kerültek, akik továbbra is mezőgazdasági munkával kívántak 
foglalkozni, és az akkor alakuló termelőszövetkezetekben helyezkedtek el. Az eredetileg 

14 Halász 2011, 130.
15 Halász 2011, 131.
16 Caruha 1998, 18.
17 Fejér Megyei Történeti Évkönyv 14 (1980). 127.
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Görögfalvának nevezett községet 1952-ben  a görög szabadságmozgalom hőséről Beloi-
annisznak nevezték át.

A görög katonai diktatúra 1974-es  bukásával és a demokratikus átalakulással az első 
generációs görögökben újra feléledtek a remények a hazatéréssel kapcsolatban. Az 1980-
as  évek elején, államközi tárgyalások eredményeként újabb ezer fő repatriált. A rendszer-
változás körüli időszakra a megmaradt görög kolónia tagjai jórészt beolvadtak a magyar 
társadalomba, a vegyes házasságok révén a többség már nem tartotta görög szokásait, 
anyanyelvét is ritkán használta. A kezdetben kiadott görög nyelvű lapok megszűntek, 
a kulturális hagyományőrzést a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete végzi, 
illetve politikai és érdekvédő tevékenységet a Magyarországi Görögök Országos Önkor-
mányzata végez.

További menekültcsoportok a szocialista Magyarországon

Viszonylag jelentősebb menekültcsoportot alkottak még az 1970-es  években Magyaror-
szágra kerülő chileiek, akiknek létszámát ezer és kétezer fő közöttire tehetjük. A mene-
külés kiváltó oka az 1973-as  katonai puccs volt. Az ország elnöke, Salvador Allende 
baloldali, de nem kommunista politikát folytatott, a tervezett államosítások azonban 
határozottan az USA érdekei ellenében voltak. A hatalmat Augusto Pinochet tábornok 
vette át, aki 1990-ig  tartotta kezében a hatalmat. Főleg a katonai diktatúra első éveiben 
volt jellemző a durva elnyomás, és a baloldali vagy annak vélt ellenzékiek üldözése, 
több ezer ember meggyilkolása. A szocialista országok a sajtóban kiálltak a jobboldali 
katonai diktatúra ellenében,18 egyéb beavatkozás azonban nem történt. A Chilével való 
szolidaritás a hivatalos propaganda központi témájává vált. Például több ezer gyermek 
és fiatal küldött képeslapokat Luis Corvalán képével Chilébe. A kommunista párt veze-
tőjét a katonai hunta juttatta börtönbe. Amikor Corvalánt 1976 decemberében végül 
szabadon engedték, azt „a haladó világ győzelmeként” és az „erkölcsi nagyság példá-
jaként” ünnepelték.

Az üldözés elől sokan az európai – köztük a szocialista – országok képviseleteire 
menekültek, illetve a már külföldön tartózkodók nem tértek vissza Chilébe. A balol-
dali szolidaritás alapján a szocialista országok hajlandóságot mutattak a chilei mene-
kültek befogadására, a legnagyobb menekültcsoportot, kb. 2500 főt az NDK fogadta 
be. Itt a chilei menekültek elszállásolása és integrációja erősen bürokratikus módon, 
a keletnémet titkosszolgálat felügyelete mellett zajlott. A német szakszervezet lakásokat 
bocsátott a rendelkezésükre és átmeneti pénzügyi juttatást biztosított. A chilei emigrán-
sok többsége – szöges ellentétben a görög menekültekkel – fiatal értelmiségi, művész 
és egyetemi hallgató volt, sokaknak azonban így is nehezen ment a beilleszkedés, nem 

18 A Délmagyarország 1973. november 2-ai  száma így ír az eseményekről címlapján: „Chilében ma 
az ország törvényeit lábbal tipró fasiszta terror tombol. Megölték Salvador Allendét, Chile törvényes 
elnökét, gyilkolják, üldözik, börtönbe vetik a chilei hazafiakat… Felszámolják a haladó vívmányokat, 
ezzel tovább élezik a súlyos társadalmi feszültségeket, még mélyebb tragédiába sodorják a chilei népet.” 
Közlemény az MSZMP Központi Bizottságának üléséről (1973). 1.
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tudott szakmájában elhelyezkedni. A fiatal értelmiségiek beilleszkedésének elősegítése 
elsősorban az ifjúsági szervezeteken keresztül történt minden befogadó országban, de 
az NDK-ban  például biztonsági kockázatnak is tekintették őket, olyan személyeknek, 
akik közül a nyugati titkosszolgálatok könnyen tudnak beszervezni.

Magyarországon az 1970-es  évek relatív jóléte következtében gond nélkül megélhetést 
tudtak találni, be tudtak illeszkedni, illetve többségében rövid idő alatt asszimilálódtak 
a chilei menekültek csoportjai, akiknek segítésére nem is voltak a görög menekültekéhez 
fogható állami intézkedések. A chileiek egy része aztán az 1990-es  évek elején, a szülő-
hazájukban bekövetkezett demokratikus fordulat után hazatért. A relatíve nagy létszá-
mot jelentő görög és chilei menekülteken kívül a korszakban csak eseti politikai döntés 
után, igen kis számban jöttek Magyarországra menekültnek tekintett személyek (például 
palesztinok vagy az 1973-ban  szintén katonai diktatúrává váló Uruguayból érkezők).

Menekültügy Magyarországon a rendszerváltozás előtti években

1987 végétől teljesen új szakasz kezdődött az országot érintő nemzetközi vándorlások 
történetében, a kelet-európai politikai változások következtében szabaddá vált és felgyor-
sult a népesség vándorlása, amely a menekültek mozgását is jelentette. Hazánk a koráb-
ban – a fent említett, inkább kivételes esetektől eltekintve – migránsokat és menekülteket 
befogadó országgá és tranzitországgá vált. Az első, hazánkat érintő és nagyrészt még 
a politikai rendszerváltozás előtt lezajló nagyobb menekülthullám volt az az esemény, 
mely az 1951. évi genfi egyezményhez való csatlakozásunknak közvetlen kiváltó oka 
lett, illetve később kiépült a menekülők befogadására szolgáló infrastruktúra is.

A rendszerváltoztatás a külföldiekre vonatkozó jogalkotást is érintette. Megszületett 
az első modern idegenjogi természetű norma, illetve a menedékjog területén a nemzet-
közi sztenderdekhez való igazodás.19 A modern menekültügyi igazgatás gyökerei  1988-ig  
nyúlnak vissza. A szomszédos országok közül Romániában él a legnagyobb magyar 
kisebbség, és a tárgyalt korszakban messze ott volt a legalacsonyabb az életszínvonal, 
a nemzetiségi elnyomás fokozódott, a magyar kisebbség erőltetett asszimilációjára újabb 
és újabb módszereket vetettek be. Mindezek hatására 1987 végétől kezdődően egyre 
inkább elterjedt az a jelenség, hogy Magyarországra legálisan beutazó, elsősorban magyar 
nemzetiségű román állampolgárok a turistacélú látogatásokra rendelkezésre álló idő 
után nem tértek vissza Romániába. Az effajta túltartózkodásokon túl, teljesen új jelen-
ségként egyre többen jöttek illegálisan, a zöldhatáron átkelve az országba. A magyar 
vezetést ez kezdetben felkészületlenül érte, és a hatóságok eleinte igyekeztek visszakül-
deni az itt jogcím nélkül tartózkodó román állampolgárokat, akiket a román hatóságok 
aztán gyakran fizikailag is bántalmaztak vagy néhány hónap börtönbüntetésre ítéltek. 
A hazai sajtóban is megjelenő információk egyre nehezebben voltak vállalhatóak egy 
magát demokratikusnak beállítani igyekvő kormányzat számára, illetve a közvélemény 

