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A magyar felsőoktatás unikális intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karán folyó képzéseken a korrupcióval kapcsolatos ismeretek többféle 
megközelítésben és az oktatás több szintjén is megjelennek. 
A tanulmány két dimenzióban kínál adalékokat a címben megadott témakörhöz. Az egyik a 
kronológiáé: röviden szólunk a múltról, a jelenről és a jövőről. A tényszerű történések és az 
elképzelések tükrében azt vizsgáljuk, milyen lehetőségei vannak az integritás szempontú 
megközelítésnek a rendészeti tisztek képzésében. Azoknak a tantárgyaknak a történetét 
mutatjuk be vázlatosan, amelyekben így vagy úgy, de legalább érintőlegesen felmerültek a 
rendészeti munka etikai szempontjai. 
A másik dimenzió pedig tudományos: mivel az integritás fogalma több tudományterülethez is 
köthető, a szerzőpárosunk által képviselt különböző szakterületek lehetőségeit kihasználva – 
ha röviden és vázlatosan is, de – szeretnénk egy komplex megközelítést bemutatni. A 
multidiszciplináris megközelítés lényege éppen az, hogy az egyes területek egymásra 
vetülnek. A rendészeti tisztképzés számára nagy kihívás, hogy ezen tartalmakat tudatosan 
összehangoljuk, az egymáshoz illesztést megteremtsük – e munka folyamatára kívánunk 
reflektálni írásunkban.  
A jövőbeni cél éppen az volna, hogy egy új, modern, az integritás komplexitását figyelembe 
vevő képzésben a különböző tudományágak tartalma és módszertani megoldásai egymást 
kiegészítve, ezzel egymás hatását erősítve összekapcsolódhassanak. Ennek egyik első ilyen 
igényű megfogalmazására teszünk kísérletet jelen írásunkban. 
 
1. Etika  
 
A magyarországi rendészeti felsőoktatásban, ahol a rendészeti tisztek képzése történik, 1994-
ben, azaz több mint húsz éve kezdődött el a rendészeti etika oktatása, a nappali és a levelező 
tagozaton egyaránt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának jogelőd 
intézménye a Rendőrtiszti Főiskola. Ennek egyik, 1992-ben alapított tanszéke, a 
Társadalomtudományi Tanszék volt az, amely a kilencvenes évek elején nagy lendülettel 
fogott hozzá a tisztjelöltek szociális készségeinek fejlesztéséhez. Ma már így mondjuk azt, 
amit akkortájt – jobb híján a társadalomtudományi ismeretek terjesztésén keresztül – a 
társadalmi problémákra történő érzékenyítésnek hívtunk. Az itt elinduló oktató, kutató, 
tehetséggondozó munka1 alapvetően hozzájárult a hallgatók érzékenyítéséhez, erkölcsi 

                                                           
1Molnár Katalin: A társadalomtudomány(i tanszék) két évtizede a rendészeti felsőoktatásban. In: Molnár Katalin 
(szerk.): Társadalom – demokrácia – szolidaritás. Tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére. L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2014. 269–275. o. 
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fejlődésük támogatásához, melynek színtere elsőként az etika tantárgy volt, ehhez 
kapcsolódtak a későbbiekben a pszichológiai, kommunikációs és pedagógiai kurzusok. 
Az etika tantárgy oktatásának apropójaként szociológus és politológus kollégák angliai, 
németországi és egyesült államokbeli rendőrképző intézményekben tett szakmai látogatásai 
szolgáltak. Bramshillben, Rothenburgban és Washingtonban találtak forrásokat, példákat, 
amelyeket adaptáltunk a 90-es években. Volt, ahol az etikát, annak is elsősorban normatív, 
előíró válfaját papok tanították. Nálunk az első etika „tananyag” egy olyan szöveggyűjtemény 
lett2, amely a műfajnak megfelelően az etika klasszikusnak számító szerzőinek műveit 
lefordítva, idézve, azokra építve már a rendőri munkához kötődő ismereteket, kiegészítéseket 
is tartalmazott. Az egyértelműen megjelölt irány azonban az alkalmazott, azaz szakmai – 
rendészeti – etika volt. A szöveggyűjtemény esettanulmányokat is tartalmazott, amelyek 
részben irodalmi és szerkesztői fikciókból, részben viszont az akkori levelezős hallgatók által 
leírt valós, megtörtént esetekből merítettek. Az esetek kiválóan alkalmasak voltak a rendészet 
különböző területein felmerülő etikai dilemmák felvetésére és elemzésére. A 
szöveggyűjteményhez egy tansegédlet3 is született, a szemináriumokon és a vizsgákon 
használható gyakorlatokkal, feladatokkal. Ezek segítségével aktívan lehetett foglalkoztatni a 
hallgatókat a tanórákon is. Az esettanulmányok között természetesen helyet kaptak 
akorrupciót feldolgozó példák is. 
Emellett a Társadalomtudományi Tanszék 1993-tól nemzetközi tudományos konferenciákat is 
kezdett szervezni.  A húsz év alatt megrendezett 18 konferencia közül 11 foglalkozott 
közvetlenül vagy közvetve a rendészet és az erkölcs összefüggéseivel. Az alábbi felsorolás 
önmagáért beszél: 
 

1993: A cigányság helyzete a mai magyar társadalomban 
1995: A politikai hatalom és a rendvédelmi testületek kapcsolata 
1996: Erkölcsi kérdések a rendvédelemi tevékenységben 
1998: A rendőrség társadalmi szerepe 
2000: Előítéletesség – rendvédelem 
2001: Társadalomtudományi kutatások – rendvédelmi képzés 
2002: Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban 
2003: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága 
2004: Kisebbségek és rendőri munka 
2005: Szabadság és/vagy biztonság (Ellentétes indítékok a rendvédelem 

stratégiájában) 
2011: Roma kerekasztal – műhelybeszélgetés 

 
Ezeken a konferenciákon rendszeresen előadóink voltak etikával foglalkozó külföldi és hazai 
szaktekintélyek, az előadások szövegeit rendre megjelentettük konferenciakötetekben, 
amelyeket a hallgatók ajánlott olvasmányként használhattak. 
Éveken át zajlottak a tanszék etikaoktatóinak részvételével a rendészeti etikai kódex 
műhelymunkálatai. Ezzel a témával 1996-97-ben fél éven át foglalkoztunk egy tudományos 
vita keretei között, amelybe filozófusok, pszichológusok, kriminológusok, szociológusok, 
jogászok és rendőrök kapcsolódtak be. Gondolataikat a Rendőrtiszti Főiskolán akkor 
megjelenő tudományos folyóiratban, a Főiskolai Figyelőben jelentettük meg.4 
A hosszas előkészítő szakmai vita tanulságait felhasználva először elkészítettük a Rendőrtiszti 
Főiskola Etikai Kódexét, írtunk 1997-ben egy etikai kódex-tervezetet az akkori országos 

                                                           
2Valcsicsák Imre (szerk.): Etika szöveggyűjtemény (Etika a rendvédelemben). Összeállította: Erdős István és 