19 Szuhai 2014, 118.
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is élénken figyelte az eseményeket – a többség az „üldözött” erdélyi magyarokkal szim-
patizálva. Az ország vezetése az egyébként is meglévő gazdasági nehézségek mellett 
olyan új diplomáciai, társadalmi, jogi és szociális problémával került szembe, amelyre 
évtizedek óta nem volt példa. A menekültek egyre növekvő létszáma és az új jelenségre 
adott társadalmi reakciók következtében egy ponton túl a magyar pártállami vezetés már 
nem tehetett egyszerűen úgy, mintha a probléma nem is létezne.20

1987 végén összesen néhány száz fő érkezett, majd a következő év elejétől már havi 
több száz fősre nőtt a beáramlás üteme, így az év végére már mintegy 8 ezer fő tartóz-
kodott Magyarországon. A tél beálltával csökkent, majd 1989 tavaszán ismét növekedett 
a beáramlás üteme, amely 1989 elején a hivatalos adatok szerint 13 ezer fő volt, de 
a be nem jelentkezett személyekkel együtt valószínűleg a 20 ezer főt is elérte. 1989-ben  
a menedékkérők száma már 17 448 főt tett ki, akik 83 fő kivételével román állampolgárok 
voltak. Bár Romániából az áttelepülés elvileg legálisan is megoldható volt – a kivándorlási 
kérelmet a román hatóságoknál kellett benyújtani, a magyar hatóságnál pedig a beván-
dorlásra engedélyt kérni – a gyakorlatban ez egy többéves, bizonytalan végkimenetelű 
eljárást jelentett, bár a magyar hatóságok a bevándorlási kérelmek elbírásában akkor 
már nagyon megengedőek voltak. A Társadalomtudományi Intézet által 1989 tavaszán 
végzett vizsgálat eredményei a menekültek szociodemográfiai jellemzőit mutatják be, 
illetve az érkezésük módjára kérdeztek rá. A vizsgált csoport átlagéletkora 31 év volt. 
78%-uknak volt szakmája, 8%-uknak felsőfokú, 53%-uknak középfokú végzettsége. 
Az érkezettek több mint fele a Magyarországgal határos megyékből jött át.21

A menekültekről való gondoskodásban az állam kezdetben egyáltalán nem vett 
részt, azt az itt élő barátok, rokonok, ismerősök, egyházi szervezetek vállalták, illetve 
a félig állami „demokratikus tömegszervezet”, a Magyar Vöröskereszt nyújtott hathatós 
segítséget elsősorban adományok gyűjtésében. A túlnyomórészt magyar nemzetiségű 
menekültek segítését nagyban megkönnyítette a társadalmi szolidaritás és a nagyfokú 
adakozókedv. Sok magánszemély és intézmény ajánlott fel pénzt, természetbeni támo-
gatást, lakhatási lehetőséget, munkalehetőséget ekkor, aminek elsősorban a hazai állami 
intézményrendszer megteremtése előtti időszakban volt kiemelt jelentősége. Szintén 
a menekültügy területén a korai időszakban megjelenő civil szervezet volt a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, amely 1989 februárjában alakult meg. A Máltai Szeretetszolgálat 
elsősorban a katolikus egyházon keresztül és a külföldről kapott jelentős mennyiségű 
adomány szétosztásával kapcsolódott be a karitatív munkába. A kormányzat a menekül-
tekről való gondoskodást csak később és fokozatosan vette át a „civil” szférától, igyekezve 
azt egyrészt jogi keretek közé szorítani, másrészt hangsúlyozta azt, hogy a magyarság 
lakóhelyelhagyását semmiképpen nem kívánja ösztönözni. Ennek megfelelően a mene-
külteket először csak 2-3 hónapra szóló tartózkodási engedélyekkel látták el.

A menekültek ellátása érdekében a Minisztertanács egy tárcaközi bizottságot hozott 
létre, majd elkülönített állami pénzalapként megszületett a Letelepedési Alap.

20 Kaszás 2013, 8.
21 Sik 1990, 526.
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A modernkori menekültügyi igazgatás létrejöttéhez vezető első lépésnek tekinthető, 
hogy a Minisztertanács 1988. február 25-én  kelt 3046/1988 MT. határozatával létre-
hozta a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok ügyeivel foglalkozó Állami 
Tárcaközi Bizottságot,22 amelynek vezetésével a belügyminiszter-helyettest bízta meg. 
A Tárcaközi Bizottság működésével, a menekültüggyel kapcsolatos hivatali teendőket 
1989 márciusáig a Belügyminisztérium Tanácsi Szervezési Főosztályának állományába 
tartozó 3 fős apparátus végezte. A menekültek számának növekedése a későbbiekben már 
szükségessé tette a menekültek ügyeivel foglalkozó külön hivatali részleg felállítását is.

A magyarországi letelepedés és beilleszkedés legfontosabb anyagi eszköze az 1988 
márciusában létrehozott Letelepedési Alap volt. Ahogy azt az alap neve is mutatja, mene-
kültekről a hivatalos szóhasználatban még nem volt szó (a köznyelvben és részben a saj-
tóban már igen), kizárólag az országban hosszabb ideig tartózkodó külföldiekről, miután 
egy másik „demokratikus, szocialista berendezkedésű baráti” országban elképzelhetetlen 
volt az üldöztetés. A kezdetben 300 millió forinttal feltöltött állami pénzalapot, amelyből 
ezen „hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó külföldiek” pénzügyi támogatását 
és beilleszkedésére fordított költségeket finanszírozták, a Belügyminisztérium kezelte. 
A Letelepedési Alap szabályozását a 49/1988. (VI. 28.) Minisztertanácsi rendelet tartal-
mazta. Az Alap terhére azok a külföldiek részesülhettek támogatásban, akik 1988. január 
1-jét követően – kivételesen indokolt esetben 1987-ben  – kaptak magyarországi tartózko-
dásra vagy letelepedésre jogosító engedélyt. Az Alapot fel lehetett használni szálláshelyek 
létesítésére, bölcsődei, óvodai és iskolai elhelyezések költségének átvállalására, társa-
dalombiztosítási ellátásra, szociális segélyekre, egyszeri letelepedési segély nyújtására, 
lakásszerzéshez. Tekintve, hogy az érkezők többsége hazánkat végleges otthonának 
tekintette (bár kisebb számban volt, aki a határok megnyílásával hamarosan nyugat felé 
indult), az utóbbi vált legfontosabb felhasználási céllá. Az Alapból nyújtott, általában pár 
százezer forintos kamatmentes kölcsönök, ritkább esetben vissza nem térítendő támogatás 
több ezer család magyarországi életkezdését könnyítette meg. A Letelepedési Alappal 
a külföldiek nem álltak közvetlen kapcsolatban, hanem a helyi tanácsok gyűjtötték össze 
negyedévenként a különféle szervezetek visszatérítendő költségeit.

A túlnyomórészt magyar nemzetiségű menekültekkel kapcsolatban a közvélemény 
általános szimpátiája volt érzékelhető, amelyet az 1988 novemberétől az első szabadon 
választott kormány hivatalbelépéséig, 1990 májusáig hatalmon lévő Németh Miklós 
vezette kormány is figyelembe vett. A „szocialista jogállam” megteremtését célzó irány-
vonalba nem fért bele a menekültek ezreinek erőszakos kitoloncolása, amelyre azonban 
az akkor még érvényben lévő magyar–román kétoldalú megállapodás kötelezte volna 
hazánkat. A megoldást végül az 1951. évi Genfi Egyezményhez való csatlakozásban 
látták, amely nemzetközi kötelezettségként a magyar–román kétoldalú kishatárforgalmi 
egyezményt mintegy felülírva jogalapot biztosított a menekültek hosszú távú tartóz-
kodásának megteremtésére, illetve beilleszkedésük anyagi segítésére. A menekültek 

22 Előterjesztés a Belügyminisztérium menekültekkel foglalkozó részlegének felállítására, jogállására, 
feladat- és hatáskörére, irányítására és létszámára (1989). 
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helyzetére vonatkozó egyezmény a menekültügy legfontosabb nemzetközi dokumen-
tuma, amely meghatározza, hogy a csatlakozó államokban milyen szempontok alapján 
minősül az adott külföldi állampolgár menekültnek, valamint felsorolja, hogy milyen 
jogi védelem, támogatás és szociális jogok illetik meg a menekülteket. A dokumentum 
egyértelműen kijelenti, hogy a menekültek nem küldhetők vissza olyan országba, ahol 
üldöztetésnek lehetnek kitéve.

Az Elnöki Tanács február 24-ei javaslatának megfelelően Magyarország 1989. március 
1-jén – a szocialista országok közül elsőként – csatlakozott az 1951-es  genfi egyezmény-
hez és hirdették ki az 1989. évi 15. törvényerejű rendeletet (a menekültek helyzetére 
vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek 
helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv). Magyar-
ország azonban csak a földrajzi korlátozás fenntartásával csatlakozott az egyezményhez, 
miszerint Európán kívüli területek menekültjeit nem fogadja.1 A korlátozás feloldása 
1997-ben, a menedékjogi törvény hatályba lépésével, ezáltal a modern magyar menedék-
jogi szakigazgatás2 megteremtésével egyidejűleg történt (1997. évi CXXXIX. törvény 
a menedékjogról).
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Bevezetés – a migráció szabályozásának reaktív  
és proaktív jellemzői

Az emberi vándorlás mint társadalmi jelenség köznapi megítélése a 21. század első 
évtizedeire, különösen annak kontinenseken átívelő, alkalomadtán tömeges méretűvé 
váló megvalósulása miatt látszólag szinte maradéktalanul elvesztette pozitív jellem-
zőit. A migrációhoz tapadó társadalmi gondolkodás e fogalom kapcsán inkább a negatív 
jelenségekre koncentrál, az emberi helyváltoztatáshoz az érintett (befogadó vagy tranzit) 
államokra ható káros eredményeket vizionál, amelyekre mintha csak tiltó vagy korlátozó 
jogi eszközökkel lehetne megoldást találni. Az ilyen reaktív szabályozás alapja a migrá-
ció ellenőrizetlen alakulásának szankcionálása és visszaszorítása, hiszen e szabályozás 
számára a migrációs folyamat egy jogi, illetve politikai eszközökkel megoldandó prob-
lémaként jelenik meg, amely alapvetően közrendi és közbiztonsági kérdésekre jelenthet 
megoldásokat.1

Nem céltalan ugyanakkor figyelembe venni, hogy a fenti megállapítások elsősorban 
az ellenőrzés nélküli vagy az emberi vándorlásra vonatkozó jogi szabályokkal ellentétes 
migráció esetében lehetnek indokoltak. Az illegális migrációval ellentétben ugyanis a – 
Föld népességéhez viszonyítva, bár növekvő tendenciában emelkedő, de még mindig 
jelentős mértékűnek nem tekinthető2 – migránsok túlnyomó többsége jogilag szabályozott 
csatornákon, ellenőrzött módon lépi át az államhatárokat.3

A legális migrációval összefüggésben – rendes életviszonyok között – kevésbé fogal-
mazódnak meg negatív jelzők, és a fentiekben említett tiltó vagy korlátozó szabályokban 
testet öltő reaktív szabályozás sem merül fel magától értetődő módon. A legális migrá-
ció drasztikus korlátozásához, az emberi vándorlás nemzeti vagy akár kontinenseken 
átívelő tiltásához kiemelt terrorfenyegetettségnek kell előállnia, vagy olyan rendkívüli 
helyzetnek kell kialakulnia, mint a 2020. évben Kínából kiinduló koronavírus okozta 
pandémiás helyzet. Az emiatt hozott nemzetállami intézkedések addig soha nem tapasz-
talt módon, a mozgás szabadságára vonatkozó emberi jog félreérthetetlen korlátozásával, 
az e kötelezettségek megszegéséből eredő határozott és szigorú jogkövetkezmények 
kilátásba helyezése és alkalmazása révén, ezáltal reaktív jogi eszközök útján kívánták 
lassítani a vírus terjedését.

Rendes körülmények között a legális és ellenőrzött migráció tekintetében azok a jogi 
eszközök, szabályok kerülnek előtérbe, amelyek a befogadó államok számára a migráci-
óból eredő előnyök kiaknázására, az emberi vándorlásból eredő kedvező hatások előidé-
zésére irányulnak. Ezek pedig a migráció szabályozásában meglévő proaktív tényezők.

A migráció szabályozásának elméleti vizsgálatában a reaktív és a proaktív tényezők 
szembeállítása általában önálló rendszereket jelent, amelyeknek jellemzői ellentétben 

1 Gyeney 2014, 38.
2 Egy legújabb kutatás szerint a nemzetközi migráció 1990-től  mérve 5 éves periódusonként a Föld 
lakosságának mintegy 1,13-1,29%-át érinti. Ez megközelítőleg 67-87 millió embert jelent 5 évenként. Vö. 
Azose–Raftery 2019, 116.
3 Szuhai 2018, 6.
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állnak egymással. Gyeney Laura korábbi kutatásában megállapította, hogy e két szemlélet 
különbözőképpen értékeli a migráció társadalmi jelenségét, ezért eltérő eszközöket tart 
kívánatosnak annak kezelésére. Amíg a reaktív irányzat követői elsősorban biztonsági 
szempontokat vesznek figyelembe, és a politikai közösség identitásának megőrzése érde-
kében cselekszenek, addig a proaktív szemlélet képviselői az emberi jogokra fókuszálva, 
a szigorú kontrollt inkább enyhíteni látják célszerűnek, egyúttal a legális migráció elő-
segítésével ösztönzik a migrációban rejlő lehetőségek kihasználását.4

Nem vitatva, hogy a reaktív és a proaktív szemlélet önálló állami cselekvési politikát 
is jelenthet, érdemes megvizsgálni azt is, hogy egy adott ország migrációszabályozásá-
ban mennyire keveredhetnek a reaktív és a proaktív tényezők. E tanulmány az emberi 
vándorlás szabályozásának magyar vonatkozású, reaktív természetét igyekszik megvizs-
gálni, kifejezve egyúttal, hogy a nem kívánatos migrációval szembeni hatósági fellépést 
garantáló jogi eszközök, illetve a nemzetközi migráció engedélyezett körülményeinek 
a szélesítése nem feltétlenül egymást kizáró jellemzők. Bármelyik irányzatról is legyen 
szó azonban, a szabályozás különös sajátossága, hogy annak egyszerre kell tekintettel 
lennie az aktuális migrációs helyzetre, valamint előremutató szándékkal befolyásolni 
a vándorlási folyamatokat, illetve a migrációval érintett terület társadalmi, szociális 
és gazdasági helyzetét. Ehhez kell párosítani továbbá a migráció hatósági felügyeletét is, 
hiszen egyfelől az ellenőrizetlen migráció potenciális veszélyeket jelenthet a társadalmi 
és a gazdasági szektorban egyaránt,5 másfelől az elégtelen hatósági jelenlét mind a legális, 
mind az illegális migrációs folyamatok negatív hatásait erősíti.