Valcsicsák Imre. Budapest, Rejtjel Kiadó, 1995. 
3Erdős István: Esetek és gyakorlatok a rendvédelmi etikához. Tansegédlet. Budapest, Rejtjel Kiadó, 1995. 
4 Főiskolai Figyelő 1996/3. sz.; Főiskolai Figyelő 1996/4. sz.; Főiskolai Figyelő 1997/1. sz. 
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rendőrfőkapitány megrendelésére, amit el is fogadtak, de – rajtunk kívül álló okokból – nem 
léptettek életbe. Ezt követően készült egy etikai kódex-tervezet belügyminiszteri kérésre a 
hivatásosok részére, amely 2001-ben lépett hatályba, majd – szintén rajtunk kívül álló 
okokból – törölték. 2003-ban egy kollégánk fordította magyarra az Európai Rendőretikai 
kódexet, amelyet azóta is oktatunk. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelenleg érvényes 
etikai kódexét is egy kollégánk írta. 
Amikor 2008-ban elindult a Rendőrtiszti Főiskolán az Master képzés (MA), újabb komoly 
kihívás elé nézett – többek között – az etikaoktatás is.  Szinte teljes módszertani megújulást 
kíséreltünk meg az Integrált társadalomtudományi ismeretek című tantárggyal, amelynek 
keretében a rendészet etikai vonatkozásai is helyet kerestek és találtak maguknak. Az oktatás-
módszertani megújulást a tantárgy tréninggé alakítása jelentette, ami a hallgatók körében 
kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett. Így jutottunk el fokozatosan az ismeretalapú 
oktatástól a kompetencia alapú képzés első szárnypróbálgatásáig. A hatékony  
szemléletformálásra azonban, amire a legnagyobb szükség volna a tiszt- és immár a 
vezetőképzésben, még ez a kezdeti próbálkozás sem mert és tudott vállalkozni.  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jei megalapítása után fél évvel a 
megszüntetett Társadalomtudományi Tanszék által gondozott etika tantárgy – annak két 
oktatójával együtt – szervezetileg az akkori Pszichológiai Tanszék és Laboratóriumhoz került. 
A tantárgy harmadik oktatója egészen az elmúlt, 2014-15-ös tanévig – egy másik tanszéken 
dolgozva ugyan, de – „besegített” az oktatásba, amit a magas óraszámok indokoltak. 2013-tól 
azonban ismét változott a helyzet. Egyfelől a tanszék neve Magatartástudományi Tanszékre 
változott. Másfelől az akkor bevezetett Társadalmi és kommunikációs ismeretek (TKI) című 
új tantárgy részeként rendészeti etikát is kellett oktatni. A komplex (pszichológiai, etikai, 
kommunikációs és pedagógiai) ismereteket magába foglaló tantárgy nappali tagozaton 66, 
levelező tagozaton 20 órájában az etikának 15, illetve 6 óra jutott. A régi tantárgyi struktúra 
szerinti Rendészeti etika című tárgy óraszáma ugyanekkor felére, 28-ról 14-re csökkent. A 
Társadalmi és kommunikációs ismeretek tantárgy a maga komplexitásában lehetőséget kínál 
arra, hogy témaköröket interdiszciplináris alapon vizsgáljunk meg, ugyanakkor kihívást is 
jelent, hiszen e tantárgy a képzés első félévében zajlik, amikor még hallgatóinknak nincs 
olyan elmélyült tapasztalata a rendészeti szervezetek működésének jellegzetességeiről. 
Mindemellett a 4. félévben oktatott Rendészeti etika tantárgy tartalmán, szervezeti keretein is 
érdemes gondolkodni, hiszen a jelenleg előadásként oktatott kurzus kevéssé ad lehetőséget a 
szemléletformálásra. Az etikaoktatás előtt álló egyik legnagyobb kihívás az, hogy az új, 
integritás szemléletű etikai képzés iránti megrendelői igény egyre határozottabban 
fogalmazódik meg, s egyértelmű az egész rendészeti etikaoktatás gyökeres megújításának 
égető szüksége. Rendelkezésre áll ugyan az integritás-menedzsment hazai meghonosítói által 
kidolgozott magas színvonalú oktatásmódszertan, a tematikát azonban adaptálni kell a 
rendészeti szervezetekre, és fel kell készíteni az etikát oktatókat – a hagyományok megőrzése 
mellett – az új szemléletmód tudatosabb beépítésébe. 
 
2. Magatartástudományi tantárgyak  
 
A pszichológiai tantárgyak oktatása5 jelenleg csupán 3 félév, azonban mindhárom félév 
kurzusai között, eltérő mértékben ugyan, de érintjük a korrupcióval kapcsolatos lélektani 
ismereteket. Érdemes kiemelni, hogy a korrupció fogalmát a köznapi vagy a jogi 
meghatározásoktól részben eltérő értelmezés mentén használjuk: a korrupciókutatás elméleti 
és gyakorlati megközelítésében széles körben elfogadott, Goldstein nevéhez fűződő definíciót 
alkalmazzuk, mely szerint a (rendőri) korrupció nem más, mint a hatalommal történő 
                                                           
5 Fogarasi Mihály PhD mb. tanszékvezető és Dr. Hegedűs Judit mb. intézetvezető közlése alapján készült a 
fejezet.  
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visszaélés valamely haszon elérése érdekében. „Azt mondhatjuk, hogy e nem jogi szempontú, 
kiérlelt rendőri korrupció szemlélet: – jóval szélesebb körű cselekvésmódokat ölel fel, mint az 
egyszerű megvesztegetés = korrupció értelmezés; – a nyereség / haszon fogalma túllép az 
anyagi jellegű (pénz vagy egyéb materiális javak) előnyök megszerzésén, és magába 
foglalhatja pl. a státusz, befolyás, presztízs, támogatás elérésének lehetőségét is. Nem zárja ki 
bármely érzelmi, akár morális, lelkiismereti előnyök-hasznok bevonását; – nem úgy tekint a 
korrupcióra, hogy annak megvalósulásához legalább két ember interakciójára lenne szükség: 
az egyik a vesztegető, a másik a megvesztegetett helyzetében; – jogszerűen alkalmazott 
eljárások korruptak, ellenkezőleg, illegális megmozdulások nem korruptak lehetnek. A 
korrupció e lehetséges értelmezése annak jelentését lényegében a köznapi értelemben 
használatos (rendőri) visszaélés fogalommal azonosítja. Ennél fogva a korábbi nézőpontokban 
elterjedt »a korrupció szinonimája a megvesztegetés« formula helyett »a korrupció 
szinonimája a hatalommal történő visszaélés« elvét teszi magáévá.”6 
E meghatározásból adódik, hogy tágabban értelmezzük a korrupcióval kapcsolatos 
ismereteket, amelyekkel már az I. évfolyamon is találkoznak a hallgatók. A már említett 
Társadalmi és kommunikációs ismeretek című tantárgynál a Másság problematikája c. 
tananyagrésznél érintjük a kisebbségi csoportokkal szembeni hatalommal való visszaélést, 
míg a második félévben oktatott Pszichológia 2. tantárgynál már jobban fókuszálunk a 
korruptív cselekedetek mögött álló okokra. A kognitív disszonancia, valamint a tekintélynek 
történő engedelmesség jelenségén keresztül értelmezzük az egyszeri megvesztegetési aktus 
felvállalásának a későbbi korruptív cselekedetek elkövetési valószínűségének alakulására 
gyakorolt hatását. A II. évfolyamon a Pszichológia 2. tantárgyban a másodlagos deviancia 
elméletén keresztül értelmezzük a korrupciós karrier feltételeit és folyamatát, rámutatva 
azokra a tipikus helyzetekre, folyamatokra, melyek veszélyeztető faktorként jelenhetnek meg. 
A 3. félévben tanulmányaikat folytató hallgatók a nyári gyakorlatokon már szereztek némi 
tapasztalatot a veszélyeztető helyzetekről, ezek tudatos feldolgozása elengedhetetlen a 
tantárgyaink oktatása során. Közvetve ugyan, de a Rendészeti pedagógiai tantárgyunk is érinti 
e témakört, akkor, amikor az erkölcsi fejlődésről, az erkölcsi nevelés alapjairól, az erkölcsi 
értékrend változásairól beszélünk. A generációk közötti változás, az értékrendek átalakulása 
olyan tényező, melyre feltétlenül reflektálni szükséges.  
Az alap szintű (BA) képzésben a Rendészeti kommunikáció tantárgy ad lehetőséget arra, 
hogy a gyakorlathoz kapcsolódó etikai dilemmák kezelésével foglalkozzunk. Kitérünk többek 
között a társas befolyásolásra, a kognitív disszonancia csökkentésének lehetőségeire, illetve 
az ezekkel kapcsolatos veszélyekre.  
Bár érintjük e témákat, de mindezt inkább osztálytermi körülmények között tesszük: 
törekszünk arra, hogy módszertanilag megújuljunk, helyzetgyakorlatokkal, esetekkel 
illusztráljuk e témákat, figyelve arra, hogy a hallgatói aktivitás, a tapasztalati tanulás 
érvényesüljön. Ennek ellenére is azt gondoljuk, hogy igazán a gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkező levelezős és MA képzésben részt vevő kollégák képzése során még inkább kiemelt 
fontosságúak e témák. Ezzel is magyarázható, hogy az MA képzésben külön szabadon 
választható tárgyat indítottunk Rendvédelmi világok, parancsnokok és alárendeltjeik címmel, 
melynek keretein belül kitérünk a rendvédelmi visszaélésekhez történő viszonyulás fogalmára 
és értelmezésére. E tantárgy keretein belül összehasonlítjuk a rendőri „iparosok” (craftmen) és 
profik (professionals) hatalmi visszaélésekhez való viszonyát, valamint a hatalmi visszaélések 
okairól alkotott vezetői és beosztotti megítéléseket. A mesterképzésben mindezen túl a 
Vezetői készségfejlesztési tréningen az egyik legnehezebben kezelhető konfliktusként 
elemezzük a Mit tegyek, ha beosztottamról gyanítom, hogy korrupt? Vezetőként milyen 

                                                           
6Fogarasi Mihály: A korrupció kriminálpszichológiája. ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 URL: 
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/e/be/b0000/Fogarasi%20Mih%C3%A1ly%20A%20korrupci%
C3%B3%20krimin%C3%A1lpszichol%C3%B3gi%C3%A1ja_tananyag.pdf Letöltés ideje: 2015. 11. 09. 
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lehetőségeim vannak ennek megelőzésére? kérdéseket. Itt nem a jogi háttérre kívánunk 
fókuszálni, hanem szervezetszociológiai szempontok mentén vizsgáljuk meg a lehetőségeket.  
 