A magyar migrációs szabályozás reaktív jelenségei

A migrációs szabályozás reaktív jelenségei normatív eszközökben öltenek testet. Az állam 
meghatározott migrációs cél megvalósítása, elsősorban a kivándorlás vagy a bevándor-
lás, akár mindkét társadalmi jelenség korlátozása érdekében rendészeti (tiltó) normákat 
alkot, és e normák védelmére szankciós szabályokat rendel. E szabályok egyfelől kiala-
kítják az emberi vándorlás és a külföldiek tartózkodásának jogi kereteit, meghatározzák 
azok legális megvalósulásának helyzeteit, másfelől következetes jogkövetkezményeket 
helyeznek kilátásba.

A reaktív szabályozás elsődlegesen a biztonsággal összefüggő elvárások6 és lehető-
ségek eszközeként értelmezhető, de a migráció ellenőrzésének nem egyedüli és kizá-
rólagos eszköze. Az emberi vándorlás reguláris volta nem a szabályozás jellemzőjén, 
hanem a szabályozás tényén alapul. Ráadásul a szabályozás az integrált vagy komplex 
problémamegoldásnak csak egy eleme. Teke András szerint könnyen paradox helyzet 

4 Gyeney 2014, 39. 
5 Balga 2003, 51.
6 A migráció és a biztonság kettőssége jól kimutatható az egyén szubjektív biztonságérzetében is. Vö. 
Vajkai 2017, 36.
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alakulhat ki, ha a meglévő szabályok valós hatásai tisztázása nélkül még szigorúbb 
szabályokat vezetnek be úgy, hogy azok végrehajtásának következményei nem láthatók 
előre. A szabályok szigorítása amúgy sem segíti a problémamegoldást, különösen, ha 
a jogalkalmazási potenciál a megnövekedett elvárásokhoz nem kap elég támogatást.7

A reaktív szabályozás tehát nemcsak direkt módon represszív természetű szabályo-
kat jelenthet. Az megmutatkozhat pusztán rendészeti intézkedésekben, az államhatár, 
határutak stb. átjárhatóságának lezárásában, különböző külföldi állampolgársági kate-
góriák beutazásához további feltételek meghatározásában. Csak végső soron kell, hogy 
a reaktív normaalkotás akár a személyi szabadság korlátozásával vagy elvonásával járó 
szankciók jegyében nyilvánuljon meg. A migrációs szabályozás reaktív tényezői ugyan-
akkor – különösen 2020. március 11. napját követően – kategorizálhatók úgy is, mint 
amelyeknek csak rendkívüli körülmények között lehet létjogosultságuk.

A reaktív szabályozás rendkívüli példái veszélyhelyzet  
kihirdetése esetén

A migráció reaktív szabályozásának rendkívülisége8 mutatkozott meg azokban a rendel-
kezésekben, amelyek – a koronavírussal érintett szinte valamennyi országgal megegyező 
módon, a pandémiás védekezés jegyében – Magyarországon léptek hatályba a 2020. év 
március hónapjától kezdve.

Kezdetben a Kormány – a schengeni határellenőrzési kódex9 alapján – ideiglene-
sen visszaállította a határellenőrzést Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint 
Magyarország és az Osztrák Köztársaság közös határán. Emellett megtiltotta az Olasz 
Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köz-
társaság területéről érkező, nemzetközi személyszállítást végző járművek, valamint 
személyforgalomban nem magyar állampolgárok belépését Magyarország területére.10 
Megjegyzendő, hogy ekkor a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esett az az 
EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát tartózkodási kártyával 
igazolta.11 Később a Kormány úgy rendelkezett, hogy a külföldről érkező nem magyar 
állampolgárok az ország területére – bizonyos kivételektől eltekintve – nem léphetnek 
be.12 A rendkívüli szabályozás keretében továbbá sajátos kiutasítási, kitoloncolási okot 
is meghatároztak az egyébként jogszerűen az ország területén tartózkodó külföldiekkel 

7 Teke 2019, 123.
8 A Kormány – az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében – az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
2020. március 11-től  veszélyhelyzetet hirdetett ki. Vö. 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet. 
9 Vö. 2016/399. európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdés.
10 41/2002. (III. 11.) Korm. rendelet 1–2. §. 
11 41/2020. Korm. rendelet 8. §.
12 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 2. §. 
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szemben. Eszerint az a nem magyar állampolgár, aki a zárlati kötelezettség alá tartozó 
fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt 
járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, 
Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül.13

A fenti példázatok azt mutatják, hogy a migráció, ezen belül különösen a külföldiek 
beutazásának és magyarországi tartózkodásának korlátozásában lehetnek olyan okok is, 
amelyek normális – rendkívüli intézkedéseket nem igénylő – állapotban egyébként nem 
lennének elfogadhatók. Nagy Boldizsár – a veszélyhelyzet idejére kihirdetett idegenren-
dészeti szabályok első kritikusa – szerint a kihirdetett veszélyhelyzet sem indokolná ilyen 
mértékű beutazási tilalom elrendelését. Gyakorlatilag egyik napról a másikra határozat-
lan időre száműzték a Magyarországon élő százötvenezer külföldi közül azokat, akik 
éppen nem tartózkodtak az országban, és nincs állandó tartózkodási kártyájuk, vagy 
nem éltek itt folyamatosan legalább öt évet. Ezzel az összes itt dolgozó kínai, amerikai, 
indiai és egyéb nem EGT-polgár szakember éppúgy nem léphetett Magyarország terü-
letére, mint a magyar állampolgár harmadik országbeli házastársa vagy azok az uniós 
polgárok – ideértve a magyar állampolgársággal nem rendelkező, de magyar nemzetiségű 
személyeket is –, akik huzamosabb ideje élnek, dolgoznak hazánkban, de ez nem éri el 
az öt évet, illetve nincsen tartózkodási kártyájuk.14

Az iménti észrevételek is mutatják, hogy a külföldiek beutazásának rendkívüli 
és haladéktalan korlátozása azonnali hatással van társadalmi, gazdasági, de mindene-
kelőtt olyan egyéni érdekekre, amelyeket – a szabályozás nem kellően differenciált volta 
miatt – legfeljebb a jogalkalmazói gyakorlat tud megoldani. Ehhez viszont az illetékes 
hatóság – jelen esetben a rendőrség – részére felhatalmazást kell adni arra, hogy saját 
hatáskörben dönthessen a kategorikus tilalom ellenére külföldiek beutazásáról. Ebben 
a helyzetben ilyennek volt részben tekinthető, hogy az országos rendőrfőkapitány a szom-
szédos állam polgárai esetében, valamint humanitárius célból történő tranzitáthaladás 
során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvo-
nalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös 
közlekedésre vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthatja.15 Az országos ren-
dőrfőkapitány határozatában pedig kimondta, hogy (1) a szomszédos állammal humani-
tárius célból tranzitáthaladás érdekében kötött megállapodás szerinti állam állampolgárai 
beléphetnek Magyarország területére, ha a belépéskor alávetik magukat egészségügyi 
vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja 
meg, (2) az így beléptetett nem magyar állampolgár csak a humanitárius célból tran-
zit áthaladást biztosító időszakban léphet be, és erre kijelölt útvonalon haladva – csak 
az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges alkalommal, a kijelölt üzemanyagtöltő 
állomáson és pihenőhelyen megállva – a legrövidebb időtartam alatt köteles elhagyni 

13 41/2020. Korm. rendelet 5. §, illetve a 81/2020. Korm. rendelet 5 § (1) bekezdés.
14 Nagy 2020.
15 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés.
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Magyarország területét.16 A határozat kiterjedt arra is, hogy a szomszédos állammal 
létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával 
biztosítható a szomszédos állam állampolgárainak belépése, ha a belépéskor aláveti magát 
egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját 
nem állapítja meg.17

Szintén a rendkívüli beutazási korlátozás enyhítése látható abban a rendelkezésben, 
amely szerint a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat a tila-
lom alól, ha a külföldi egészségügyi vizsgálata során COVID-19 fertőzés gyanúját nem 
állapították meg, és kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilván-
tartásba vették.18 E szabály alkalmazásával lényegében kellő körültekintéssel és átlátható 
döntési mechanizmus keretében minden olyan külföldi beléptethetővé vált az országba, 
aki egyfelől nem volt fertőzött, és vállalta a házi karantént, másfelől beléptetését egyéb-
ként is különösen méltányolhatónak lehetett tekinteni. E méltánylást maga a jogszabály 
részletesen nem határozta meg, így annak alkalmazhatósága széles körben valósulhatott 
meg, akár azokban az ügyekben is, amelyeket a fenti kritikák megemlítettek.