3. Szaktantárgyak 
 
A megközelítéseket csoportosíthatjuk irányuk szerint: egyrészről a korrupció felderítésének, 
bizonyításának metodikája, mint szakmai ismeret, másrészről a korrupció felismerése, 
megelőzése, a vele kapcsolatos parancsnoki intézkedések megtétele, mint általános rendészeti 
tiszti ismeretek jelennek meg célként, harmadrészt pedig a hallgatók nevelése7, védelme. Az 
alábbiakban felmértük azokat – a különböző tanszékek által oktatott – tantárgyakat, ahol 
megjelennek a korrupció, a korrupciós bűncselekmények, a korrupció megelőzése, az 
állományvédelmi intézkedések a korrupció megelőzése érdekében, a korrupció felderítése, a 
korrupció észlelése esetén teendő intézkedések, a korrupció és integritás témakörei, illetve 
bármely olyan téma, amely a korrupcióval, annak megelőzésével, felderítésével kapcsolatos.  
A Karon folyó képzések nappali és levelező munkarendben, különböző szakirányokon 
történnek BA és MA szinten. A szakirányok speciális igényeitől függ az, hogy a hallgató 
milyen típusú ismereteket kap. A korrupciós bűncselekmények büntetőjogi tényállásainak 
beható ismerete a tananyag szerves részét képezi a legtöbb szakirányon. Azonban míg 
bizonyos szakirányokon (pl. közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedésrendészeti) a 
képzésben megjelennek a vezetői ismeretek, így a személyi állományon belül megjelenő 
korrupció felismerése, a megelőzés kérdései, illetve a jogellenes cselekmény felderítésénél, 
megszakításánál teendő azonnali, halaszthatatlan vezetői intézkedések, addig a bűnügyi, 
gazdaságvédelmi és pénzügyi nyomozói szakirányokon nincs kellő mértékben ilyen irányú 
tájékoztatás. Ezen szakirányokon a korrupciós bűncselekmények felderítésének, 
bizonyításának metodikája, kriminalisztikai szempontú vizsgálata képez külön témakört a 
szakmai tantárgyak között. 
 A Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszéke által oktatott büntetőjog tantárgy 
ismeretanyagában szerepelnek a korrupciós bűncselekmények (Büntetőjog különös rész I.), 
amelynek során a Btk. (2012. évi C. törvény) szerinti Korrupciós bűncselekmények fejezetébe 
tartozó tényállások elemzése, értelmezése történik nappali tagozaton 2 óra előadás, 2 óra 
gyakorlat, levelező tagozaton 1 óra előadás időtartamban az összes rendőri és pénzügyi 
nyomozói szakirányos hallgató részére. A büntetés-végrehajtási és vámigazgatási szakirányú 
hallgatók esetében a korrupciós bűncselekmények ismertetése 1 óra előadás időtartamban 
történik. 
A Bűnügyi Tudományok Intézete Kriminológiai Tanszéke által a nappali és levelező 
munkarendű BA hallgatók részére oktatott Kriminológia tantárgyon belül a korrupció 
kriminológiai vetületei kapnak megvilágítást.  
A Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet Alkalmazott Rendészettudományi 
Tanszéke az általános és a rendészeti szociológia keretén belül – az adott szakiránynak 
megfelelő speciális ismeretekkel kiegészítve – oktatja a korrupcióval mint társadalmi 
jelenséggel kapcsolatos ismereteket BA nappali és levelező munkarendben.  
A Kriminalisztikai Intézet Krimináltaktikai és Metodikai Tanszékén a korrupciós 
bűncselekmények felderítésével, bizonyításával kapcsolatos szakismeretek kapnak helyet. A 
Kriminálmetodika tantárgy keretein belül BA képzésben a második évben nappali 
munkarendben 4 előadás, levelező munkarendben 2 előadás jut a korrupciós 
bűncselekmények büntetőeljárás során történő felderítésére, a bizonyítás specialitásaira 
vonatkozó szakismeretekre (kivétel: biztonsági szakirány). A szervezett bűnözés elleni MA 
specializáción a tanszék által oktatott A szervezett bűnözés kriminalisztikája 1. elnevezésű 

                                                           
7 Idetartozik az integritás fejlesztése, a hallgatók etikai érzékenyítése. 
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tantárgy keretében a Nemzeti Védelmi Szolgálat által végzett megbízhatósági vizsgálatról 
hangzik el előadás. 
A Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési Tanszéke által a BA képzésben nappali és levelező 
munkarendben oktatott Bűnügyi Szolgálati Ismeretek 4. tantárgy keretében a korrupciós 
bűncselekmények különös részi tananyagként jelennek meg. A tananyag a jogszabályi 
feltételek megléte esetén alkalmazható titkos információgyűjtés8 korrupciós bűncselekmények 
felderítése céljából történő speciális alkalmazhatóságát tárgyalja, jellemzően gyakorlati 
szakemberek meghívásával 1 előadás időtartamban. A nappali munkarendű hallgatók részére 
ehhez egy szeminárium társul a kapott ismeretanyag további feldolgozására.  A szervezett 
bűnözés elleni MA specializáción A szervezett bűnözés felderítési módszertana 2. tárgyban 4 
órás előadás témája a szervezett bűnözés és a korrupció viszonya, melynek ismertetésére a 
Nemzeti Védelmi Szolgálat vezető munkatársai kapnak meghívást. Az előadáson az elmúlt 
néhány év már igazságszolgáltatási szakban lévő nagyszabású korrupciós ügyeinek 
feldolgozása történik meg. 
A Bűnüldözési Tanszék Gazdaságvédelmi Szakcsoportja által oktatott Gazdaságvédelmi 
ismeretek 2. című tantárgyban a bűnügyi szakirányú hallgatók 2 órában, a gazdaságvédelmi 
szakirányú hallgatók a Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. tantárgyban 4 tanórában 
foglalkoznak a korrupció, a korrupciós bűncselekmények kérdéskörével, jellemzően a 
rendőrség által üldözendő (kevésbé a rendőrök vagy más rendészeti dolgozók által elkövetett) 
korrupciós cselekményekkel. A rendőrség (általában a Budapesti Rendőr-főkapitányság) 
korrupció elleni szervezeti egységeinek gyakorlati szakemberei segítségével együtt dolgozzák 
fel az aktuálisan a témában felmerülő problémákat, tendenciákat, bizonyítási nehézségeket, 
kifejezetten az ilyen szakirányú hallgatók részére szükséges gyakorlati szakmai ismereteket. 
Ezen felül a szakcsoport által oktatott Gazdaságvédelmi közgazdaságtan c. tantárgyban a 
gazdaságvédelmi szakirányú hallgatók a tisztességtelen piaci magatartásokról, a kartellezésről 
és ezek közgazdasági vonatkozásairól és a GVH gyakorlatáról, ezek korrupciós 
vonatkozásairól kapnak ismereteket. 
A tanszék által oktatott rendészeti gazdálkodás szakirányú továbbképzés törzsanyagában 
szerepel a Korrupció és gazdasági vetületei című tantárgy. Maga a képzés a rendészeti 
szervek gazdálkodási feladatokat ellátó, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek 
továbbképzése, annak érdekében, hogy az itt megszerzett ismeretek birtokában a gazdálkodás 
különböző területein magas színvonalon alkalmassá váljanak a költségvetési gazdálkodási, 
logisztikai és pénzügyi ellenőrzési feladatok elvégzésére.  
A tantárgy szakmai tartalma: a korrupció típusai, mérése, jelentősége és gazdasági, politikai 
hatásai, a korrupciós jelenségek oksági elemzése. A tananyag kitér a nemzetközi és az európai 
uniós fellépés eszközeire a korrupció visszaszorítása érdekében, bemutatja a korrupciós 
kockázatokat és az integritást a magyar állami intézményeknél, számba veszi a korrupció 
elleni fellépés eszköz- és intézményrendszerét Magyarországon és azon kívül. Összegyűjti, 
hogy melyek a korrupció elleni fellépés elért eredményei és céljai. A tantárgy programja 
alapul szolgálhat egy egységes korrupció elleni tantárgy leírásának. 
A Határrendészeti Tanszék által oktatott Határrendészeti Általános Ismeretek tantárgy 
keretein belül mind nappali, mind levelező munkarendben 2 óra előadás hangzik el a 
határrendészeti tevékenység során előforduló korrupciós veszélyforrásokról. A foglalkozás 
során a hallgatók gyakorlati példákon keresztül is elemzik azokat a helyzeteket, amelyek 
korrupciós veszélyt hordoznak. Alapvető ismereteket kapnak a határrendészeti területen 
jelenlévő korrupciós kockázatokról és az ellenük való fellépés lehetőségeiről. Ez az előadás a 
nappali munkarendű hallgatók részére célirányosan az első év második félévében hangzik el, 
azért, hogy a kötelező szakmai gyakorlaton már kellő ismeretekkel rendelkezzenek a témát 