A fentiekből látható, hogy rendkívüli reaktív szabályok esetén sem lehet a kivételek 
meghatározásától eltekinteni. Ez is mutatja, hogy a migráció szabályozásának tisztán 
reaktív eszközökkel történő megoldása még az Alaptörvény felhatalmazása ellenére, 
a totális határellenőrzés megvalósítása esetén sem lehetséges, és nem is lehet életszerű, 
hiszen mindig lesznek olyan helyzetek, amikor a külföldiek beutazását – kiemelt állami, 
diplomáciai vagy gazdasági érdek kielégítése céljából – még az államhatárok „átjárha-
tatlansága” esetén is biztosítani kell.

Az idegenrendészet mint a szabályozás elsődleges eszköze

A migráció szabályozása mögött meglévő szankciós szabályok lehetnek adminisztratív 
(közigazgatási, szabálysértési) típusúak, de lehetnek büntetőjogi felelősséget meghatáro-
zóak is. A reaktív szabályozás tekintetében fontos szempontnak kell lennie, hogy az egyes 
represszív jogkövetkezmények egymásra épülő fokozatosságot mutassanak, és azok ne 
állhassanak egymással halmazatban. Enélkül ugyanis az egyes hatósági jogalkalmazói 
tevékenységek egymással versengő helyzetbe kerülnek, és emiatt nemcsak ronthatják 
a jogellenes beutazásból vagy tartózkodásból eredő felelősség megállapításának haté-
konyságát, hanem ellentmondhatnak a kettős büntetés tilalmának is. Az arányosság 
elvéből is kiindulva a jogellenes migráció elleni küzdelemnek elsősorban rendészeti 
természetűnek kell lennie, és csak különösen indokolt esetben lenne szabad büntetőjogi 
eszközöket igénybe venni.

16 29000/9828/2020. Közlemény 1–3. pont. 
17 29000/9828/2020. Közlemény 4. pont.
18 81/2020. Korm. rendelet 4. § (1)–(2) bekezdés.
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A külföldiek beutazásával vagy belföldi tartózkodásával összefüggő igazgatás 
és az idegenrendészet nem azonos fogalmak. Különösen így van ez témánk szempont-
jából is megközelítve, hiszen jellemzően a rendészetben reaktív, az igazgatásban pedig 
proaktív elemek szerepelnek. Idegenrendészeti eljárás lefolytatása, idegenrendészeti 
intézkedés vagy kényszerintézkedés alkalmazásáról abban az esetben beszélhetünk, 
ha az idegenjog érvényesülése az adott jogviszony alanya (külföldi) önhibájából nem 
valósul meg. Az idegenrendészet mint hatósági jogalkalmazás tehát csak a külföldi hatá-
rátlépésével (alapvetően beutazásával) és/vagy tartózkodásával összefüggésben, jogsértő 
cselekmény elkövetésével vagy állapot létrehozásával kapcsolatban merülhet fel. Kizá-
rólag idegenrendészeti jellegű intézkedésről vagy eljárásról beszélhetünk, ha a jogsértő 
cselekmény alapvetően a jogtalan beutazáshoz vagy a jogellenes tartózkodás érdekében 
történik. Kisegítő szerep hárul az idegenrendészetre, ha a külföldi magyarországi tar-
tózkodását azért kell megszüntetni és a továbbiakban kizárni, mert a személye jogerős 
bírói, büntetőhatározat értelmében válik nem kívánatossá. Ekkor a külföldivel szemben 
büntető – és nem igazgatási természetű – szankciót kell alkalmazni abból a célból, hogy 
a magyar állampolgársággal nem rendelkező, bűncselekmény miatt felelősségre vonható 
személy Magyarország területéről hatóságilag „távoltartható” legyen.

Idegenrendészeti hatáskörben a külföldivel szemben mind az államhatáron hatá-
rellenőrzés keretében, mind az ország területén, a külföldiek ún. mélységi ellenőrzése 
folytán lehet intézkedést vagy kényszerintézkedést alkalmazni. Ezek célja alapvetően 
a külföldi személy beutazása vagy tartózkodása folytán – a beutazási vagy a tartózkodási 
szabályok megsértése okán – keletkezett jogellenes állapot megszüntetése (visszairányí-
tás, visszautasítás, kiutasítás, kitoloncolás), avagy e megszüntetés feltételeinek későbbi 
biztosítása érdekében a személyi szabadság átmeneti korlátozása (idegenrendészeti őrizet 
alkalmazása).

Államhatáron az idegenrendészet a beutazás feltételeivel nem rendelkező idegen 
honos, főleg harmadik országbeli állampolgár ügyében a beutazás megtagadásával 
és a visszairányítás intézkedésével a határellenőrzéssel együtt valósul meg. Az ide-
genrendészeti érdek ebben az esetben sajátos módon még a büntető eljárásjogi érdeket 
is megelőzi, mivel közokirat-hamisítás miatt – amennyiben más bűncselekmény nem 
valósult meg – nem lehet nyomozást indítani, ha a hamis, hamisított vagy más nevére 
szóló valódi úti okmányt a külföldi az ország területére való beutazásra használja fel.19

Az idegenrendészet közrendészeti – védelmi (preventív) és helyreállító (resztora-
tív) – funkciói jelentkeznek abban az esetben, ha a jogellenes állapot elhárítása a hatá-
rellenőrzés keretében nem valósítható meg. A külföldiekkel szemben az ország mélysé-
gében foganatosított ellenőrzésnek már nem az a célja, hogy a beutazás kérdésében állást 
foglaljon, hanem hogy a belföldi tartózkodás jogszerűségét megállapítsa. Jogszerűtlen 
tartózkodás gyanúja esetén személyi szabadságot korlátozó rendészeti intézkedésként 
alapvetően idegenrendészeti előállítás, ismeretlen személyazonosság és állampolgár-
ság tekintetében visszatartás, míg a későbbi kiutasítás vagy kitoloncolás végrehajtása 

19 1998. évi XIX. törvény 170. § (6) bekezdés.
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érdekében idegenrendészeti vagy kiutasítást előkészítő őrizet alkalmazható. A személyi 
szabadság meghatározott idejű idegenrendészeti korlátozása ugyanakkor nem büntető 
természetű, rendészeti jelentősége abban áll, hogy a jogszerűtlenül tartózkodó, mene-
dékjogi védelmet nem kérelmező vagy arra nem érdemes külföldi eltávolítása eredmé-
nyes legyen. Ezek az intézkedések – a személyi szabadság korlátozása folytán – erős 
jogi kontroll alatt állnak, az egyes hatósági döntésekkel szemben minden esetben bírói 
jogorvoslatnak van helye.