                                                           
8 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII. fejezet 
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illetően. Ezen felül a szakmai gyakorlat eligazításán is szó esik a korrupciós veszélyekről, 
azok elhárításáról, a korrupciós cselekmény észlelésekor szükséges intézkedésekről.  
Ugyanezen tantárgy Határrendészeti Kirendeltség tevékenységének megszervezése és 
vezetése témakörében az ellenőrzés mint altéma oktatása során rendelkezésre álló 4 óra 
előadás keretében a korrupciós cselekmények észlelése esetén szükséges intézkedések, 
különösen a kirendeltségvezető feladatkörébe tartozó feladatok megismertetése a cél.  
A tantárgyhoz írt jegyzetben is megjelenik a korrupció jelenségének oktatása Korrupciós 
veszélyeztetés a határrendészetben címmel.9 
 A Közbiztonsági Tanszék által oktatott tantárgyak között a Közrendvédelmi vezetői 
ismeretek 2. című tantárgy ismeretanyagában szerepelnek a korrupció megelőzése, az 
állományvédelmi intézkedések a korrupció megelőzése érdekében és a korrupció észlelése 
esetén teendő intézkedések témakörök. Az ismeretanyagot 2 órában oktatják a BA képzés 
nappali és levelező munkarendű, közrendvédelmi szakirányú hallgatói részére. 
A tanszék által a BA képzés közlekedésrendészeti szakirány részére oktatott 
Közlekedésrendészeti ismeretek tantárgy keretében érintőlegesen jelenik meg a korrupció 
témaköre, jellemzően fegyelemfelhívó, a korrupciós helyzetek veszélyeit felvázoló jelleggel. 
A 2 órás foglalkozáson felhívják a hallgatók figyelmét a jelenségre és a korrupció észlelése 
esetén szükséges intézkedésekre. 
A Vám- és Pénzügyőri Tanszékhez tartozó vámigazgatási és pénzügyi nyomozói szakirányú 
hallgatók részére a kibocsátást megelőzően, harmadévben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Biztonsági Főosztálya tart előadást 2 órában a biztonsági kockázatokról. Ez a korrupciós 
veszélyek ismertetésére, a velük kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételére is 
kiterjed. 
A 2013–2014-es tanévtől kezdődően gyakorlattá vált, hogy a teljes harmadéves, végzős 
évfolyam részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely a rendészeti korrupció elleni fellépés 
fő letéteményese10 bemutatkozó, illetve figyelemfelhívó előadást tart a rendészeti szakmában 
előforduló korrupciós veszélyekről, azok megelőzésének, elhárításának lehetőségeiről. 
A fentiekkel kapcsolatban kritikaként merülhet fel, hogy Kar szaktanszékei által oktatott 
tantárgyak tananyaga szétszórtan tartalmazza a korrupció elleni ismereteket. Érdemes lenne 
még pontosabban és egységesen megfogalmazni, koherens rendszerbe foglalni, hogy mi az, 
ami egy leendő rendészeti tiszt által minimálisan elvárható a korrupcióval kapcsolatos 
ismeretek terén. A leendő rendészeti tisztek, illetve a felsőfokú végzettségű magánbiztonsági 
és önkormányzati rendészeti szakemberek részére célszerű volna olyan attitűd kialakítása, 
erősítése, amely a korrupció elleni harc helyett a szervezeti integritás építésére koncentrál, s 
ezzel a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Ezen attitűddel akár vezetőként is biztonsággal képes 
lesz a korrupció hatékony megelőzésére, kezelésére a saját felelősségi körén belül.  Ezen felül 
bizonyos szakirányok az általános, minden szakirány számára kötelező ismereteken túl nem 
kapnak speciális, a saját szakmán belül megjelenő korrupciós veszélyforrásokról, 
megelőzésükről, elhárításukról, az észlelésükkor szükséges halaszthatatlan vezetői 
intézkedésekről szóló tájékoztatást.11 

                                                           
9 Varga János – Verhóczki János: Határrendészeti alapismeretek - Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013. VI. fej. 
149–161 p. 
10 Lásd: Rtv. 7-7/D §§-ai; 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 
11 Így a korrupcióval veszélyeztetett büntetés-végrehajtási, bevándorlási és állampolgársági, magánbiztonsági és 
önkormányzati rendészeti szakirányok sem. A kiképzésben és nevelésben sem jelennek meg korrupcióval 
kapcsolatos ismeretek. 
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4. Kutatások a korrupcióról 
 
A korrupció kutatása nagyon fontos, de egyben nehéz feladat is. A jogelőd Rendőrtiszti 
Főiskolán már zajlottak a rendőri korrupcióval kapcsolatos társadalomtudományi, jogi és 
pszichológiai kutatások. A társadalomtudományi szempontok a rendőri korrupció hátterében 
lévő társadalmi okokra fókuszáltak. A pszichológiai kutatásokban a rendőri korrupció 
meghatározásainak összehasonlító elemzése mellett a szakirodalomban előforduló korrupció-
oksági értelmezések individuális, partikuláris és univerzális szintű azonosítása és elemzése is 
megtörtént. Az empirikus kutatások közül a rendőri vezetők és vezetettek körében élő 
közvélekedéseket vizsgáló kutatást emeljük ki: a rendőri világról alkotott elképzelések 
hasonlóságait és eltéréseit; a hatalmi visszaélések okainak vezetői és beosztotti megítélését 
foglalta össze Fogarasi Mihály.12 Kutatásaink során mindvégig arra törekszünk, hogy a 
korrupció mögött lévő pszichológiai folyamatok jellegzetességeire rámutassunk. Mindezen 
kutatásokat természetesen a jogi szempontú elemzések is támogatják.   
Ezt a kutatási sorozatot erősítette meg 2015-ben a Rendőrség Tudományos Tanácsa és az 
NKE Rendészetelméleti Kutatóműhelye által létrehozott állandó szakmai fórum, mely 
kutatócsoportként működik. E kutatócsoportban a fiatal kutatóktól a rendőrtábornokokig, a 
kriminológustól a büntetés-végrehajtásban dolgozó pszichológusig számos szakember vesz 
részt. A munka során összegyűjtik a rendészeti korrupcióval kapcsolatos korábbi kutatásokat, 
létrehoznak egy átfogó forrásjegyzéket, majd megalkotnak egy problématérképet. Ezek 
figyelembevételével szeretnének egy korrupcióellenes programot kidolgozni, amelyben 
kiemelt szerepet szánnak az oktatásnak, nevelésnek is.  
 
5. Javaslatok  
 
A fenti folyamatok áttekintésével egy időben szeretnénk néhány olyan szempontot kínálni, 
amelyek alapján végiggondolható lenne egy tantárgyfejlesztési program. A tantárgy 
munkacímének jelenleg a Rendészeti integritás-menedzsment mutatkozik megfelelőnek. 
Fókuszában az integritás szemléletű szervezetfejlesztés áll.  
 
A korrupció ellenességet, az integritást támogató oktatás alapelveit az alábbiakban foglaljuk 
össze: 

- multidiszciplináris megközelítés alkalmazása, az ismeretek integritásának 
megteremtése, a tudományterületek közötti együttműködés kialakítása; 

- a tanulói aktivitásra alapozó módszertan alkalmazása; 
- az elméleti oktatás mellett a szemléletformálást támogató, készségfejlesztő képzés; 
- esettanulmányok elemzése, ezek tapasztalatainak beépítése a képzésbe; 
- kapjon szerepet gyakorlati rendészeti szakember az integritás oktatásában. 

 
A fenti szempontrendszerre alapozva a közeljövőben tervezzük egy integritás alapú rendészeti 
kurzus fejlesztési programját elkészíteni, és a rendészeti tisztképzés valamennyi szakirányán 
bevezetni.  
 

                                                           
12Fogarasi Mihály: A visszaélések tulajdonított okai a magyar rendőri közgondolkodásban. In: Csernyikné Póth 
Ágnes (szerk.): Pedagógiai és pszichológiai ismeretek rendőri vezetőknek (MA szak). 207 p.  
Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2009. 156–179. o. 
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