Az idegenrendészethez szorosan kapcsolódó rendészeti tevékenység, így attól jelleg-
zetességeit tekintve el nem határolható rendészet a menekültügy területén is kimutatható. 
Ez kifejezetten a menekültügyi őrizetben, illetve az azt helyettesíthető intézkedésekben 
nyilvánulhat meg, amelyeket egyfelől – annak célja és rendeltetése miatt20 – ugyan el 
kell határolni az idegenrendészeti őrizettől, másfelől azonban – minthogy külföldieket 
érintő rendészeti szabályok alkalmazásáról van szó – jellegét tekintve hasonló természetű 
intézkedésnek lehet tekinteni. Szintén a menekültügy rendészeti jellemzőinek erősödését 
jelenthetik azok az intézkedések, amelyek a menedékkérelem elbírálását kijelölt helyhez 
(hot spot, tranzitzóna stb.) köthetik, kötelezve ezzel a menedékkérőt e helyszíneken 
tartózkodásra. A menekültügy fentebb példálózott „rendészesedése” egyfajta hatósági 
válasz olyan egyéni törekvésekre, amelyek célja a jogellenes beutazás vagy tartózkodás 
miatti idegenrendészeti jogalkalmazás elkerülése valódi menekülési ok hiányában elő-
terjesztett menedékjogi kérelem előterjesztésével. E jelenség miatt a menedékkérők egy 
része a menedékjoghoz kapcsolódó klasszikus jogosítványokkal (területhez hozzáférés, 
területen maradás) csak korlátozottan rendelkezik, mivel a menedékjog elbírálására ille-
tékes állam annak kiszűrésén fáradozik, hogy a menekültügyi eljárás főleg a nemzetközi 
védelemre rászoruló kérelmezők ügyeire fókuszáljon.

Idegenrendészeti következménnyel járhatnak az állampolgárság visszavonása, egyes 
államokban megfosztása következtében előálló intézkedések is. Ez utóbbi körében első-
sorban nem a csalárd módon megszerzett állampolgárság visszavételével elérendő eredeti 
állapot helyreállítására kell gondolni, hanem olyan intézkedésekre, amelyek súlyosan 
jogsértő (különösen a terrorizmushoz köthető) cselekmények elkövetői esetében teszik 
lehetővé az állampolgárság ex lege megvonását az egyén erre irányuló kérelme vagy 
beleegyezése nélkül. Az állampolgárságtól megfosztást a nemzetközi jog nem tiltja, 
azonban az állampolgárságtól való önkényes megfosztás tilalmának minden esetben 
érvényesülnie kell, amely magában foglalja a hontalanság elkerülésének elvét, a diszk-
rimináció tilalmát, a szükségesség, észszerűség és arányosság követelményét, a jogsze-
rűséget, a legitim cél szolgálatát, valamint az eljárási garanciák tiszteletben tartását.21 
A szóban forgó intézkedést ugyanakkor nem külföldivel szemben, hanem a külföldi 
státusz kialakítása érdekében foganatosítják, így elérve további idegenrendészeti eljárás 
lefolytatásának lehetőségét.

20 Klenner 2013, 297.
21 Lőrincz 2015, 119.
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A reaktív szabályozás represszív típusai

A jogi szabályozásban a represszív típusú normák a büntető jellegű szankciókat jelentik, 
míg a rendészet – fentiekben is látható módon – a fizikai, kényszerszankciókat adja.22 
A fentiek szerint ez érvényesül az idegenrendészet és a migrációval (külföldiekkel) össze-
függő büntetőjogi szabályozásban is. Amikor azonban a büntető természetű normák 
prioritást élveznek a rendészeti szabályokkal szemben, egyre inkább az látható, hogy 
a migrációs szabályozás reaktivitása represszivitásba fordul, és kiemelt céllá válik az ille-
gális migráció akadályozása helyett az irreguláris migránsok megbüntetése. E szankciók 
alkalmazása több módon is becsatornázható a migrációs jogba.

Represszió büntetőjogon kívül

A migrációhoz kapcsolódó represszív hatások a büntetőjogon kívül elsősorban a közigaz-
gatási jog és a szabálysértési jog szintjén jelentkeznek. A közigazgatási jogi szankciók 
közrendvédelmi bírság formájában jelennek meg. Ennek hagyományos példája keres-
kedelemi személyszállításban részt vevők számára előírt felelősségi szabályok, amelyek 
esetében a harmadik országbeli állampolgárt légi vagy vízi úton, illetve menetrend szerint 
közlekedő járattal közúton Magyarország területére, illetve területén át más célállamba 
szállító fuvarozónak a szállítást megelőzően meg kell bizonyosodnia arról, hogy a har-
madik országbeli állampolgár rendelkezik-e a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes 
úti okmánnyal, illetve kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító 
vízummal.23 Ha e kötelezettségét a fuvarozó nem teljesíti, közrendvédelmi bírsággal 
kell sújtani.24 Hasonló kötelezettségen alapul a munkáltatók felelőssége is a külföldiek 
foglalkoztatása kapcsán, mivel a munkáltató is köteles legkésőbb a harmadik országbeli 
állampolgár munkába lépésének napján meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli 
állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító engedély-
lyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel 
rendelkezik-e. Emellett a munkáltatót egyéb adminisztratív kötelezettségek (például 
engedély másolata megőrzése, foglalkoztatás bejelentése) is terhelik. Az ilyen kötele-
zettséget elmulasztó munkáltatót az idegenrendészeti hatóság a foglalkoztatott harmadik 
országbeli állampolgárok számával arányos mértékű közrendvédelmi bírsággal sújtja. 
Ehhez kapcsolódóan a fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az alvállalkozó 
munkáltatóval egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha 
tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó mun-
káltató harmadik országbeli állampolgárt az e törvény szerinti tartózkodásra jogosító 
engedély nélkül foglalkoztat.25

22 Kis 2018, 27.
23 2007. évi I. törvény (Harmtv.) 69. § (1) bekezdés.
24 2007. évi I. törvény (Harmtv.) 69. § (4) bekezdés.
25 2007. évi I. törvény (Harmtv.) 71. § (1)–(7) bekezdés.
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A migráció reaktív szabályozásához szabálysértési jog területéről is konkrét tényállá-
sok fogalmazhatóak meg.26 Ilyen például a tiltott határátlépés, úti okmánnyal kapcsolatos 
szabálysértés,27 amely egyfelől Magyarország államhatárának engedély nélküli vagy meg 
nem engedett módon történő átlépését, vagy ennek megkísérlését rendeli büntetni, másfe-
lől az úti okmánnyal kapcsolatos jogi rendelkezések védelmét kívánja megvalósítani. Más 
kérdés azonban, hogy a tiltott határátlépés szabálysértési eszközökkel legfeljebb a honos 
állampolgárokkal szemben érvényesíthető, mivel a harmadik országbeli – így a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező – állampolgárok tekintetében – figyelem-
mel akár a szabálysértési bírság belföldi állandó lakó- vagy tartózkodási hely hiányában 
előálló behajthatatlanságára – hatékonyabb eljárási rend a fentebb már említett idegen-
rendészeti eljárás, feltéve persze, hogy nincs helye menedékjogi eljárásnak. Ez utóbbi 
esetben ugyanis a repressziót a menedékjoghoz hozzáférés szabályai kiváltják még akkor 
is, ha az csak a menedékkérő kikísérésében ölt testet.

A szabálysértési jog további példázata a külföldiek rendészetével kapcsolatos sza-
bálysértés.28 Ez szintén olyan tényállás, amely az irreguláris migráció erősödését hivatott 
visszaszorítani, mivel az követi el ezt a szabálysértést, aki a külföldiek bejelentésére, 
jelentkezésére vagy az ország területén tartózkodására vonatkozó szabályokat szegi meg. 
Ugyan e szabálysértés mind a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező szemé-
lyek, mind a harmadik országbeli állampolgárok esetében elkövethető, az irreguláris 
migráció kizárólag azokat a harmadik országbeli állampolgárokat érintheti, akik ugyan 
engedéllyel (legálisan) érkeztek Magyarország területére, de a tartózkodásra vonatkozó 
szabályok terén valósult meg vagy általuk, vagy más (oktatási intézmény, szállásadó) 
által mulasztás. A szabálysértési tényállás hatékonysága – az előbbi tényállástól ellen-
tétesen – különösen azoknál az intézményeknél mérhető, akik a külföldiekre vonatkozó 
igazgatási kötelezettséget nem teljesítik. Csak elméletben van realitása annak, hogy 
ilyen szabálysértést EGT-állampolgár kövessen el, mivel esetében a tartózkodási idő 
hitelesen nem állapítható meg. Míg harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásá-
ban a szabálysértés megállapítása a jogszerűen tartózkodó külföldinél nyerhet értelmet, 
az engedély nélkül tartózkodó személyek által keletkeztetett jogellenes állapot feloldására 
az idegenrendészeti jog adhat megoldást.

A fenti két tényállás mellett a szabálysértési jog más rendelkezései is kapcsolód-
hatnak migrációs jellemzőhöz, így különösen a határrendészeti szabálysértés, annak is 
az a pontja, amely az államhatár rendjével és őrzésével vagy a határforgalom ellenőrzésé-
vel összefüggő tiltó vagy korlátozó rendelkezések megszegését rendeli büntetni. E maga-
tartások közül különösen a határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos normaszegések 
említhetők, mint például ha valaki megpróbálja az ellenőrzés alól kivonni magát, nem 
engedelmeskedik az ellenőrzéssel kapcsolatos felszólításnak, nem tartja meg a határát-

26 2012. évi II. törvény (Sztv.) XXIV. Fejezet.
27 2012. évi II. törvény (Sztv.) 158. §.
28 2012. évi II. törvény (Sztv.) 208. §.
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kelőhely rendjét, avagy nem követi az előírt magatartási szabályt a beléptetés megtaga-
dása, illetve visszairányítás esetén.

A reaktív szabályozás büntetőjogi tényezői

A jogszerűtlen beutazás vagy tartózkodás visszaszorítása érdekében végső soron a bün-
tetőjog kínálkozik mint reaktív és represszív szabályozási eszköz egyaránt. A büntetőjog 
migrációs jogba hívása kapcsán számolni kell a büntetőjog és a migrációs szabályok 
aszimmetrikus összekeveredésével, amely kifejeződésre juthat a jogellenes bevándorlás 
büntetőjogi szankcionálásán kívül olyan büntetőjogi eszközök és intézmények megjele-
nésével a külföldiek rendészetében, mint a személyi szabadság elvonása (huzamosabb 
ideig tartó idegenrendészeti őrizet), avagy a büntetőjog-alkalmazás elsőbbségbe helyezése 
olyan kihágások esetében, mint az államhatár tiltott átlépése, illetve a jogellenes belföldi 
tartózkodás. Érdemes azonban megvizsgálni, hogy hol húzható meg az a zsinórmérték, 
amely az adott cselekmény elbírálását büntetőjogi eszközök igénybevételéhez rendeli, 
azaz a klasszikus, a jogellenes vándorláshoz vagy tartózkodáshoz fűzhető magatartások 
mellett milyen, kifejezetten az irreguláris migrációhoz közvetlenül kapcsolódó cselek-
mények érhetik el a büntetőjogi szankcionálás szintjét. A migráció széles körű krimina-
lizálása ugyanis nem várt negatív hatásokkal is járhat, amelyek gátolhatják az illegális 
migrációból eredő, társadalomra káros hatások elkerülését. A jogellenes bevándorlás 
és tartózkodás egyes megjelenési formáinak nem kellő differenciálása ugyanis min-
denekelőtt szükségtelenül leterhelheti a büntető igazságszolgáltatási rendszert, de leg-
alábbis a külföldiek személyi szabadságának korlátozása, a részükre biztosítandó olyan 
jogosítványok, mint a kötelező védelem vagy az anyanyelvhasználat joga biztosítása, 
aránytalanul megdrágítja az egyes eljárások költségét. Ha meg ezeket egy állam nem 
vagy nem körültekintően garantálja, úgy vét a tisztességes büntetőeljárás nemzetközi 
jogban vállalt kritériumai ellen.

A migrációt érintő büntetőjogi hatások – a fentiektől függetlenül – növekvő tendenciát 
mutatnak. Ezzel magyarázható – a 21. században megjelent egyfajta sajátos migrációs 
elméleti irányzatként – a krimmigráció. Maga a krimmigráció lényegében a fentiekben 
említett bevándorlási jog és büntetőjog sajátos összekeveredését, még egyszerűbben 
fogalmazva a migráció kriminalizálását jelenti. Juliet Stumpf szerint a krimmigráció 
kialakulása kézenfekvő, hiszen a bevándorlási jog és a büntetőjog hasonló természetűek, 
lényegükhöz tartoznak a befogadó (integráló) és a kirekesztő (szegregáló) rendszerek.29 
E két jogterület egymástól jól elhatárolható jogalanyiságokat határoz meg, megkülön-
bözteti az ártatlan és bűnös vagy a reguláris és irreguláris ellentétpárokat, emellett olyan 
szankciós eszközökkel bír, amelyek végső soron a személyi szabadság tartós megvonásá-
val is járhatnak. Az illegális migrációra adott jogpolitikai válaszok közvetlen összefüg-
gést találtak a közbiztonság fenyegetettségével és a bűnözéssel, társadalmilag kirekesztett 
állapotot teremtettek egyébként nem bűnözői magatartásokra.

29 Stumpf 2006, 368.
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A krimmigráció mint kifejezés napjainkban a nemzetközi bűnügyi tudományos gon-
dolkodás számára jól meghatározott definícióvá vált. Maga a jelenség megmutatja, hogy 
egyes országokban milyen módon kívánják ellenőrzés alá vonni az emberi vándorlást, 
hogyan kívánnak ezáltal hatással lenni egyes emberi jogok korlátozására.30

A magyar büntetőjogban a migrációval összefüggő olyan klasszikus tényállásokon 
kívül, mint az embercsempészés, az emberkereskedelem, illetve megannyi (a lőfegy-
vertől kezdve a radioaktív anyagokig bezárólag) hatósági ellenőrzéshez kötött dolog 
csempészete (engedély nélküli kivitele vagy behozatala) a 2010-es  évek elejéig meglehe-
tősen inaktív kriminalizáltságot mutatott. A 2000-es  évek első évtizedében még a tiltott 
határátlépést, később pedig a beutazási és tartózkodási tilalom megsértését (korábban 
jogellenes belföldi tartózkodás) is kivezették a büntető törvénykönyvből. Emellett ugyan-
akkor még a korábbi Büntető Törvénykönyvben új típusú migrációs tényállásként került 
be Magyarország európai uniós csatlakozása okán a jogellenes tartózkodás elősegítése,31 
valamint 2011-től  a harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása,32 amely-
lyel szintén uniós kötelezettségnek, az ún. szankciós irányelv rendelkezéseinek kellett 
megfelelni.33 Az uniós csatlakozást követően merült fel – immár az újabb büntető tör-
vénnyel összefüggésben34 – a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés bűncselekmény 
különös törvényi tényállásának a megalkotása is.35 Ennek célja az olyan családi kapcsolat 
létesítésének a büntetni rendelése volt, amely kizárólag a Magyarországon tartózkodás 
joga és az ehhez kapcsolódó egyéb jogosultságok megszerzésére irányult.

A jogellenes migrációval összefüggő további tényállások megalkotását, illetve már 
meglévő bűncselekmények (például embercsempészés) büntetési tételeinek szigorítását 
a fentieket követően a 2015. évben hazánkat ért tömeges illegális bevándorlás okozta 
válsághelyzet indukálta. Így szövegezték meg a hatályos büntető törvénykönyvben kez-
detben az ún. határzáras deliktumokat, később pedig – a „Stop Soros” törvénycsomag 
részeként – a jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása36 tényállását. A határzáras 
bűncselekmények (Határzár tiltott átlépése,37 Határzár megrongálása,38 Határzárral kap-
csolatos építési munka akadályozása39) megalkotásával – egyfajta jogi határzár kiépí-
téseként – a jogalkotó célja az volt, hogy jogi eszközökkel védelmet nyújtson a töme-
ges bevándorlást feltartóztatni hivatott fizikai határzárnak.40 A kezdetben, különösen 

30 van der Woude – Barker – van der Leun 2017, 4.
31 1978. évi IV. törvény (régi Btk. 214/A. §).
32 Régi Btk. 214/B. §.
33 Vö. 2009/52/EK irányelv. Az irányelv elsődleges célja, hogy visszaszorítsa, megakadályozza az illegális 
bevándorlást, és e cél megvalósításának eszközéül az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állam-
polgárokat foglalkoztatókkal szembeni fellépést határozza meg. Lásd a 2011. évi CL. törvény indokolását. 
34 2012. évi C. törvény (Btk.).
35 Btk. 355. §.
36 Btk. 353/A. §.
37 Btk. 352/A. §.
38 Btk. 352/B. §.
39 Btk. 352/C. §.
40 Bartkó 2019, 15.
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a külföldiek által egy évben megvalósított bűncselekmények számához képest, jelentős 
mértékben felderített határzáras (ezen belül is a határzár tiltott átlépése) bűncselekmények 
későbbi elapadása mögött azonban nemcsak az illegális migrációs kísérletek mérséklése 
állt, hanem az is, hogy a hatóságok a menedékjogi törvény változásával büntetőeljárás 
kezdeményezése helyett az engedély nélkül vagy meg nem engedett módon az ország 
területére lépett külföldieket egyfajta sajátos idegenrendészeti intézkedésként kikísérték 
Magyarország államhatárán.41 Ezzel pedig a rendőr hatóságok lényegében rendészeti 
aktussal kiüresítették a büntetőjog érvényesítését, megmutatva egyúttal azt is, hogy ezen 
a téren sem feltétlenül szükséges és arányos a legsúlyosabb jogi szankció alkalmazása.

A külföldiek által különösen a jogellenes emberi vándorlás érdekében kifejtett, tényál-
lásszerűen bűncselekménynek minősülő elkövetési magatartások esetében sem feltét-
lenül szükséges büntetőeljárás lefolytatása. Ilyen például az úti okmány tekintetében 
megvalósított közokirat-hamisítás, amikor is a büntetőjogi felelősség idegenrendészeti 
eljárás keretében is megállapítható, illetve a jogellenes állapot az ilyen eljárás keretében 
alkalmazható intézkedéssel (beléptetés megtagadása) vagy szankcióval (kiutasítás, kito-
loncolás) megszüntethető. Erre analóg pedig csak akarat kérdése, hogy a külföldiek által 
egyébként elkövetett bűncselekmények esetében melyek azok a tényállások az ember-
csempészéstől kezdve egészen a migrációval direkt összefüggésbe nem hozható egyéb 
deliktumokig (például garázdaság, lopás stb.) bezárólag, amelyek esetében az elkövetett 
cselekményre és az elkövető személyére tekintettel a büntetőeljárás célja akár idegenren-
dészeti eljárással (azzal együtt a kiutasítás elrendelésével és végrehajtásával) is elérhető.

Összefoglalás

A migráció szabályozásának reaktív tényezői azt mutatják meg, hogy egy állam milyen 
módon kíván reagálni az emberi vándorlásra mint olyan társadalmi jelenségre, amelyben 
elsősorban közbiztonsági vagy rendészeti kihívások jelentkeznek. A reaktivitás ugyan-
akkor nemcsak a migráció káros hatásainak kiküszöbölésében keresendő, mindazokban 
az állami válaszokban is, amelyek révén a migráció szabályozásának alapvonalai megmu-
tatkoznak. Minél inkább szigorú feltételek jellemzik a beutazást, a területen tartózkodást 
vagy a külföldiek által végezhető egyes tevékenységeket (gazdasági társaságban közre-
működéstől kezdve az egyszerű munkavégzésig bezárólag), annál inkább kimutatható, 
hogy az adott közösség számára a migráció nem feltétlenül támogatható jelenség.

A migráció reaktív szabályozása – ide nem értve olyan rendkívüli helyzetet, mint 
amely e kézirat lezárásakor világviszonylatban számottevő hatással bír – leginkább 
a represszív szabályokban mutatkoznak meg. Ezek különösen a közigazgatási jogban, 
a szabálysértési jogban és a büntetőjogban, szerencsés esetben fokozatos alkalmazható-
ságot követve, lelhetők fel. A magyar szabályozás példái e fokozatosság átgondolására 
szorulnak. Ennek oka, hogy ugyanarra a jelenségre egyszerre több eljárás kezdemé-

41 2007. évi LXXX. törvény 71/A. § (1) bekezdés b) pont.
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nyezhető (például harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása esetén 
közrendvédelmi bírság kiszabásának és büntetőeljárás megindításának is helye van), 
az egyes jogsértéseket illetően a büntetőjogi szankciók mintha erőteljesebben jelennének 
meg, mint a hasonló jogkövetkezménnyel járó rendészeti intézkedések. Ez utóbbi gondo-
lat értelmében is célszerű előtérben tartani a külföldiek jogszerűtlen beutazásával vagy 
tartózkodásával tradicionálisan foglalkozó szakrendészeti ágazatot, az idegenrendészetet. 
Ez pedig természetesen nem azt jelenti, hogy az idegenrendészeti jogalkalmazói tevé-
kenység külföldiek esetében minden körülmények között megelőzné a büntetőeljárást. 
Sokkal inkább azt, hogy részint a szankciók megállapításánál eleve nem szerencsés 
az ultima ratio elvén alapuló büntetőjog alkalmazásba hívása, másrészt annak megfonto-
lása is indokolt, hogy célszerűségi okokból eleve hogyan helyettesíthető a büntetőeljárás, 
ha annak sikere idegenrendészeti intézkedés vagy szankció kiszabásával is biztosítható.
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tartási rendszerről
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Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 
minimumszabályokról
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Jelen kötet bepillantást enged a közbiztonság 
fenntartása és a bűnmegelőzés érdekében végzett 
szerteágazó munka háttérismereteibe. A mű 
elsősorban az egyetemi hallgatók felkészülését 
szolgálja a tanulmányaik sikeres elvégzése, illetve a 
későbbi feladataik minél magasabb szintű ellátása 
érdekében, de a gyakorló szakemberek is hasznos 
ismereteket szerezhetnek belőle, hiszen átfogó 
képet kapnak az adott szakterületeken elért legújabb 
tudományos eredményekről, eljárásmódokról. 

 Az összeállításban szereplő monográfiák, 
tankönyvek, jegyzetek és tanulmányok anyagai 
azonban nemcsak a szakmai ismeretek bővítését 
szolgálják, hanem egy sajátos rendészeti időutazásra 
is invitálják az Olvasót – a rendészettudomány 
múltjának és fejlődésének bemutatását követően 
a mindennapi életünket erőteljesen befolyásoló 
közbiztonsági feladatok jellemzőivel ismerkedhetünk 
meg, majd a kibernyomozás fejlődésének és a 
prediktív rendészetnek a bemutatásával bepillantást 
nyerhetünk a jövő bűnmegelőzési lehetőségeibe.
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